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T A C O N  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tacon (ta + con) é a tarefa da consolação, assistencial, pessoal ou grupal, 

primária, dentro da interassistencialidade evolutiva da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho 

imposto a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria  

a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo consolação procede do idioma La-

tim, consolatio, “ação de consolar, de animar, de dar coragem”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Tarefa da consolação. 2.  Tarefa assistencial primária. 3.  Assistência 

demagógica. 4.  Assistência enganosa. 5.  Assistência ardilosa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo tacon: antita-

con; megatacon; minitacon; pós-tacon; pré-tacon; taconista; taconística; taconístico. 

Neologia. As duas expressões compostas tacon cosmoética e tacon anticosmoética são 

neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência da assistência interconsciencial. 2.  Tares. 3.  Tarefa do es-

clarecimento. 4.  Tarefa assistencial evoluída. 

Estrangeirismologia: o breakthrough interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assistencialidade interconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade. 

 

Fatologia: a tacon; a tarefa da consolação; a tacon primitiva repetitiva; a assistência pri-

mária; o assistencialismo; a assistência religiosa; a assistência política do governo; a tacon como 

método de acalentar as utopias alheias através de eufemismos, sociosidades e demagogias; a arti-

manha da “água-com-açúcar”; a gestação humana como tacon; o placebismo; o paliativismo;  

a doação demagógica somente do sapato do pé esquerdo; a retirada das moscas deixando o foco 

da sujeira; a pré-tacon; a tacon como sendo o pré-requisito da tares; as automimeses da tacon na 

consecução da proéxis; as ectopias conscienciais; a atecnia; a antitécnica; a boa vontade, a boa in-

tenção e a ausência de autodiscernimento evolutivo; os propósitos evolutivos pessoais; o autode-

sempenho pessoal; a megacognição interassistencial; a evolução interassistencial; a assistenciali-

dade ideal da tares; o clímax do esclarecimento; a exegese madura dos acontecimentos; o de-

monstrativo do esclarecimento; a aclaração dos vieses obscuros; a troca definitiva da religião pela 

tenepes; o desentenebrecimento consciencial; a ação de sair dos enganos; a autoconsciencialidade 

do erro; o ato de desenredar o próprio destino; o ato de achar o fio da meada prioritário; as resolu-

ções dos enigmas; o ato de pôr a realidade em pratos limpos; a ação de colocar as cartas na mesa; 

a conduta de agir às claras buscando o melhor cosmoético. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a prática diária da tenepes; a manutenção ativa da ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo esclarecimento-eficácia. 
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Principiologia: o princípio racional da interassistencialidade evolutiva; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Voluntariologia: o voluntariado taconístico; o voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: os efeitos das verdades relativas de ponta (neoverpons). 

Ciclologia: o ciclo evolutivo tacon antiga–tares moderna. 

Binomiologia: o binômio consolação-acolhimento; o binômio (dupla) consolador-auto-

vitimizado. 

Interaciologia: a interação tacon-tares. 

Crescendologia: o crescendo tarefa da consolação–tarefa do esclarecimento; o cres-

cendo consolar-fortificar-esclarecer. 

Trinomiologia: o trinômio carências-queixas-requisições. 

Polinomiologia: o polinômio dor-sofrimento-choro-desolação; o polinômio interassis-

tencial estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–ofiex pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo enxu-

gar lágrimas / semear neossinapses. 

Politicologia: a democracia; a teocracia. 

Legislogia: a lei evolutiva da interassistencialidade consciencial; a lei do menor es-

forço. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Fobiologia: o emprego espúrio das neofobias tradicionais conservantistas. 

Sindromologia: a síndrome do beatismo; a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a megalomania religiosa. 

Mitologia: os megamitos religiosos; o mito do sofrimento eterno; o mito do luto. 

Holotecologia: a assistencioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a prioroteca; a cogno-

teca; a mentalsomatoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Autodis-

cernimentologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Politicolo-

gia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; as vítimas do populismo religioso e político; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sa-

piens interassistens; o Homo sapiens antidoctrinator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tacon cosmoética = a assistência consoladora de quem não tem outros re-

cursos melhores para assistir; tacon anticosmoética = a assistência consoladora demagógica com 

segundas intenções. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; os idiotismos culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, o serviço de auxílio fraterno da 

consolação da consciência em favor de outra, ou outras, apresenta, no mínimo, 20 características 

básicas, religiosas ou políticas, aqui dispostas na ordem funcional: 

01.  Média. Contemporiza, oferece lenitivos e faz média com todos (obra simples). 

02.  Sim. Diz sempre muito mais sim, em vez de não, em todos os empreendimentos. 

03.  Dependentes. Atende a quem ainda precisa pedir muito para si. 

04.  Hipocrisias. Põe panos quentes e usa posturas piegas, parábolas infantis e eufemis-

mos, com os participantes afundados nas mais diversas insinceridades e hipocrisias. 

05.  Facilidades. Apresenta entendimento fácil, consecução agradável e desempenho 

simpático, com resultados palpáveis, imediatos e compensadores na vida humana. 

06.  Quantificação. Apoia-se na passividade do povão, ouve a opinião pública, priori-

zando o volume ou a quantidade dos serviços de proselitismo e catequese prestados. 

07.  Emocionologia. Utiliza invariavelmente os desejos, as ansiedades e a capacidade de 

sentir dos seres, ou os corpos emocionais animalizados (subcérebros abdominais). 

08.  Imaturologia. Dedica-se à forma das coisas e à aparência dos seres, com paliativos 

e emergências conscienciais, não escolhendo os meios para atingir os fins almejados. 

09.  Absolutismologia. Monopoliza a “verdade” e os rótulos, exaltando os misticismos. 

10.  Demagogiologia. Apela às demagogias religiosas e políticas, a fim de manter as 

conscins anestesiadas na infância consciencial, ao nível do protoconhecimento pré-maternal da 

robotização existencial da massa impensante, subcerebral e manipulável. 

11.  Seriexologia. Promove a teoria da seriéxis, exaltando, no entanto, tão só as consci-

exes, em detrimento do homem, a conscin na condição de ser multidimensional. 

12.  Inculcações. Busca implantar a santidade e o salvacionismo, falando com austeri-

dade, puritanismos, convencionalismos moralistas e lavagens subcerebrais douradas. 

13.  Megailusão. Acena com a reforma íntima, porém conservando a escravidão e pro-

movendo a megailusão de apenas nesta vida humana a pessoa alcançar a autevolução definitiva. 

14.  Muletas. Emprega todas as muletas psicológicas possíveis sem explicá-las, comba-

tê-las e nem oferecendo meios de libertação das mesmas. 

15.  Manipulações. Repisa fórmulas antiquadas, em tom sacramental, manipulando 

e conservando as massas humanas sob dependências psicológicas inconscientes. 

16.  Inibições. Conserva os seres ouvintes, inibidos, sem exporem as ideias com receio 

de não agradarem, incapazes de questionamentos libertários permanentes. 

17.  Ortodoxia. Enfatiza o sectarismo paroquial e segregacionista, assentando as ações 

na ortodoxia intransigente com purismo autodefensivo e egoísta. 

18.  Entorpecimento. Faz o povão sentir muito mais, o tempo todo, e pensar pouco, en-

torpecido nos cultos a mitos, imaturidades, adorações, gurulatrias e encenações regressivas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21280 

19.  Competitividade. Preocupa-se, de modo inseguro, no esforço das catequeses siste-

máticas e profissionais, com a concorrência temporal de religiões e filosofias. 

20.  Dogmatologia. Mantém tabus intocáveis usando dogmas e sacralizações irracionais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a tacon, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Falaciologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  VONTADE,  A  INTENÇÃO,  O  AUTODISCERNIMENTO 
E  OS  TRAÇOS-FORÇA  DA  CONSCIN  DETERMINAM 
A  QUALIDADE  DA  REALIZAÇÃO  INDISPENSÁVEL 

DA  INTERASSISTENCIALIDADE  DA  PROÉXIS  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz predominar na própria vida, a tacon ou a ta-

res? Por qual razão? 
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T A N A T O F O B I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tanatofobia é o medo patológico ou a aversão em relação a algum pro-

cesso referente à morte biológica, ou primeira dessoma, alimentado pela conscin, homem ou mu-

lher, normalmente portadora de existência intrafísica trancada e / ou inexpressiva, ou pela cons-

ciex na condição de parapsicose pós-dessomática. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tanat(o) deriva do idioma Grego, thá-

natos, “morte”. Surgiu em cultismos da Terminologia Científica no Século XIX. O segundo ele-

mento de composição fobia deriva também do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar; ame-

drontar; dar medo”, através do idioma Francês, phobie, “medo exagerado”. A palavra tanatofobia 

apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Fobia à desativação somática. 2.  Monotanatofobia. 3.  Covardia des-

somatológica. 4.  Aversão ao retorno à paraprocedência. 5.  Biofobia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo tânatos: ata-

natismo; Atanatologia; atanatológica; atanatológico; atanatólogo; bitanatose; monotanatose; tanato-

cracia; tanatoestética; tanatofilia; tanatofílico; tanatófilo; tanatofobia; tanatofóbico; tanatófobo; ta-

natogênese; tanatognose; tanatóide; tanatóloga; Tanatologia; tanatológica; tanatológico; tanatolo-

gista; tanatólogo; tanatomania; tanatomaníaco; tanatômano; tanatometria; tanatométrico;  

tanatopraxia; tanatoscopia; tanatoscópico; tanatose; tanatotropismo; tanatrômetro;  tritanatose. 

Neologia. Os vocábulos autotanatofobia e heterotanatofobia são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Dessomatofilia. 2.  Desassombro dessomatológico; serenidade em 

relação à dessoma. 3.  Coragem. 4.  Autoconscientização pluriexistencial. 5.  Biofilia. 

Estrangeirismologia: a preocupação excessiva com o post-mortem; o medo do Melexa-

rium; a falta da awareness evolutiva; a utilidade do Projectarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto à Seriexologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Toda conscin 

dessoma. 

Citaciologia. Eis a citação de Abraham a Sancta Clara (1644–1709), explicitando íntima 

congruência com a tanatofobia: – O homem que morre antes de morrer, não morre quando mor-

re. A citação de Michel de Montaigne (1533–1592), evidenciando a estreita relação entre desso-

ma e vida intrafísica: – Quem ensinasse o homem a morrer, o ensinaria a viver. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Tanatologia; o holopensene pessoal predomi-

nantemente intrafísico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o medo exagerado do descarte do corpo físico; a negação irracional da morte 

biológica; a ignorância quanto à primeira dessoma; a ansiedade básica da conscin vulgar; a tana-

tofobia ao modo de pai e mãe de todos os medos e fobias; o desejo de viver eternamente; a crio-

genia; a hipocondria; a esquiva de contextos envolvendo a dessoma; a ansiedade crônica patroci-

nada pelo medo da desativação do soma; as psicopatologias advindas da tanatofobia; o hedonis-

mo; a superficialidade nas abordagens autopesquisísticas; o medo da morte da autoimagem ideali-

zada; a exacerbação emocional diante de situações reais ou fictícias envolvendo dessoma; a difi-
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culdade em lidar com as perdas; o vacilo diante dos momentos de autodecisão; o medo de errar;  

a superficialidade nos relacionamentos afetivos; a fuga dos desafios cotidianos de toda conscin;  

a priorização do menos importante; as atitudes suicidas e / ou riscomaníacas mascarando a ta-

natofobia da conscin; as lavagens subcerebrais; as crenças, os dogmas e mitos das religiões e sei-

tas, muitas vezes inócuos em relação à remissão do medo da morte biológica e, não raro, patroci-

nadores da tanatofobia; a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com a dessoma; a exis-

tência intrafísica desperdiçada; as pendências intrafísicas pessoais negligenciadas; as omissões 

deficitárias; os desvios e atrasos da programação existencial pessoal (autoproéxis); a perda de 

oportunidades evolutivas; a estagnação evolutiva; os rituais pré-dessomáticos atuando, em alguns 

casos, ao modo de atenuadores da tanatofobia; as similaridades entre os processos de ressoma  

e dessoma; a organização antecipada da própria dessoma; a autopesquisa; a utilização das técnicas 

autoconscienciométricas e autoconsciencioterápicas no diagnóstico e na remissão da tanatofobia; 

a escrita da megagescon; o investimento inteligente nas autorretratações e reconciliações antes da 

dessoma; a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial (recin); a utilidade das 

dinâmicas parapsíquicas e dos laboratórios de autopesquisa no autenfrentamento e na autossupe-

ração da tanatofobia; os cursos Escola de Projeção Lúcida (EPL) e Extensão em Consciencio-

logia e Projeciologia 2 (ECP2), do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC); a dessoma com dignidade. 

 

Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a preocupação com o comitê de recep-

ção pós-dessomática; a experiência parapsíquica da quase-morte (EQM); o medo do retorno à pa-

raprocedência baratrosférica; a dificuldade em desenvolver as práticas da tenepes; o apego exces-

sivo ao soma dificultando o exercício da projetabilidade lúcida (PL); o continuísmo multiexis-

tencial; o impacto das retrovidas e retrodessomas na atual existência; a importância de a autexpe-

rimentação parapsíquica suplantar a crença na imortalidade da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico restringimento intrafísico–lavagem subce-

rebral. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da imortalidade da consciência;  

o princípio da seriexialidade consciencial. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria do corpo objetivo. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica de viver evolutivamente; a técnica de viver 

multidimensionalmente; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas energéticas; as 

técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissi-

vo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Auto-

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

cienciológico da imobilidade física vígil. 

Colegiologia: as atividades intra e extrafísicas, presenciais e virtuais do Colégio Invisível 

da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos sadios das projeções conscientes (PCs) na eliminação da tanato-

fobia; os efeitos interassistenciais da tenepes na remissão do medo patológico da morte em cons-

cins e consciexes. 

Neossinapsologia: o impacto positivo das neossinapses promovidas pelas disciplinas 

dos cursos intermissivos na remissão ou eliminação da tanatofobia. 
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Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal demonstrando a irracionalidade do medo da 

morte; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnós-

tico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a pré-conscin tanatofóbica; a conscin criança tanatofóbica; a conscin 

adolescente tanatofóbica; a conscin adulta tanatofóbica; a conscin longeva tanatofóbica; a cons-

cin moritura tanatofóbica; a recém-consciex tanatofóbica. 

Binomiologia: o binômio perdas-ganhos; o binômio apego-perda; o binômio medo da 

morte biológica–medo da vida intrafísica; o binômio descarte somático–renascimento extrafísi-

co; o binômio soma-consciência; o binômio autopesquisa-autodesassédio. 

Interaciologia: a interação subcerebralidade-emocionalidade. 

Crescendologia: o crescendo percepções somáticas–parapercepções holossomáticas;  

o crescendo materialismo–autoconscientização multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio Parageneticolo-

gia-Ressomatologia-Dessomatologia. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo auto-

preservação cosmoética / tanatofobia; o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; 

o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin suicida tanatofóbica; o paradoxo do dogma 

científico convencional negando as evidências da multiexistencialidade; os paradoxos da Cons-

cienciologia e da Projeciologia. 

Politicologia: a democracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da eterna evolução consciencial. 

Filiologia: a fobiofilia; a tanatofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; as repercussões sadias da autossuperação da tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ostracismo; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mediocrização; a sín-

drome da autovitimização; a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a riscomania; a tanatomania. 

Mitologia: os mitos copiosos sobre a desativação do soma; a necessária desconstrução 

do mito eletronótico. 

Holotecologia: a dessomatoteca; a projecioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a fo-

bioteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia;  

a Dessomatologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Perdologia; a Projeciologia; a Psicologia; 

a Recexologia; a Seriexologia; a Sociologia; a Tanatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin vulgar; a isca humana inconsciente; a consciex parapsicótica. 

 

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

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o verbetógrafo; o tocador de obra; o homem de ação; o dessomante. 

 

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

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a pro-

exóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-
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versora existencial; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a verbetógrafa; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dessomante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens thanatophobicus; o Homo sapiens bibliophobicus; o Ho-

mo sapiens credulus; o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sa-

piens sociophobicus; o Homo sapiens technophobicus; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo 

sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autotanatofobia = o medo exagerado da conscin ou consciex em relação 

à própria dessoma; heterotanatofobia = o medo exagerado da conscin ou consciex em relação  

à dessoma de outrem. 

 

Culturologia: a cultura da negação da morte biológica. 

 

Origem. Pela Etiologia, eis, em ordem alfabética, 11 exemplos de causas para a origem 

da tanatofobia: 

01. Aniquilação. Medo da total aniquilação com a ocorrência da dessoma. 

02. Desconhecido. Ansiedade diante do desconhecido, da ausência de informações, ex-

periências e provas sobre as ocorrências durante e / ou após a dessoma. 

03. Intrafisicalidade. Apego patológico a aspectos intrafísicos (soma, dinheiro, vícios, 

e outros). 

04. Julgamentos. Medo do suposto julgamento divino, da cobrança de outras consciên-

cias ou dos autojulgamentos (autocrítica anticosmoética destrutiva), devido aos autoposiciona-

mentos anticosmoéticos. 

05. Lavagens. As lavagens cerebrais promovidas pela mesologia, na qual a pessoa pas-

sa a ver a dessoma ao modo de, por exemplo: algo profundamente negativo ou doloroso; o final 

da existência da conscin; a passagem para o sofrimento eterno. 

06. Melex. Medo de desenvolver melancolia extrafísica (melex), por exemplo em virtu-

de de não ter conseguido alcançar índice satisfatório de completismo existencial (compléxis). 

07. Paracomatose. Receio da conscin de se tornar paracomatosa após a dessoma. 

08. Pendências. Constatação da insuficiência de tempo na atual existência (em virtude 

da idade avançada ou de doença terminal, por exemplo) para a abordagem e o encaminhamento 

de pendências importantes e intransferíveis em relação à própria consciência e / ou aos demais. 

09. Retrovidas. Traumas não superados ocorridos em vidas anteriores, normalmente 

envolvendo erros graves ou a dessoma da própria consciência. 

10. Sofrimento. Medo de sofrer (notadamente dor física, agonia) durante o processo da 

dessoma. 

11. Traumas. Traumas não superados ocorridos na atual vida intrafísica, envolvendo, 

por exemplo, risco de dessoma da própria consciência ou de pessoas próximas. 

 

Embotamento. O medo exagerado, base das fobias, suscita reações somáticas instintivas 

e exacerba emoções, reduzindo o autodiscernimento e embotando trafores e outros atributos men-

taissomáticos. 

Esquiva. Em geral, medos e aversões cerceiam a livre manifestação consciencial, devido 

à necessidade de esquiva dos fatores fóbicos, e ocasionam a perda de compromissos importantes. 

Incompléxis. No longo prazo, o não enfrentamento (tratamento, terapêutica) das fobias 

pessoais pode acarretar o incompletismo existencial (incompléxis). 

Remissão. Pela Consciencioterapia, a remissão da tanatofobia torna-se possível quando  

a consciência empreende movimento pessoal decisivo em prol da autocompreensão e do auten-

frentamento da fobia e derivações. 
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Terapeuticologia. Eis 12 ações, dispostas em ordem alfabética, visando à terapêutica da 

tanatofobia: 

01. Autexposição. Expor-se, ao modo de conscin-cobaia, através da escrita e publicação 

de artigos e verbetes, e apresentação das autopesquisas em eventos científicos. 

02. Autodefesa. Ampliar a autodefesa energética através do autodomínio do estado vi-

bracional, comprometendo-se, diariamente, com a instalação de, pelo menos, 20 EVs. 

03. Autopesquisa. Pesquisar sobre a dessoma em diversos artefatos do saber úteis  

e aplicar o conhecimento adquirido na experiência pessoal, com o objetivo de compreender a si 

mesmo(a) e desenvolver formas de enfrentar as dificuldades pessoais. 

04. Autorreflexão. Refletir sobre a própria existência, avaliando constantemente as re-

percussões das ações e omissões pessoais e promovendo acertos, quando necessário. 

05. Consciencioterapia. Tornar-se evoluciente, com o intuito de investigar, diagnosti-

car, enfrentar e superar as irracionalidades pessoais relacionadas à tanatofobia. 

06. CPC. Desenvolver e aplicar o código pessoal de Cosmoética. 

07. Gescon. Engajar-se na escrita e publicação de gescon grafopensênica (livro). 

08. Interassistencialidade. Disponibilizar os trafores pessoais no desenvolvimento de 

atividades interassistenciais, por exemplo: voluntariado e docência conscienciológicos; tenepes. 

09. Projecioterapia. Aplicar regularmente técnicas projetivas visando a autocompro-

vação da existência da consciência independente do soma. 

10. Retribuições. Realizar levantamento dos aportes recebidos durante a atual vida in-

trafísica e retribui-los (execução da autoproéxis). 

11. Situações. Expor-se a situações relacionadas à dessoma, visando a desdramatização 

pessoal diante do tema, por exemplo: auxiliar pré-dessomantes; participar de velórios, enterros  

e cremações, entre outras. 

12. Técnica. Planejar e aplicar a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, supondo, de 

fato, o término da existência intrafísica ao final dos 365 dias de experimentação pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01. Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03. Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04. Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06. Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

07. Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

08. Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09. Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10. Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11. Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

12. Dificuldade  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

13. Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14. Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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O  AUTODOMÍNIO  DO  ESTADO  VIBRACIONAL  E  DA  PRO-
JETABILIDADE  LÚCIDA,  SOMADOS  À  PRÁTICA  DE  ATIVI-
DADES  TARÍSTICAS,  ENTRE  ELAS  A  TENEPES,  POSSIBI-
LITAM  À  CONSCIÊNCIA  A  AUTOCURA  DA  TANATOFOBIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se portador ou portadora da tanatofo-

bia? Em caso afirmativo, quais ações vem desenvolvendo visando a remissão desta fobia? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Os Outros. Título original: The Others. País: EUA. Data: 2001. Duração: 104 min. Gênero: Suspense. 

Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Di-

reção: Alejandro Amenábar. Elenco: Nicole Kidman; Fionnula Flanagan; Christopher Eccleston; Alakina Mann; James 

Bentley; Eric Sykes; & Elaine Cassidy. Produção: Fernando Bovaira; José Luis Cuerda; & Park Sunmin. Desenho de 

Produção: Benjamín Fernández. Direção de Arte: Benjamín Fernández. Roteiro: Alejandro Amenábar. Fotografia: Já-
vier Aguirresarobe. Música: Alejandro Amenábar. Montagem: Nacho Ruiz Capillas. Cenografia: Emilio Ardura; Elli 

Griff; & Benjamín Fernández. Figurino: Sonia Grande. Efeitos Especiais: Graham Aikman; Derek Langley; Pedro 

Moreno; Bernard Newton; & Félix Bergés. Companhia: Miramax Films. Sinopse: na Ilha de Jersey, ao final da Segunda 
Guerra Mundial, Grace (Nicole Kidman) aguarda o retorno do marido. Ela vive com 2 filhos, acreditando estar em segu-

rança. Novos criados chegam para substituir os antigos, e eventos sobrenaturais começam a se desenrolar. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01. Becker, Ernest; A Negação da Morte: Uma Abordagem Psicológica da Finitude Humana (The Denial of 
Death); pref.; revisor José Luiz Meuer; trad. Luiz Carlos do Nascimento Silva; 363 p.; 11 caps.; alf.; 23 x 16 cm; br.;  

3a Ed.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 31 a 46, 71 a 92, 102 a 108. 

02. Bozzano, Ernesto; A Crise da Morte – Segundo o Depoimento dos Espíritos que se Comunicam (La 
Crisis della morte); pref. & trad. Guillon Ribeiro; 169 p.; 18 caps.; 3 enus.; 21 x 14 cm; br.; Federação Espírita Brasileira 

(FEB); Brasília, DF; 1996; páginas 9 a 18, 22, 28, 29 a 36, 157 a 168. 

03. Grof, Stanislav; Psicologia do Futuro – Lições das Pesquisas Modernas da Consciência (Psychology of 
the Future: Lessons from Modern Consciousness Research); pref.; revisor Kiu Eckstein; trad. Jussara de Avelar Serpa;  

359 p.; 10 caps.; 1 foto; 58 ilus.; 1 microbiografia; 4 tabs.; 207 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; Heresis; Niterói, RJ; 2000; 

páginas 87, 214 a 258. 
04. Hoffman, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo Uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz Te-

nius; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 182 p.; 25 caps.; 5 enus.; 13 filmografias; 1 foto; 4 ilus.; 1 micro-

biografia; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 18 a 20, 33, 
97 a 106 e 118. 

05. Kübler-Ross, Elizabeth; Sobre a Morte e o Morrer: O que os Doentes Terminais têm para Ensinar  

a Médicos, Enfermeiras, Religiosos e aos seus Próprios Parentes (On Death and Dyind); pref.; trad. Paulo Menezes; 296 
p.; 12 caps.; 1 ilus.; 81 refs.; 21 x 14 cm; br.; 8a Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1998; páginas 5 a 42, 249 a 276. 

06. Lutfi, Lucy; Voltei para Contar: Autobiografia de Uma Experimentadora da Quase Morte; pref. Her-

nande Leite; revisores Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 248 p.; 19 caps.; 18 anotações pessoais; 51 filmografias; 1 foto; 
2 ilus.; 1 microbiografia; 40 musicografias; 6 tabs.; 201 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 25 a 42, 50 a 55, 72 a 82. 

07. Morin, Edgar; O Homem e a Morte (L‘homme et la mort); pref.; revisor José Luiz Meuer; trad. Cleone 
Augusto Rodrigues; 17 caps.; 356 p.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Imago; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 22 a 43, 49, 57 a 64, 109. 

08. Rafailov, Igor; Dicionário Igor de Fobias com Sinônimos e Termos Correlatos; apres. Rostan Silvestre; 

int. e ilus. Cyro del Nero; pref. Humberto Costa; 166 p.; 1 biografia; 11 ilus.; 29 sites; glos. 1.000 termos; 40 refs.; 2 apênds.; 
15 x 10,5 cm; br.; Editora do Autor; Recife, PE; Brasil; 2003; páginas 25 a 148. 

09. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 4a Ed. Revisada e Ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

1999; páginas 115, 116, 141 a 146, 153, 326 a 333, 357 a 360, 393 a 397, 425 a 490. 

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 Projecio-

logia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 94, 117, 603 e 607. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Sperry, Daniel; Ferrari, Fábio; Almeida, Roberto; Scheidt, Felippe; & Chad, Michel; Lista de Fobias; 
Conscienciopedia; disponível em: <http://pt.conscienciopedia.org/Lista_de_fobias>; acesso em: 26.02.11. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Tangenciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáti-

cos, técnicos ou pesquisas da tangência, toque ou aproximação simples, sem aprofundamento, en-

tre as ocorrências, acontecimentos, episódios, conjunturas, incidentes, fatos e parafatos, fenôme-

nos e parafenômenos, realidades e pararrealidades. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tanger vem do idioma Latim, tangere, “tocar (sentido físico e mo-

ral); estar contíguo”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da tangência. 2.  Pesquisa do tangenciamento. 3.  Pesquisa 

do toque sensível. 4.  Estudo da contiguidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo tangência: 

subtangente; tangenciação; tangenciada; tangenciado; tangencial; tangencialidade; tangencia-

mento; tangenciante; tangenciar; Tangenciologia; tangente; tangentoide; tanger. 

Neologia. O vocábulo Tangenciologia e as duas expressões compostas Tangenciologia 

Elementar e Tangenciologia Superior são neologismos técnicos da Interdisciplinologia. 

Antonimologia: 1.  Interfusiologia. 2.  Ciência da interfusão. 3.  Estudo do paralelismo. 

Estrangeirismologia: o rapport. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente do tato. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lateropensenidade. 

 

Fatologia: o tangenciamento dos temas; o tangenciamento dos saberes disciplinares; as 

aproximações simples dos fatos; as abordagens tangenciais; o avizinhamento das realidades;  

a interatividade; a afinidade; a empatia; a tangencialidade de determinada Ciência; a diluição das 

fronteiras cognitivas; as proximidades dos atributos conscienciais; o núcleo multidisciplinar de 

pesquisa; os pontos de interseção das Ciências; a acabativa do paralelismo; a iniciativa da tan-

gência; os entrecruzamentos de pesquisas; a transversalização; o generalismo; a cosmovisão;  

o atacadismo consciencial; a sincronicidade; os métodos de ampliação das investigações técnicas. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo no Cosmos. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis de Pesquisas. 

Enumerologia: as proximidades tecnológicas; a contiguidade dos fatos; o enriquecimen-

to das investigações; as interrelações ambíguas; as similitudes máximas; os conceitos conjugados; 

as pesquisas alternativas. 

Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade;  

o binômio cultura popular–cultura erudita; o binômio Holoteca-Holociclo; o binômio conscien-

ciograma-cosmograma. 

Interaciologia: a interação holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação reur-

banização extrafísica–reciclagem intrafísica. 
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Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio atos-

fatos-parafatos; o trinômio parapesquisas-paratécnicas-parachados. 

Polinomiologia: o polinômio tudo–ao mesmo tempo–aqui–agora; o polinômio Ciência- 

-Arte-Filosofia-Politicologia. 

Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / obtusidade; o antagonismo especia-

lismo / generalismo. 

Filiologia: a transdisciplinofilia; a neofilia; a xenofilia; a gnosiofilia; a evoluciofilia;  

a cosmofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a gregarioteca; a correlacionoteca;  

a sincronoteca; a criativoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Tangenciologia; a Multidisciplinologia; a Transdisciplinologia;  

a Experimentologia; a Teaticologia; a Conexologia; a Holofilosofia; a Cosmovisiologia; a Sin-

cronologia; a Hermenêutica Geral. 

 

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 pessoa polivalente; a conscin versátil; a conscin enciclo-

pedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tangens; o Homo sapiens tactus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Tangenciologia Elementar = a aproximação entre duas Ciências, por 

exemplo, a Conscienciologia e a Parapsicologia; Tangenciologia Superior = a aproximação entre 

várias Ciências simultaneamente, por exemplo, a Consciencioterapia, a Psicologia e a Psiquiatria. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Tangenciologia, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

6.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  APLICAÇÃO  DA  TANGENCIOLOGIA  NAS  ABORDAGENS  

CIENTÍFICAS  AMPLIA  A  TEÁTICA  DO  GENERALISMO 
DO  PESQUISADOR  E  EXPANDE  AS  TÉCNICAS  DA  COS-
MOVISIOLOGIA  EM  TODAS  AS  FRENTES  DE  PESQUISAS. 

 

Questionologia. Você emprega a Tangenciologia nas pesquisas da consciência? Quais 

os proveitos obtidos daí? 
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T A Q U I L A L I A  
( T A Q U I R R I T M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A taquilalia é a fala de fluxo rápido, a expressão oral ou laringochacral 

acelerada da conscin, homem ou mulher, podendo apresentar-se enquanto transtorno psicolinguís-

tico ou comportamento verbal oriundo do taquipsiquismo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição taqui deriva do idioma Grego, tákhos, 

“rapidez; prontidão; velocidade”. Surgiu no Século XIX. O segundo elemento de composição 

lalia vem do mesmo idioma Gredo, laliá, “tagarelice; balbucio; loquacidade; palavra; pronúncia”. 

Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Taquifemia. 2.  Taquirritmia laringochacral. 3.  Taquipensenidade 

verbalizada. 

Neologia. As duas expressões compostas taquilalia nosográfica e taquilalia homeostáti-

ca são neologismos técnicos da Taquirritmologia. 

Antonimologia: 1.  Bradilalia. 2.  Bradifemia. 3.  Bradipensenidade verbalizada. 

Estrangeirismologia: o fast talking dos amigos durante a fast food; a bocca chiusa do 

aquecimento vocal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Ortotaquirritmologia Verbal. 

Coloquiologia: – O falar pelos cotovelos; o falar com os próprios botões; o falar no de-

serto; o falar enquanto metralhadora giratória. 

Proverbiologia. Eis 5 provérbios populares contributivos ao entendimento do tema: 

 – Falar é semear, ouvir é colher. Falar é prata, calar é ouro. Fala, para que eu te conheça. 

Muito falar, pouco acertar. A falas loucas, orelhas moucas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da rapidez dos ritmos conscienciais; os taquipense-

nes; a taquipensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os ortotaquipensenes verbaliza-

dos; a ortotaquipensenidade; a assinatura pensênica laringochacral. 

 

Fatologia: a taquilalia; o ato de mastigar as palavras; o ato de comer as sílabas; a fala 

atropelada; a fala para dentro; a omissão dos plurais no final das palavras; a ansiedade levando  

à coartação das terminações frasais; a taquilalia da conscin tímida, acelerando o ritmo vocal para 

livrar-se do estímulo aversivo; a velocidade do pensamento não acompanhada pelo ritmo da ver-

balização; o ato de tropeçar nas próprias palavras; a gafe da palavra errada, na hora errada, para  

a pessoa errada; a deselegância de falar demais; o lapso verbal; a loquacidade circunstancial;  

o mutismo seletivo; o ato de a conscin ligar o “piloto automático” enquanto fala; a rápida associa-

ção de ideias desencadeando o atropelo do palavreado; o Instituto Brasileiro de Fluência Verbal 

(IBF); a ortofonia; a lalação e o balbucio da primeira infância; a hipermimia auxiliando a memó-

ria linguística e melhorando a expressão oral; a competência linguística; a importância da respira-

ção correta e o uso do músculo diafragma no comportamento fonatório equilibrado; a linearidade 

do autotaquipsiquismo expressa na ortolaringochacralidade; os dicionários cerebrais otimizados 

contribuindo na competência linguística; o uso didático, calculado e cosmoético do histrionismo 

vocal; a fala fluente, sem caretas, evidenciando o autodomínio da comunicabilidade oral; a prosó-

dia individualíssima; a busca pela eurritmia na expressão vocal; a sincronização eficaz dos ritmos 

mentais e verbais, denotando inteligência laringochacral. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes de realizar 

palestra pública; o laringochacra enquanto extensão da via expressa do pensamento; a psicofonia; 

a xenoglossia; a ausência de articulação de palavras nas comunexes evoluídas; a instantaneidade 

do conscienciês. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cognição-linguagem; o sinergismo Higiene Conscien-

cial–Higiene Vocal; o sinergismo ortotaquirritmia-interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio do ―ninguém evolui falando sozinho‖; o princípio da orto-

comunicabilidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) aplicado à autexpressão oral;  

o princípio da empatia vocal; o princípio de toda verbalização gerar reação; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP) relativo à autorreeducação verbal; o princípio de ―falar devagar  

e sempre‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às próprias verbalizações; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) no respeito à diversidade consciencial quanto ao compor-

tamento vocal. 

Teoriologia: a teoria do macrossoma com ênfase na inteligência verbal. 

Tecnologia: a técnica da fórmula DD (diálogo e desinibição); a técnica da reeducação 

pensênica equilibrando o ritmo da fala; as técnicas fonoaudiológicas; as técnicas vocais do canto 

coral contribuindo na qualificação do laringochacra; a técnica do sobrepairamento na autoper-

cepção da autexpressão verbal; a técnica de menos falar e mais escutar perante assunto não vi-

venciado. 

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

cienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laborató-

rio conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da re-

céxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Portadores de Altas Habilidades; o Colégio Invisí-

vel da Cosmoética; o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: o efeito potencializador da ideia bem colocada através da palavra bem ar-

ticulada; o efeito assertivo da voz clara e audível expressando a autopensenidade retilínea;  

o efeito desabonador do discurso vazio; o efeito reeducador da heterocrítica sincera e competen-

te recebida pelo palestrador. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes das neocognições qualificando a ortota-

quipensenidade verbalizada. 

Ciclologia: o ciclo pensar-falar-pensar; o ciclo taquipensenidade-taquilalia; o ciclo lo-

gicidade–retilinearidade pensênica–associação de ideias–enunciado coerente. 

Enumerologia: a marcha acelerada; a mastigação acelerada; a gestualidade acelerada; 

a criatividade acelerada; a memória acelerada; a raciocinação acelerada; a fala acelerada. O es-

tudar bem; o pesquisar bem; o ler bem; o anotar bem; o sintetizar bem; o pensar bem; o falar bem. 

Binomiologia: o binômio ideorragia-verborragia; o binômio autexpressão–comunicabi-

lidade interpessoal. 

Interaciologia: a interação cardiochacra-laringochacra; a interação sexochacra-larin-

gochacra; a interação verbal interconsciencial; a interação inteligência interpessoal–inteligência 

linguística; a interação energética na interlocução consciencial; a interação patológica pensa-

mento confuso–discurso caótico; a interação solilóquio–autorreflexão profunda melhorando a ex-

pressão verbal; a interação lobo frontal–área de Broca. 

Crescendologia: o crescendo arquitetura mental–construção verbal; o crescendo me-

mória aprimorada–articulação acelerada; o crescendo etiopatogênico trauma psicológico–ten-

são laríngea–transtorno vocal; o crescendo psicomotricidade dominada–intelectualidade qualifi-

cada; o crescendo nosográfico introversão–ansiedade–taquilalia exagerada; o crescendo home-

ostático extroversão–ortotaquipensenidade–taquilalia adequada. 
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Trinomiologia: o trinômio base orgânica–mecanismos cognitivos–ambiente humano na 

ontogênese linguística; o trinômio laringe-língua-lábios; o trinômio voz anfórica–voz anserina– 

–voz gangosa; o trinômio assertividade cosmoética–taquirritmia–aceleração evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio fonológico entonação–acentuação–precisão articulatória– 

–construções sintáticas–extensão dos enunciados–organização do discurso. 

Antagonismologia: o antagonismo linguagem repetitiva / linguagem produtiva; o anta-

gonismo cadenciamento laringochacral / fala atropelada; o antagonismo falar / calar. 

Paradoxologia: o paradoxo de muito falar e nada dizer. 

Legislogia: a lei do maior esforço na qualificação da tares falada e escrita; a lei do si-

lêncio nos condomínios residenciais e municípios. 

Filiologia: a verbofilia. 

Fobiologia: a glossofobia; a lalofobia; a fonofobia. 

Sindromologia: os incontroláveis tiques vocais da síndrome de Gilles de la Tourette;  

a síndrome da pressa; a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a verbomania. 

Holotecologia: a comunicoteca; a traforoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a conviviote-

ca; a linguisticoteca; a argumentoteca; a fonoteca. 

Interdisciplinologia: a Taquirritmologia; a Taquipensenologia; a Foniatria; a Fonoaudi-

ologia; a Linguística; a Neurologia; a Psicologia; a Comunicologia; a Cogniciologia; a Neurolexi-

cologia; a Interdisciplinologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin taquifêmica; a conscin taquipsíquica; a conscin ansiosa; a cons-

cin comunicadora; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o falador; o radialista; o narrador de eventos desportivos; o locutor de 

publicidade televisiva popularesca; o vendedor ambulante; o falador compulsivo; o tartamudo;  

o comediante; o docente conscienciológico. 

 

Femininologia: a faladora; a radialista; a narradora de evento desportivo; a locutora de 

publicidade televisiva popularesca; a vendedora ambulante; a faladora compulsiva; a tartamuda;  

a comediante; a docente conscienciológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens communicologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens creativus; o Homo 

sapiens anxiosus; o Homo sapiens tachyrhythmicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: taquilalia nosográfica = a fala rápida, desordenada e ininteligível da 

conscin portadora de transtorno mental; taquilalia homeostática = a fala rápida, fluente, ordenada  

e coerente da conscin ortotaquipsíquica. 

 

Culturologia: a cultura da aceleração; a cultura de verniz dos oradores pseudointelec-

tuais; a cultura do ―tenho pressa e tanta coisa interessa, mas nada tanto assim‖; a cultura da 

pregação religiosa verborrágica dos lavadores de cérebros; a cultura do ―todo mundo tem algo 

a dizer‖. 

 

Eficácia. A comunicação interconsciencial eficaz depende da qualidade da emissão vo-

cal, da articulação correta dos fonemas, do cadenciamento e ritmo adequado das palavras e da lo-

gicidade dos conteúdos expressos. 
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Desafiologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis 6 palavras sesquipedais indexadas em 

ordem crescente de número de sílabas, apresentadas a título de desafio às conscins motivadas  

a pronunciarem a sequência com clareza, rapidez e exatidão articulatória: 

1.  Autocoerenciologia. 

2.  Autoparacogniciologia. 

3.  Autoparapercucienciologia. 

4.  Autextrapolacionalismologia. 

5.  Psiconeuroendocrinoimunologia. 

6.  Sociopsiconeuroendocrinoimunologia. 

 

Comunicologia. Os populares trava-línguas exercitam a velocidade e a precisão da pro-

núncia através da concentração de sílabas de difícil verbalização e / ou sons semelhantes. Eis, na 

ordem alfabética, 5 jogos verbais exemplificativos da técnica: 

1.  Aranha: “a aranha arranha a rã; a rã arranha a aranha; nem a aranha arranha a rã; 

nem a rã arranha a aranha”. 

2.  Fato: “não sei se é fato ou se é fita; não sei se é fita ou fato; o fato é que você me fita  

e fita mesmo de fato”. 

3.  Gato: “gato escondido com rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com 

gato de fora”. 

4.  Pia: “atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato; pinga a pia, apara o prato, pia  

o pinto e mia o gato”. 

5.  Rato: “em rápido rapto, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros”. 

 

Disfunção. Segundo a Parapatologia, eis na ordem alfabética, listagem não exaustiva de 

12 disfonias ou alterações vocais e verbais da conscin, homem ou mulher, intervenientes na co-

municação oral interindividual: 

01.  Afasia de Broca: comprometimento da capacidade de falar, mas preservando a com-

preensão. 

02.  Anartria: incapacidade de articular palavras. 

03.  Bradilalia: lentidão da fala, de causa psíquica ou neurológica. 

04.  Catalogia: repetição incessante de palavras ou frases sem sentindo. 

05.  Disfemia: gagueira, tartamudez. 

06.  Dislalia: transtorno articulatório com distorções e / ou omissões de fonemas. 

07.  Ecolalia: repetição de palavras ou sílabas, encontrada nas psicopatologias severas. 

08.  Esquizofasia: vocábulo confuso e incompreensível apresentado na esquizofrenia. 

09.  Hipofrasia: impossibilidade de exprimir ideias por palavras. 

10.  Jargonofasia: rapidez articulatória correta mas sem coerência entre os vocábulos. 

11.  Logorreia: fala excessivamente acelerada sem intervalos respiratórios e pausas. 

12.  Traquifonia: voz cavernosa, áspera, rouca. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a taquilalia, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Boca:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Paraverbação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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08.  Pescoço:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Qualificação  do  autotaquipsiquismo:  Taquipensenologia;  Homeostático. 

11.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

12.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

13.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

14.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  VOZ  FALADA  É  AUTEXPRESSÃO  LIGADA  AO  TEMPE- 
RAMENTO  DO  INDIVÍDUO,  REFLEXO  DO  MICROUNIVERSO 
CONSCIENCIAL,  DA  QUALIDADE  DA  AUTOTAQUIPENSENI- 
DADE  E  IMPORTANTE  INSTRUMENTO  DA  TARES  VERBAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já é adepto da ortoépia, ou seja, a boa pronúncia 

das palavras, em velocidade articulatória adequada e expressando o próprio fluxo mental coerente 

e lógico? Ou ainda embaralha as ideias e enrola a língua? 
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T A Q U I P E N S E N E  
( T A Q U I P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O taquipensene (taqui + pen + sen + ene) é o pensene de fluxo rápido, pró-

prio da consciência humana (conscin) taquipsíquica, com relação funcional, sadia, com a neofilia 

e a renovação da vida intrafísica, contudo, em certos casos, podendo gerar a precipitação e a im-

pulsividade, no caso, inteiramente patológicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição taqui deriva do idioma Grego, tákhos, “rapidez; 

prontidão; velocidade”. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; 

formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no 

Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensene taquipsíquico. 2.  Autopensene rápido. 3.  Taquipensenida-

de. 4.  Taquipensenologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo taquipensene: parataquipensene; taquigrafopensene; taquipensenedor; taquipensenedora; 

taquipensênica; taquipensênico; taquipensenidade; taquipensenização; taquipensenizar; Taqui-

pensenologia. 

Neologia. O vocábulo taquipensene e as duas expressões compostas taquipensene infan-

til e taquipensene adulto são neologismos técnicos da Taquipensenologia. 

Antonimologia: 1.  Bradipensene. 2.  Autopensene lento. 3.  Bradipensenidade. 4.  Bra-

dipensenologia. 

Estrangeirismologia: o Taquipensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento pensenológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o taquipensene; a taquipensenidade; o holopensene pessoal do dinamismo 

evolutivo; a taquipensenização relampagueante; a autodisponibilidade aos taquipensenes; os ta-

quipensenes e as energias conscienciais (ECs); os taquipensenes dinamizando o intercâmbio tele-

pático entre as consciências; o impacto dos taquipensenes na vida da conscin; a abordagem taqui-

pensênica; os taquipensenes na agilização da consecução da proéxis pessoal e grupal; o parataqui-

pensene do evoluciólogo. 

 

Fatologia: o taquipsiquismo; a aceleração das funções psíquicas; a agilidade mental;  

a associação rápida de ideias; a hiperacuidade; a agudez do pensamento; a irrupção instantânea do 

constructo brilhante; a eclosão da ideia esclarecedora; o impacto do taquipsiquismo; a heterocríti-

ca taquipsíquica; a dissecção cosmovisiológica das realidades; a hololucidez; a necessidade de 

maior paciência por parte da conscin taquipsíquica; a intensificação da potencialização pesquisís-

tica pelo taquipsiquismo; a queima de etapas mentais; o atropelo dos pensamentos; a tropelia do 

palavreado; o surto de ideorragia do psicopata taquipsíquico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recepção rápida 

da inspiração do amparador extrafísico. 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma. 

Enumerologia: o ortotaquipsiquismo; a taquicosmoeticidade; a taquicognoscência; a ta-

quicompreensibilidade; o taquiparapsiquismo; a taquimnemônica; a taquicosmovisão. 

Binomiologia: o binômio taquipsiquismo-xenopensene; o binômio taquipsiquismo-se-

rendipitia; o binômio taquipensene-contrapensene; o binômio taquipensenização-cosmovisão. 

Interaciologia: a falta de interação entre a velocidade do pensamento e das palavras fa-

ladas. 

Trinomiologia: o trinômio polêmica-réplica-tréplica. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo macrossoma-paramicrochip-desperticidade-ta-

quipsiquismo. 

Antagonismologia: o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo ta-

quipensene sadio / taquipensene doentio; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a gnosiofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo. 

Holotecologia: a pensenoteca; a convivioteca; a patopensenoteca; a mentalsomatoteca; 

a comunicoteca; a heuristicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Taquipensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia; a Parassociologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Coloquiologia; a Cos-

movisiologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Confrontologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa expedita; a personalidade de expediente; a conscin com iniciativa; 

a locomotiva humana; 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 tocador de obra; o homem de ação; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evolu-

ciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão 

vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o agitador de ideias; o antenado; o superatento; o parapercepciologista taquipsí-

quico. 

 

Femininologia: a tocadora de obra; a mulher de ação; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolu-

cióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-sereno-
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na vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a agitadora de ideias; a antenada; a superatenta; a parapercepciologista taquipsí-

quica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tachypensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens intelle-

gens; o Homo sapiens activus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: taquipensene infantil = a exclamação imediata da criança eufórica no ato 

de receber de presente a bicicleta tão sonhada há tanto tempo; taquipensene adulto = a observação 

racional, instantânea, em cima do lance, do refutador sobre o ponto crucial do debate público. 

 

Caracterologia. De acordo com a Conscienciometrologia, as consciências podem ser 

classificadas em 3 categorias básicas quanto à dinâmica da elaboração da autopensenização, aqui 

dispostas na ordem ascendente ou progressiva: 

1.  Bradipensene: o pensene de fluxo vagaroso da pessoa de cognição lenta, por exem-

plo, a consciênçula. 

2.  Normopensene: o pensene de fluxo regular da pessoa de cognição normal, mediana, 

por exemplo, a pessoa medíocre. 

3.  Taquipensene: o pensene de fluxo instantâneo da pessoa de cognição rápida, por 

exemplo, a personalidade genial ou superdotada em alguma área de manifestação autopensênica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o taquipensene, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

09.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

A  TAQUIPENSENIZAÇÃO  SERÁ  A  CONDIÇÃO  NATURAL  

DE  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS  NO  DESENVOLVIMENTO  

DA  PRÓPRIA  AUTEVOLUÇÃO,  NOTADAMENTE  A  PARTIR   
DO  NÍVEL  LÚCIDO  DO  HOMO  SAPIENS  EVOLUTIOLOGUS. 

 

Questionologia. Como se classifica você quanto à rapidez da autopensenização racio-

nal? Você é bradipensênico, normopensênico ou taquipensênico? 
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T A Q U I R R I T M I A    M E G A G E S C Ô N I C A  
( ME G A G E S C O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A taquirritmia megagescônica é a dinamização técnica, máxima, da inte-

lectualidade pessoal aplicada à gestação consciencial prioritária por parte da conscin lúcida, ho-

mem ou mulher, intermissivista, proexista, minipeça interassistencial consciente e buscadora do 

autorrevezamento multiexistencial evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição taqui deriva do idioma Grego, tákhos, 

“rapidez; prontidão; velocidade”. O segundo elemento de composição ritmia vem do mesmo idio-

ma Grego, rhutmós, “medida; cadência; ritmo”. O terceiro elemento de composição mega provém 

igualmente do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de 

maior categoria; mais importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O termo gestação procede do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro 

ou liteira; viagem”. Surgiu em 1726. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Mega-homeostase mentalsomática. 02.  Megaeutimiologia gescôni-

ca. 03.  Autotaquipsiquismo sadio. 04.  Autocognoscência. 05.  Hiperacuidade consciencial.  

06.  Juízo autocrítico; logicidade. 07.  Infusão neoideativa. 08.  Superabstração. 09.  Clarividên-

cia. 10.  Cosmoconsciência. 

Neologia. As 3 expressões compostas taquirritmia megagescônica, taquirritmia mega-

gescônica autoproexológica e taquirritmia megagescônica maxiproexológica são neologismos 

técnicos da Megagesconologia. 

Antonimologia: 01.  Antitaquipsiquismo. 02.  Antigesconologia. 03.  Bradipensenidade. 

04.  Antilogismo. 05.  Desviacionismo. 06.  Tresvario. 07.  Psicopatia. 08.  Alucinação; alucina-

mento. 09.  Psicossegnícia. 10.  Amência consciencial. 

Estrangeirismologia: a open mind; a awareness permanente; a penetralia mentis;  

a apex mentis; o Autopensenarium; o Taquipensenarium; o Evolutionarium; o Mentalsomarium; 

o Cosmocognitarium; o timing megagescônico taquirrítmico; o maxiaproveitamento do back-

ground seriexológico; a salvaguarda extrafísica no full time interassistencial cosmoético; o escri-

tório pessoal transformado em Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da eficácia intelectiva proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da taquipensenidade; os taquipensenes; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; 

os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapen-

senes; a megapensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os parapensenes; a parapense-

nidade; a retilinearidade autopensênica confluindo para o megafoco megagesconológico. 

 

Fatologia: a taquirritmia megagescônica; os mais sofisticados procedimentos técnicos 

para a consecução da megagescon pessoal; a gescon interassistencial catalisadora; a gestão crite-

riosa da megagescon pessoal; o taquipsiquismo pessoal sadio; a destreza na elaboração dos pensa-

mentos; os megacons; a hiperacuidade; a autopercuciência; o raciocínio polifásico; a irrupção do 

neoconstructo; o assunto transcendente, inédito e momentoso; a ideia-chave desencadeante; as au-

torreações taquipsíquicas à descoberta; a intelecção calidoscópica; a mudança instantânea, sem 
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hesitação, lógica, do bloco de atividade; a aquisição taquipsíquica dos megalocus; a consciencio-

centragem; a megafocagem intensiva; a saturação intelectiva; o ponto de mutação autopesquisísti-

co; a ausência de solução de continuidade nos trabalhos intelectuais; o atilamento pesquisístico 

avançado; a cadência neoideativa acelerada; a linha de montagem sincronizada; os ápices sucessi-

vos da autoprodutividade intelectual. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a máquina holossomática calculadamente azeitada para o labor 

proexológico; a soltura mentalsomática cuidadosamente sustentada; a conexão ativa com a Cen-

tral Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência 

comunicativa; o sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo 

evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evoluti-

va–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergis-

mo cognitivo do agrupamento de termos correlatos; o sinergismo mais transcendente paracére-

bro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio evoluído de ―quem aprende deve ensi-

nar‖; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva;  

o princípio da qualificação da qualidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; 

o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da verpon; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a busca pela excelên-

cia na autexpressão global. 

Teoriologia: a teoria da Pensenologia. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; a técnica do turno mentalsomático funcionante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colé-

gio Invisível dos Escritores. 

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 retilineidade autopensênica na teática cosmoética no nível de ampa-

rabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exempli-

ficação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscien-

ciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; o efeito da vida humana dedi-

cada à intelectualidade assistencial. 

Neossinapsologia: a cadeia heurística de geração de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo operacional da neoideia; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-de-

bate. 

Enumerologia: a taquipensenologia; a taquirritmia; o taquipsiquismo; a taquimnemôni-

ca; a taquigrafia; a Taquipsicologia; a Taquiparapercepciologia. 

Binomiologia: o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio taquipsiquismo-mul-

ticulturalismo; o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio Autoconscien-
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ciometria-Autopesquisologia; o binômio tenepes-ofiex potencializando o ritmo mentalsomático;  

o binômio regularidade-periodicidade; o binômio persistência-paciência; a hipercriatividade 

através do binômio inspiração serendipitosa–transpiração pesquisística; a proficuidade no binô-

mio hábitos saudáveis–rotinas úteis; a autorganização pelo binômio fluxograma-cronograma;  

o binômio Mentalsomatologia-Automegaeuforização. 

Interaciologia: a interação custo-benefício mentalsomático; a interação educação for-

mal–autodidatismo ininterrupto; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a inte-

ração autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático; a interação inteligência evolutiva–autorre-

flexão periódica; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação 1% de inspi-

ração–99% de transpiração. 

Crescendologia: o crescendo onirismo-autodespertamento-taquipsiquismo; o crescendo 

gescon-megagescon; o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo 

da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do simples ao 

composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo 

em profundidade e extensão das autabordagens originais; o crescendo intelectualidade adoles-

cente–mentalsomaticidade existencial–taquirritmicidade intelectiva longeva. 

Trinomiologia: o trinômio bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo; o trinômio 

objetos ajustados–equipamentos funcionais–colaboradores entrosados; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico-es-

sencial-prioritário; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio Decidologia- 

-Definologia-Determinologia. 

Polinomiologia: o polinômio taquipsiquismo-agilidade-concisão-compreensibilidade;  

o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio palestra-artigo-curso-livro; o polinômio 

reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade- 

-evolutividade; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poligló-

tico; a relevância do polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–respira-

ção correta–estado vibracional na manutenção do ritmo mentalsomático intenso; o polinômio 

universalidade-prioridade-cognoscibilidade-cosmoeticidade na seleção dos temas transversais. 

Antagonismologia: o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo 

longevidade produtiva / longevidade contemplativa; o antagonismo pessoa lúcida / pessoa alie-

nada; o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonismo dia matemático / dia perdido; 

o antagonismo dia luminoso / dia apagado; o antagonismo dia cultural / dia vegetativo. 

Paradoxologia: o paradoxo da aceleração laboral serena. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo. 

Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a proexofilia; a pesquisofilia;  

a conscienciofilia; a gesconofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Megagesconologia; a Taquipensenologia; a Autotaquicognicio-

logia; a Mentalsomatologia; a Grafopensenologia; a Atilamentologia; a Evoluciologia; a Auto-

proexologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin-máquina mentalsomática. 

 

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

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

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21302 

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o taquipsiquista; o geronte intelectual profícuo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a taquipsiquista; a geronte intelectual profícua. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tachyrhythmicus; o Homo sapiens tachypsychicus; o Ho-

mo sapiens tachymnemonicus; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens lucidologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Ho-

mo sapiens polymatha; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

logicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: taquirritmia megagescônica autoproexológica = a dinamização intelec-

tual e gesconológica da programação existencial pessoal; taquirritmia megagescônica maxiproe-

xológica = a dinamização intelectual e gesconológica da programação existencial grupal. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Megagesconologia; a Paraculturologia do Autor-

revezamento Multiexistencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Megagesconologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, nume-

rológica e cronológica, os 7 passos previsíveis das reações conscienciais sadias da autora ou autor 

lúcido do texto ou livro escrito, a obra-prima ou megagescon pessoal, a mais sofisticada do perío-

do da maturidade da existência corrente, a ser publicada em tempo oportuno, expressando, em al-

to grau, a taquirritmia megagescônica: 

1.  Primeiro passo: a instalação do autoconfinamento mentalsomático para o desenvol-

vimento dos autodesempenhos intelectuais de ponta. 

2.  Segundo passo: a maximotivação pelo livro, o texto escrito, a digitação dos originais, 

a preparação para a futura cápsula do tempo do autorrevezamento interexistencial. 

3.  Terceiro passo: o materpensene pessoal, megaatrator de neoverpons, da minipeça 

consciente do maximecanismo interassistencial ligado à Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

4.  Quarto passo: a taquirritmia mentalsomática na base intrafísica do holopensene dinâ-

mico do autorado conscienciológico, sob o amparo extrafísico de função e as inspirações registra-

das desde a autoparaprocedência intermissiva. 

5.  Quinto passo: a fase na qual os originais tornam-se mais atraentes se comparados às 

omnileituras, exigindo maior atenção para não congelar os fatos e parafatos orientadores das pes-

quisas das neoideias. 

6.  Sexto passo: o reconhecimento da impossibilidade de escrever tudo com as neover-

pons disponíveis, buscando o limite ideal da comunicabilidade reeducativa prioritária. 

7.  Sétimo passo: o emprego regular da megaeuforização ou do estado provocado pela 

vontade decidida da consciência, por meio da exaltação máxima das energias conscienciais da 

energosfera ou do holossoma, levado ao ápice da homeostase da harmonização íntima do microu-

niverso, com expansão consciencial, gerando a aura de saúde, a serenidade, a tranquilidade, a fra-
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ternidade universal, o ápice de plenitude e da autodisposição para a realização interassistencial,  

a partir do estado vibracional, com instantaneidade intraconsciencial, ambidestrismo subadre-

nalínico e macrossomaticidade superlativa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a taquirritmia megagescônica, indicados para a expansão 

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

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Instantâneo  evolutivo:  Instantaneologia;  Homeostático. 

11.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Megatarefa  final:  Megagesconologia;  Homeostático. 

13.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

 

A  TAQUIRRITMIA  MEGAGESCÔNICA,  ANTES  DE  TUDO,  
EXIGE  DA  CONSCIN  LÚCIDA  A  COMPREENSÃO  APRO-
FUNDADA  DA  AUTODINAMIZAÇÃO  INTELECTIVA,  A  FIM 
DE  SER  APLICADA  COM  A  EFICIÊNCIA  SATISFATÓRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca a autodinamização intelectiva na conse-

cução da autoproéxis? Já emprega os recursos mais adequados para isso no âmbito das próprias 

possibilidades? 
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T A R A    C U L T U R A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A tara cultural é a anomalia comportamental assimilada e fortalecida pela 

repetição e fixação de conceitos, conhecimentos, princípios, valores, ações, hábitos, costumes, 

atividades, rotinas, usos e modelos evidenciando compulsão, obsessão, cacoete, vício, deforma-

ção moral ou perturbação intraconsciencial de conscin ou grupo de conscins, em consequência do 

contingenciamento genético, paragenético e heranças culturais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo tara vem do idioma Árabe Vulgar, tárah, “desconto; dedução”, pro-

vavelmente através do idioma Italiano, tara. Surgiu no Século XVI. O vocábulo cultural procede 

do idioma Francês, culturel, por influência do idioma Alemão, kulturell, “relativo à cultura no 

sentido moral e consciencial”, e este do idioma Latim, cultura, “ação de cuidar; tratar; venerar 

(no sentido físico e moral)”, e por extensão, “civilização”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Desvio de conduta social. 02.  Trafar cultural. 03.  Conduta social 

acrítica. 04.  Cacoete cultural nosográfico. 05.  Obsessão consciencial. 06.  Defeito moral; desvir-

tude. 07.  Corrupção; degeneração consciencial; depravação; perversão. 08.  Obscenidade cultu-

ral. 09.  Indiscernimento. 10.  Conduta amoral. 

Neologia. As 3 expressões compostas minitara cultural, maxitara cultural e megatara 

cultural são neologismos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Conduta social sadia. 02.  Conduta social crítica. 03.  Trafor cultu-

ral. 04.  Sabedoria cultural. 05.  Conduta cosmoética. 06.  Incorruptibilidade. 07.  Retilinearidade 

da autopensenização. 08.  Inteligência Evolutiva. 09.  Dignidade moral. 10.  Decência cultural. 

Estrangeirismologia: a brainwashing religiosa; a extreme body modification; os hobbies 

infantis da pessoa adulta; a peak experience; as repetições ad nauseam sem saldos positivos;  

a overdose de videogames; as tattoo tribes; os piercings. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente das ações e reações ce-

rebelares. 

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

ciopatia autodiagnosticada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cerebelologia; o holopensene pessoal da imatu-

ridade consciencial; o holopensene pessoal da irresponsabilidade; a assinatura pensênica anticos-

moética; a forma holopensênica pessoal e grupal da psicossomaticidade; o materpense pessoal pa-

tológico; os batopensenes; a batopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os homopen-

senes; a homopensenidade; o holopensene pessoal antifisiológico. 

 

Fatologia: a tara cultural; a tara cultural associada à Genética; a tara cultural herdada da 

Mesologia; os registros, as lembranças, as memórias dos fatos pessoais ou coletivos, ao modo de 

Anais Indestrutíveis, fixando taras culturais; a sucumbência pessoal às pressões culturais;  

a abrangência da tara cultural contaminante; a deformação cultural; o vício da formação cultural; 

a formação cultural deficiente; os costumes prejudiciais; as bases da educação pessoal; a auto-

corrupção moral; a violência sexual; a prostituição; a pedofilia; o fetichismo; o obscurantismo;  

o desvio de conduta moral; a depravação; a degeneração moral; os preconceitos; os cacoetes cul-

turais; a escravidão ao idiotismo cultural; a imponderação; a idolatria; o subcérebro abdominal;  

a cultura inútil; o apego pessoal aos convencionalismos escravizantes; a repressão; a conexão com 

os vícios culturais; o desequilíbrio mental; o fechadismo consciencial; o conservantismo; a in-

competência pessoal; o temperamento desequilibrado; o transtorno da personalidade borderline;  
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a amoralidade; a modificação corporal; a manifestação crassa da imprudência consciencial; a falta 

de discernimento; a inclinação para o pior; os defeitos graves da personalidade; a atitude compul-

siva recorrente; a volição enfraquecida; o mau procedimento autoconsciente; o ludismo perverti-

do; os conceitos distorcidos da realidade; os agravantes quanto à evolução; os momentos de au-

tossaturação na condição de brecha para a reviravolta evolutiva; a evitação das automimeses dis-

pensáveis; a reeducação básica; a ressocialização; a transmutação da tara nosográfica para o auto-

determinismo produtivo; a saída das interprisões grupocármicas; a “tara cultural enciclopédica”. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; os autassédios; as paracomorbida-

des; a parapromiscuidade; os assédios milenares; o autassédio predispondo o heterassédio de ori-

gem extrafísica; os conceitos distorcidos das pararrealidades; os efeitos da Paragenética sobrepon-

do-se à Genética e à Mesologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico irracionalidade-ilogicidade antidiscernimen-

to; o sinergismo falta de cognição–pressão social. 

Principiologia: o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; o princípio da adaptabilidade da consciência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos grupais de vitimização 

coletiva. 

Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da recin; as técnicas da autoconscienciote-

rapia. 

Voluntariologia: o voluntariado da interassistencialidade nos trabalhos do Apoio a Vo-

luntários e Alunos (AVA). 

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

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;  

o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienci-

ológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Reedu-

caciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito nocivo das automutilações evolutivas; os efeitos paragenéticos do 

mau uso do soma. 

Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses morais. 

Ciclologia: o ciclo de reeducações quanto à conduta pessoal. 

Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio patológico tabu-tara; 

o binômio autassédio-heterassédio; o binômio soma-consciência; o binômio Patologia-Parapato-

logia. 

Interaciologia: a interação patológica tara cultural–distorção da realidade; a interação 

Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia; a interação autodesassedialidade-heterodesasse-

dialidade. 

Crescendologia: o crescendo regressivo amoralidade-imoralidade. 

Trinomiologia: o trinômio acriticismo-autocorrupção-autassédio; o trinômio crendices- 

-delírios-tradições; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação. 

Polinomiologia: o polinômio retrobiografia-retrovidas-retrossomas-retropensenes. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo virtude / vício; 

o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida. 

Politicologia: a egocracia; a idolocracia; a teocracia; a assediocracia; a belicosocracia; 

a mafiocracia; a anarcocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis contra a Mutilação Genital Feminina (MGF); 

as leis teológicas irracionais; as leis culturais malévolas. 

Filiologia: a nosofilia; a patofilia; a teofilia; a xenofilia. 
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Fobiologia: a cosmoeticofobia; a neofobia; a recexofobia; a raciocinofobia; a sociofobia; 

a taurofobia; a xenofobia; a psicopatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera. 

Maniologia: a monomania; a anticomania; a tauromania; a ciliciomania; a flagicioma-

nia; a hagiomania; a esquizomania; a riscomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a culturoteca; a consciencioteca; a convivioteca; a antropoteca; a agri-

lhoteca; a gregarioteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a sexoteca; a trafaroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Conviviologia; a Interprisiolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia;  

a Intrafisicologia; a Interculturologia; a Parassociologia; a Parapsicopatologia; a Parageneticolo-

gia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consciência imatura; a consréu ressomada; a consbel res-

somada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin riscomaníaca; a isca humana 

inconsciente; a vítima do porão consciencial; a conscin vítima dos modismos da época. 

 

Masculinologia: o tarado cultural; o fetichista; o torcedor; o fã; o idólatra; o dominador; 

o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar; o adulto vítima do porão consciencial; o psico-

pata; o adulto-criança. 

 

Femininologia: a tarada cultural; a fetichista; a torcedora; a fã; a idólatra; a dominatrix; 

a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar; a adulta vítima do porão consciencial; a psico-

pata; a adulta-criança. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

apaedeutas; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens masochista;  

o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitara cultural = a anomalia do colecionador de armas de fogo; ma-

xitara cultural = a anomalia do produtor de filmes pornôs pedofílicos; megatara cultural = a ano-

malia dos fanáticos líderes legitimando as infibulações em crianças, adolescentes e mulheres, 

praticadas em 28 países da África e do Médio Oriente, na Ásia e em comunidades emigrantes na 

Europa, América do Norte e Austrália (Ano-base: 2011). 

 

Culturologia: os idiotismos culturais em geral; a cultura malévola; a cultura patológica 

do Ignorantismo. 

 

Caracterologia. Pela Conscienciometrologia, é possível encontrar várias características 

dos portadores de tara cultural, a exemplo destas 10, listadas abaixo na ordem alfabética: 

01.  Baixa autestima: a atuação do trafar no reforço da tara cultural. 

02.  Baixa habilidade social: a falta de socialização; o conflito com a Sociedade. 

03.  Desordem mental: as vivências fechadas em holopensene patológico sujeita ao ci-

clo de retroalimentação da Patologia. 

04.  Fissura intraconsciencial: as falhas de comportamento resultantes das imaturida-

des, inexperiências e irracionalidades; as paracicatrizes. 

05.  Inabilidade parapsíquica: de auto e de heteropercepção; a dificuldade de interpre-

tar a própria realidade consciencial. 
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06.  Labilidade afetiva: as oscilações geradas pelos sentimentos de culpa e de persegui-

ção; a instabilidade emocional resultante das impregnações religiosas e ideológicas. 

07.  Manipulação: as inculcações sutis; as lavagens cerebrais; os manejamentos anticos-

moéticos; as robotizações; os ultrapassadismos; os conservantismos. 

08.  Obsessão: as ideias, os pensamentos, os comportamentos repetitivos em relação  

a pessoas, objetos, religião ou ideologia. 

09.  Sectarismo: religioso, político, ideológico, cultural. 

10.  Transtornos de personalidade: o borderline; o esquizoide; o antissocial; o narci-

sista; o obsessivo-compulsivo; o leve retardo mental. 

 

Taxologia. Segundo a Parapatologia, eis, por exemplo em ordem alfabética, 13 catego-

rias bem definidas de conhecimento inútil, ampliando o conceito de tara cultural: 

01.  Tara cultural antropológica: a circuncisão; o canibalismo; o infanticídio; a exci-

são; a infibulação. 

02.  Tara cultural botânica: os bonsais. 

03.  Tara cultural cibernética: os excessos no orkut, facebook e no twitter. 

04.  Tara cultural clássica: a coleção de artes; a coleção de armas; a coleção de bagu-

lhos energéticos. 

05.  Tara cultural erótica: os sites eróticos; os filmes e revistas pornográficos; os obje-

tos eróticos. 

06.  Tara cultural fisiológica: o piercing; a tattoo; a escarificação. 

07.  Tara cultural gastronômica: o pâté de foie gras – iguaria da culinária tradicional 

francesa, consistindo em superalimentar pato ou ganso para fazer patê do figado inchado. 

08.  Tara cultural ideológica: o homem-bomba; a gestante-bomba. 

09.  Tara cultural parassociológica: as falanges; os assediadores extrafísicos. 

10.  Tara cultural pedofílica: a pedofilia do Hamas; os padres e os professores pedófi-

los; a pedofilia na família nuclear. 

11.  Tara cultural sociológica: a Oktoberfest em Blumenau, SC, Brasil. 

12.  Tara cultural urbana: a cultura dos costumes viciosos produzidos pela aglomera-

ção urbana; os vândalos pichadores. 

13.  Tara cultural zoológica: as touradas; os rodeios; as vaquejadas no nordeste do 

Brasil; a farra do boi no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, tradição portuguesa de mais 

de 200 anos, ainda vigente apesar de proibida desde 1997. 

 

Sociologia. Sob a ótica da Geopoliticologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos duas 

classificações de condições sociológicas específicas, ampliando o entendimento das taras cul-

turais: 

A.  Contexto brasileiro. 

01.  Banzo ou banza: em escravos e em índios; nostalgia; melancolia; tristeza. 

02.  Calundu: no Nordeste; irritação repentina; mau humor; depressão. 

03.  Caruara ou “treme-treme”: principalmente na Bahia; forma de histeria 

conversiva, geralmente de natureza epidêmica. 

04.  Dom da fala ou glossolalia: principalmente em grupos pentecostais; estado de 

transe, de beatitude no qual o crente passa a falar linguagem incompreensível. 

05.  Espinhela caída: nas populações rurais ou recentemente urbanizadas; estado de fra-

queza e apatia generalizada. 

06.  Estados de possessão: nas religiões afro-brasileiras; estado de transe com alteração 

da consciência; perda temporária da identidade pessoal. 

07.  Gastura: nas populações rurais ou recentemente urbanizadas; ansiedade; irritabili-

dade. 

08.  Obsessão ou “estar obsedado”: no espirítismo Kardecista; ação negativa sobre  

o indivíduo exercida pelo espírito obsessor, causando sintomas variados, tais como angústia, con- 

vulsões, depressão, fobias, dependência química, ideias suicídas e psicoses. 
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09.  Quebranto ou mau-olhado: generalizado na cultura popular, mais difundido em 

populações rurais; “irradiação maléfica”, produzida por indivíduo maldoso, invejoso. 

10.  Tangolo-mango: crença trazida ao Brasil pelos escravos africanos, mais difundida 

no Nordeste Brasileiro; mal súbito, geralmente incurável e causado por feitiçaria. 

 

B.  Contexto internacional. 

1.  Amok: na Malásia; quadro dissociativo, depressão agitada, mania. 

2.  Ataque de nervos: na América Latina, principalmente hispânica; transtornos somato-

formes; hipocondria; ansiedade generalizada. 

3.  Brain fag (cérebro de bicha): na África, abaixo do Saara em grupos recém-urbaniza-

dos; hipocondria; somatização; síndrome da fadiga crônica. 

4.  Couvade (choco): difundido pelo mundo; transtorno somatoforme no qual o pai vi-

vencia sensações de gravidez e resguardo, semelhantes ao da mulher. 

5.  Estresse: na América Latina, principalmente hispânica; reações de ajustamento; ma-

lestar generalizado; depressão. 

6.  Koro: no Sudeste Asiático; hipocondria; ansiedade. 

7.  Latak: na Malásia; histeria; síndrome de Tourette. 

8.  Pibloktoq: entre os esquimós do Norte da Groelândia; histeria; irritabilidade; con-

vulsões. 

9.  Voodoo: no Haiti; fobia social; depressão; esquizofrenia; paranoia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

11.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

A  SUPERAÇÃO  DA  TARA  CULTURAL  GRUPAL  DEPENDE  

DA  REFORMULAÇÃO  PENSÊNICA  PESSOAL  PARA,  ATRA-
VÉS  DO  EXEMPLARISMO,  PREDISPOR  A  CONSCIN  ÀS  LI-
BERTAÇÕES  DAS  INTERPRISÕES  INTERCONSCIENCIAIS. 

 

Questionologia. Quais efeitos a hereditariedade cromossômica e a Mesologia têm sobre 

você, leitor ou leitora? Qual nível de tara cultural você ainda identifica nesta vida intrafísica? 
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T A R A    P A R A P S Í Q U I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tara parapsíquica é a condição ou talento da conscin lúcida, sensitiva pa-

raperceptiva, capaz de suportar, comportar ou dispor de estrutura própria para resistir ao peso da 

presença e à força da pressão das consciexes assistidas ainda patológicas, conseneres, assedia-

doras conscientes e inconscientes, vampirizadoras e mais carentes, sem assimilar energias cons-

cienciais antipáticas ou gerar pertúrbios em si mesma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tara vem do idioma Árabe Vulgar, tárah, “desconto; dedução”, 

provavelmente através do idioma Italiano, tara. Surgiu no Século XVI. O elemento de composi-

ção para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico 

provém igualmente do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à al-

ma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Condição da desassedialidade. 2.  Condição da desperticidade. 3.  Is-

cagem humana autoconsciente. 

Neologia. As 4 expressões compostas tara parapsíquica, tara parapsíquica aquisitiva, 

tara parapsíquica executiva e tara parapsíquica distributiva são neologismos técnicos da Interas-

sistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Condição da heterassedialidade. 2.  Condição da autassedialidade.  

3.  Iscagem humana inconsciente. 4.  Pré-serenidade vulgar. 

Estrangeirismologia: o Despertarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paraprofilaxia Interconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Seres des-

pertos evoluem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: o autodesassédio; a força presencial; a holomaturidade da conscin; a autorre-

cuperação dos cons magnos; o antiemocionalismo racional; os hábitos sadios; as rotinas úteis; as 

tarefas da megafraternidade; o Universalismo vivenciado. 

 

Parafatologia: a tara parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a desassim autoconsciente; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autodiscriminação 

energética; a hiperacuidade energética; o autodomínio da energosfera; a autoimunidade conscien-

cial; a eliminação dos acumpliciamentos extrafísicos negativos; o autencapsulamento cosmoético; 

os heterencapsulamentos parassanitários cosmoéticos; os desbloqueios energéticos corticais; a so-

lidariedade multidimensional; as sensibilidades às energias conscienciais (ECs) da Energossoma-

tologia; a soltura do energossoma pessoal; a neutralização dos assediadores com a interassisten-

cialidade da minipeça do maximecanismo multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do ninguém 

perde ninguém; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cósmico do menos 

doente assitir ao mais doente; o princípio da autabnegação cosmoética. 

Tecnologia: a técnica da desassimilação simpática (desassim) das energias conscien-

ciais. 

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 Despertologia; o laboratório conscienciológico Autocons-

cienciometrologia. 

Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio ofiex- 

-desperticidade; o binômio estímulo-reação; binômio compreensão-perseverança; o binômio ma-

ximecanismo–minipeça interassistencial; o binômio competência assistencial– Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio projetor lúcido–epicon lúci-

do–ser desperto. 

Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes– 

–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo ser desperto / ser possesso. 

Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a logicofilia; a energofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a afefobia; a misofobia; a molimofobia; a tapinofobia; a nosofobia; a rupo-

fobia; a colerofobia. 

Sindromologia: a sídrome do exaurimento bioenergético; a síndrome da imunodeficiên-

cia consciencial; a síndrome de Burnout. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca; a interassistencioteca; 

a despertoteca; a evolucioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Desperticidade; a Interassistenciologia;  

a Autopriorologia; a Autoparacogniciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autoconsciencio-

metrologia; a Holomaturologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin menos doente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciex parapsicótica pós-dessomática; a cons-

ciex satélite de assediador; a consciex assediadora extrafísica; a consciex megassediadora extra-

física; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o toca-

dor 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 comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-
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vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a toca-

dora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tara parapsíquica aquisitiva = a condição intraconsciencial do ser recém- 

-desperto; tara parapsíquica executiva = a condição do ser desperto minipeça autoconsciente do 

maximecanismo interdimensional assistencial; tara parapsíquica distributiva = a condição do ser 

desperto dedicado à Policarmologia pangráfica. 

 

Culturologia: a cultura do poder interassistencial do tenepessismo; a cultura da autos-

sustentabilidade energética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

08.  Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

NA  CONDIÇÃO  DE  TALENTO,  POTENCIAL  E  CONQUISTA  

EVOLUTIVA,  A  TARA  PARAPSÍQUICA  É  A  CARACTE-
RÍSTICA  ESSENCIAL  DA  SAÍDA  DA  CONSCIN,  HOMEM 

OU  MULHER,  DO  NÍVEL  DA  MEDIOCRIDADE  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem investindo na aquisição da condição da tara 

parapsíquica? Ou já admite ter conquistado a condição? 
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T A R E F A    S E R I E X O L Ó G I C A  
( A U T O R R E V E Z A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tarefa seriexológica é o trabalho, ocupação ou responsabilidade consci-

encial realizada ao longo de várias vidas humanas consecutivas intercaladas por períodos inter-

missivos lúcidos dedicados ao mesmo desiderato. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que 

se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria 

a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo série provém do mesmo idioma Latim, 

series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Apareceu no Século XVII.  

O termo existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no 

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

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

Sinonimologia: 01. Ocupação seriexológica. 02. Tarefa holobiográfica. 03. Tarefa multi-

existencial. 04. Trabalho interexistenciológico. 05. Programação multiexistencial. 06. Multipro-

éxis autosseriexológica. 07. Missão intervidas. 08. Atividade laboral intersomática. 09. Responsa-

bilidade pessoal intervidas. 10. Teática do autorrevezamento multiexistencial.   

Neologia. As 4 expressões compostas tarefa seriexológica, tarefa seriexológica inicial, 

tarefa seriexológica mediana e tarefa seriexológica avançada são neologismos técnicos da Au-

torrevezamentologia. 

Antonimologia: 1. Trabalho intrafísico. 2. Profissão humana. 3. Emprego temporário.  

4.  Resgate extrafísico pontual. 5. Tarefa intermissiva pontual. 

Estrangeirismologia: o endless evolutivo; o to be continued seriexológico; o follow up 

holorressomático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomemoriologia Teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Tarefa seriexo-

lógica: Megautocontinuismologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os 

seripensenes; a seripensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ho-

lomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os rastros pensênicos holobiográficos; a investiga-

ção teática das fôrmas holopensênicas enquanto gatilhos retrocognitivos capazes de iniciar a in-

terexistencialidade lúcida; a saturação holopensênica consciente ocasionada pelas pesquisas cons-

tantes da Interexistenciologia Lúcida; a Grafopensenologia Interassistencial. 

 

Fatologia: a importância da vida humana atual no encaminhamento lúcido das demais 

existências intrafísicas; as repercussões ego, grupo e policármicas da autoconsciência quanto às 

personalidades consecutivas; as automimeses patológicas enquanto revezamentos intersomáticos 

egoicos, ectópicos e perdulários a serem evitados hoje e amanhã; a autoproéxis atual abrindo ca-

minho às futuras neoproéxis; a aquilatação constante do senso de priorização evolutiva. 

 

Parafatologia: a tarefa seriexológica; o prosseguimento das tarefas intervidas; a desso-

ma significando a continuidade laboral intervidas; a união de trabalhos pessoais a partir da luci-

dez retrocognitiva; o término das ansiedades infantis a partir da maturidade interexistencial;  
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a eternidade vista de modo prático e produtivo; os autesforços grafopensenológicos atuais (Ges-

conologia) lançados ao modo de bastão revezamental para a própria consciência; a Autorreveza-

mentologia exigindo dedicação diária através da escrita tarística; a personalidade consecutiva en-

quanto produto final da autosseriéxis; o compléxis favorecendo a recuperação precoce de cons na 

próxima vida; a vida humana enquanto capítulo específico do tratado seriexológico da evolução;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a holomnemossomaticidade lú-

cida; a família nuclear inserida no contexto da tarefa seriexológica; a inflitração cosmoética en-

quanto estratégia interassistencial holorressomática; o entrosamento das equipes intra e extrafísi-

cas; a seleção do protagonismo maxiproexológico a partir da Perfilologia Consciencial; a autopo-

larização existencial acarretando a atração lúcida de conscins e consciexes afins (Interassisten-

ciologia Teática); a autodesperticidade vivida enquanto marco evolutivo da autosseriéxis (Magno-

proexologia); as retrocognições permitindo o exercício da Autoparaprospectivologia Evolutiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vidas intrafísicas completistas–intermissões lúcidas. 

Principiologia: o princípio da manutenção cognitiva interexistencial (Paracerebrologia). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificado durante o labor serie-

xológico. 

Teoriologia: a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria da recuperação de cons. 

Tecnologia: a técnica do continuísmo consciencial evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico (Conscienciocentrologia). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

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

gia. 

Efeitologia: o efeito acumulativo das experiências conscienciais. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de vida em vida e paraneossinapses de 

intermissão em intermissão. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: o encadeamento das proéxis; o entrosamento das equipins; o entrelaça-

mento das equipexes; o emaranhamento das holobiografias; o acolhimento dos assistíveis; o en-

trecruzamento das vidas; o aceleramento das recomposições. 

Binomiologia: o binômio seriéxis-consciência. 

Interaciologia: a interação tarefa seriexológica–programação existencial. 

Crescendologia: o crescendo autolucidológico ao longo da seriéxis.  

Trinomiologia: o trinômio seriexológico retrovida crítica–vida pré-Curso Intermissivo 

(CI)–vida atual. 

Polinomiologia: o polinômio CI-ressoma-proéxis-compléxis-neointermissão; o polinô-

mio invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo vidas encadeadas / automimeses patológicas. 

Paradoxologia: o paradoxo autorrevezamental de o autor tarístico doador dos direitos 

autorais estar visando em primeiro lugar ele mesmo na próxima ressoma; o megaparadoxo da li-

derança anônima do Serenão. 

Politicologia: a política da autogovernabilidade evolutiva (parapoliticocracia pessoal). 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do fluxo cósmico. 

Filiologia: a retrofilia; a proexofilia; a priorofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a cognicio-

filia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da espectrofobia. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da robotização existencial (robéxis). 

Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a mnemoteca; a parassocioteca; a res-

somatoteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Seriexologia; a Holomnemossomato-

logia; a Retrocogniciologia; a Multiproexologia; a Holobiografologia; a Paraprospectivologia;  

a Holorressomatologia; a Holossomatologia; a Grupocarmologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o seriexólogo; o seriexômetra; o holobiógrafo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a seriexóloga; a seriexômetra; a holobiógrafa. 

 

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: tarefa seriexológica inicial = as atividades proexológicas lúcidas concluí-

das com êxito pela conscin maxicompletista, porém ainda inexperiente quanto à Pré-Intermissio-

logia e à Autorrevezamentologia Teática; tarefa seriexológica mediana = as atividades proexoló-

gicas lúcidas encadeadas entre duas vidas humanas consecutivas, tendo vivenciado a Pré-Inter-

missiologia satisfatoriamente, porém ainda jejuna quanto à Autorrevezamentologia Teática; tarefa 

seriexológica avançada = as atividades proexológicas lúcidas encadeadas a partir de 3 vidas hu-

manas consecutivas pela conscin veterana ante à Pré-Intermissiologia bem como perante à Autor-

revezamentologia Teática. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica. 

 

Marco. Pelos conceitos da Seriexologia, a retrovida crítica representa, de modo geral,  

o marco holobiográfico no qual a conscin, hoje intermissivista, iniciou, porém não terminou, de-

terminada tarefa positiva, frutífera e cosmoética, deixando as possibilidades interassistenciais da-

quele empreendimento em aberto, abortadas em termos evolutivos para aquele momento.  

CI. Por isso, durante o Curso Intermissivo (CI), passada a fase inicial de assoberbamento 

comocional resultante do impacto das informações cosmoéticas recebidas, a consciex, sob orien-

tação do evoluciólogo, passa a estudar os detalhes concernentes aos trafares responsáveis pelo 

desvio da retrotarefa iniciada e, a partir daí, monta, planeja e propõe a neoproéxis tendo como ba-
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se os erros e acertos presentes, principalmente, na retrovida crítica, a qual teria ocorrido nos últi-

mos 5 séculos para a média dos atuais intermissivistas, apesar de o tempo poder variar bastante 

conforme cada caso. 

Proéxis. Sob a ótica da Proexologia, a retrovida crítica assume então enorme peso nas 

prioridades do intermissivista atual engajado na maxiproéxis. O cumprimento das cláusulas proe-

xológicas prevê a atualização e recomposição das tarefas seriexológicas iniciadas na retrovida crí-

tica a fim de poder dar prosseguimento não só ao mesmo tipo de tarefa nas próximas vidas, mas 

também poder expandir o campo de atuação evolutiva após se libertar de eventuais interprisões 

grupocármicas mais críticas geradas naquele momento. 

Convite. Atinente à Intermissiologia, na última vida anterior ao CI, mais recente portan-

to, responsável por criar condições para a consciência ser convidada a fazer o CI, a conscin pode 

ter desenvolvido, sem grande percentual de lucidez seriexológica, frentes de trabalho com íntima 

relação àquelas deixadas inacabadas na retrovida crítica. 

Lucidez. Em outras palavras, até a chegada ao CI, a consciência vai, de modo geral, 

evoluindo sem ter noção quanto à importância do trabalho interexistencial. Tende a ter a visão 

voltada apenas para o tempo presente da vida na qual se encontra, buscando sobreviver da melhor 

maneira. Ainda é incapaz de olhar para trás (Retrocogniciologia) e amarrar as pontas do trabalho 

anterior com as tarefas atuais. Também não é capaz de já ir preparando o caminho para poder re-

tomar a tarefa atual nas próximas existências através do autorrevezamento interexistencial lúcido.  

CMP. Ao adquirir lucidez e experiência quanto ao entrosamento interexistencial, a cons-

ciência tende a adentrar o chamado Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) da Atividade, durante  

o qual passa a funcionar ao modo de minipeça interassistencial lúcida do Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial, atendendo as necessidades de trabalho propostas pela equipex  

a partir da bagagem holobiográfica pessoal (Megatraforologia). 

 

Recursos. Considerando a Autorrevezamentologia, atualmente (Ano-base: 2015) o inter-

missivista, homem ou mulher, dispõe de, pelo menos, 11 sinergismos técnicos indicando meios 

cosmoéticos capazes de ajudá-lo a preparar as bases homeostáticas da próxima intermissão e da 

próxima existência intrafísica, listados alfabeticamente a seguir segundo as especialidades afins: 

01.  Cosmovisiologia: o sinergismo intelectual automegarrevisão textual–prévia autor-

revezamental. 

02.  Enciclopediologia: o sinergismo grupal enciclopediografia conscienciológica–gru-

porrevezamento interexistencial. 

03.  Entrelinhamentologia: o sinergismo grafopensenológico megagescon pessoal–in-

teritemização consciente. 

04.  Evoluciologia: o sinergismo interdimensional desperticidade assumida–resgate ex-

trafísico vivenciado. 

05.  Extrafisicologia: o sinergismo maxiproexológico Pré-Intermissiologia Completis-

ta–Paralucidologia Intermissiva. 

06.  Grupocarmologia: o sinergismo conscienciocentrológico voluntariado em IC–neo-

equipex futura. 

07.  Holobiografologia: o sinergismo seriexológico personalidade consecutiva auto-

consciente–autopolarização materpensênica (liderança aglutinadora). 

08.  Holopensenologia: o sinergismo parapedagógico itinerância tarística–reforço lúci-

do da autofôrma holopensênica. 

09.  Interassistenciologia: o sinergismo interdimensional vintênio tenepessista–candi-

datura ofiexológica. 

10.  Redaciologia: o sinergismo estilístico gescon pessoal–colheita intermissiva–neorre-

vezamento interexistencial. 

11.  Verbetologia: o sinergismo tertuliário verbetografia constante–cápsula do tempo  

cinemascópica. 
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Identidade. No contexto dos estudos envolvendo a tarefa seriexológica, importa ressal-

tar a importância do desenvolvimento autoconsciente da especialidade holobiográfica pessoal ten-

do por base a colimação do automegatrafor com o automaterpensene, sem deixar de lado as ativi-

dades evolutivas transversais inerentes ao atacadismo, ao generalismo e à cosmovisão. Tudo indi-

ca ser este o caminho traçado pelos Seres Serenões ao longo da evolução. 

 

Taxologia. Nesse sentido e observando a Seriexologia, as conscins lúcidas podem ter 

diferentes graus e tipos de especialização de acordo com o perfil consciencial, podendo gerar tam-

bém, obviamente, diferentes tipos de predominância quanto ao autorrevezamento multiexistenci-

al, ao modo dos 15 listados a seguir na ordem alfabética: 

01.  Comunicológico. 

02.  Despertológico. 

03.  Empreendedorismológico. 

04.  Fitoconviviológico. 

05.  Grafopensenológico. 

06.  Grupocarmológico. 

07.  Holofilosófico. 

08.  Infiltraciológico. 

09.  Interassistenciológico. 

10.  Mentalsomatológico. 

11.  Paradiplomatológico. 

12.  Parapoliticológico. 

13.  Parapercepciológico. 

14.  Parassociológico. 

15.  Zooconviviológico. 

 

Patrimônio. Pelos preceitos da Multiproexologia, a conscin autorrevezadora lança as se-

mentes cognitivas na vida atual para colher os frutos mentaissomáticos à frente, nas próximas vi-

das, sobretudo na existência subsequente. Tal sementeira, obviamente, apresenta íntima relação 

com a Gesconologia. No entanto, vale lembrar, o maior patrimônio a ser investido com vistas  

a haurir os dividendos seriexológicos em neovida futura é a intraconsciencialidade (Autatributo-

logia). Evolução: maxiconvergência incessante. 

Autoconfiança. Ao predispor-se na vida atual às reciclagens intraconscienciais mais 

profundas, atualizando o CPC pari passu às atividades interassistenciais teaticamente mantidas ao 

modo da tenepes, o autorrevezador lúcido, homem ou mulher, confia nos frutos do próprio para-

cérebro (autoconsciencialidade) para superar eventuais mesologias antipáticas, antipódicas ou an-

tagônicas ao acesso maior do próprio espólio autorrevezador adredemente deixado. Evolução: 

autofortalecimento contínuo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a tarefa seriexológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

02.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 
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09.  Futura  retrocognição:  Holomnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

12.  Interexistencialidade  lúcida:  Seriexologia;  Homeostático. 

13.  Interitemização:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

14.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

 

AS  IMPLICAÇÕES  INTRA  E  INTERCONSCIENCIAIS,  INTRA  

E  EXTRAFÍSICAS  DA  TAREFA  SERIEXOLÓGICA  SÃO  REA-
LIDADES  AINDA  IGNORADAS  E  ATÉ  INCONCEBÍVEIS  PA-
RA  A  GRANDE  MAIORIA  DAS  CONSCINS  E  CONSCIEXES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já iniciou determinada tarefa seriexológica? Em 

qual linha básica de manifestação? 

 

P. F.  
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T A R E S    E X P O S I T I V A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tares expositiva é a tarefa espontânea do esclarecimento interassistencial, 

executada pela consciência autolúcida, assistente, mesmo quando ainda pré-serenona, mas de ma-

neira explicativa, pública, franca, transparente, gratuita, racional, exemplificativa, argumentativa  

e informativa, sem a intenção de convencer, doutrinar, inculcar qualquer tipo de ideologia ou as-

sistencialismo demagógico, empenhada, de fato, na reeducação evolutiva, pessoal, grupal ou 

geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa vem 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 deriva do idioma Latim, ex, “movi-

mento para fora; transformação”. O termo claro procede também do idioma Latim, clarus, “lumi-

noso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento provém do mesmo idioma 

Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu 

no Século XV. A palavra expositiva vem igualmente do idioma Latim, expositum, de exponere, 

“expor; mostrar; pôr à vista”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Tares exposta. 02.  Tares explícita. 03.  Tares pública. 04.  Tares 

transparente. 05.  Tares exemplificativa. 06.  Tares oral. 07.  Tares escrita. 08.  Tares policármica. 

09.  Tares catalítica. 10.  Tarefa expositiva do despertamento. 

Neologia. As 4 expressões compostas tares expositiva, tares expositiva mínima, tares ex-

positiva mediana e tares expositiva máxima são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Tares anônima. 02.  Tares privativa. 03.  Tares da Evoluciologia. 

04.  Tares do Serenão. 05.  Megatares. 06.  Tares da Serenologia. 07.  Antiassistencialidade.  

08.  Antitares.  09.  Assistência ardilosa. 10.  Assistência simulada. 

Estrangeirismologia: a glasnost interassistencial; o workshop teático; o curriculum vi-

tae pessoal; a exposição voluntária urbi et orbi; a exposição via Internet; o rapport intercons-

ciencial; o breakthrough assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; a linearidade da autopensenização. 

 

Fatologia: a tares expositiva; o desempenho ideal da tares; a tares policármica; a tares 

catalítica; a dosagem oportuna da tares; a tarefa interassistencial avançada; o discernimento acima 

da boa vontade e da boa intenção; a exposição esclarecedora; o modo de dizer; a dialética; as co-

municações elucidativas; as informações prioritárias; o embasamento cosmoético manifesto; o de-

bate público; a vida pública; as exposições pessoais; a autoconsciência verbal; a comunicabilida-

de mentalsomática à mostra; os artigos publicados; o livro pessoal, escrito e editado; a megages-

con; a cessão dos direitos patrimoniais da obra-prima escrita; as edições gratuitas; as heterocríti-

cas à megagescon; as aulas públicas; as aulas práticas; as palestras; as conferências; as alocuções; 

as enunciações; o depoimento pessoal, informal, acessível; a concessão da entrevista gratuita;  

o voluntariado; as tertúlias conscienciológicas (o Curso de Longo Curso); os eventos intelectuais; 

a transmissão acroamática; a extroversão pessoal; o nível da comunicabilidade pessoal; a argu-

mentação lógica; a articulação da concretude dos fatos; a interpretação pertinente; a precisão dos 

conceitos; as proposições; a dedução das razões; os ganchos intelectuais; a anacefaleose; a defesa 
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da tese; a sensatez teática dos arrazoados; o temário avançado; as verpons; os neoconstructos;  

a autocrítica; a heterocrítica; o enfrentamento na condição das cobaias recíprocas; o curso das 

respostas abertas; o neoparadigma consciencial; a Era da Supercomunicação; a superdidaxia;  

o exorcismo do erro e da mentira; a reeducação; a reaprendência; o Ciberespaço; a exposição pes-

soal internáutica; a aula informatizada; a Cosmoética Destrutiva; a Impactoterapia Cosmoética;  

a Docência Conscienciológica; a colocação da Megaescola Terrestre à frente do Mega-Hospital 

Terrestre; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as gescons; o Universalismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática do arco 

voltaico craniochacral; a explicitude do parapsiquismo pessoal; a aplicação da aprendizagem in-

termissiva na dimensão humana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); 

|o princípio da profilaxia das ilusões humanas; o princípio ―se algo não presta, não adianta fazer 

maquilagem‖; o princípio da evolução interconsciencial; o princípio da imparcialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da informação; a teática da tares. 

Tecnologia: o impacto das Neotecnologias; a técnica do detalhismo; a técnica paciente 

da circularidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico do cosmograma. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses evolutivas. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento-heterodiscernimento; o binômio autabne-

gação-moréxis. 

Interaciologia: a interação estímulo-resposta. 

Crescendologia: o crescendo inteligente tacon-tares; o crescendo interassistencial 

consciência esclarecida–consciência esclarecedora; o crescendo minitares-maxitares. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio tares-tenepes-ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio palestra-arti-

go-curso-livro; o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio racionali-

dade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo concessão / exigência; o antagonismo autexposição / 

autoprivacidade. 

Paradoxologia: a rotina dinâmica da tares expositiva. 

Politicologia: a assistenciocracia; a paradireitocracia; a holofilosocracia; a cosmoetico-

cracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a intelectofilia; a verbofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do medo. 

Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a argumentoteca;  

a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;  

a Priorologia; a Comunicologia; a Verbaciologia; a Refutaciologia; a Fatuística; a Parafatuística; 

a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o dormidor evolutivo; o despertador evolutivo. 

 

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

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a dormidora evolutiva; a despertadora evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

paedagogus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens impactotherapeuticus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tares expositiva mínima = a palestra conscienciológica; tares expositiva 

mediana = o paper conscienciológico; tares expositiva máxima = o livro conscienciológico. 

 

Culturologia: a cultura do poder interassistencial do tenepessismo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, a tares pode ser classificada em 4 cate-

gorias quanto à estrutura da consecução, aqui dispostas na ordem crescente de manifestações: 

1.  Tares expositiva: o do pré-serenão ou pré-serenona, vulgar. 

2.  Tares energoassistencial: a do tenepessista. 

3.  Tares energoterapêutica: a do ofiexista. 

4.  Tares anônima: a do Serenão, propriamente dito. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a tares expositiva, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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10.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  TAREFA  DO  ESCLARECIMENTO  EXPOSITIVA,  CEDO 
OU  ATRASADA,  HOJE  OU  AMANHÃ,  AQUI  OU  ACOLÁ,  
NESTA  VIDA  HUMANA  OU  NA  PRÓXIMA,  SEMPRE  AL-

CANÇA  A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  QUANTO  À  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já executa a tares expositiva? De qual nível:  

a mínima, a mediana ou a máxima? 
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T A R E S    M I D I Á T I C A    R A D I O F Ô N I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tares midiática radiofônica é a tarefa do esclarecimento interassistencial 

realizada pela consciência lúcida, docente de Conscienciologia, de maneira pública, transparente, 

gratuita, exemplificativa, argumentativa e informativa via emissora de rádio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que 

se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lancar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria 

a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movi-

mento para fora; transformação”. O termo claro procede também do idioma Latim, clarus, “lumi-

noso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento provém do mesmo idioma 

Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu 

no Século XV. O vocábulo midiático deriva provavelmente do idioma francês, mediatique, “que 

diz respeito a mídia; que produz bom efeito nas mídias, especialmente na televisão”. A palavra 

mídia apareceu em 1960. O vocábulo rádio é abreviação da palavra radiofonia, constituída dos 

termos do idioma Latim, radius, “raio (de roda, círculo ou luz); rádio (algum dos ossos do ante-

braço)”, e do idioma Grego, phones, “som; voz”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Esclarecimento através do rádio. 2.  Divulgação de verpons pelo 

rádio. 

Neologia. As 3 expressões compostas tares midiática radiofônica, tares midiática radio-

fônica pontual e tares midiática radiofônica continuada são neologismos técnicos da Comunico-

logia. 

Antonimologia: 1.  Entorpecimento midiático. 2.  Tares midiática televisiva. 

Estrangeirismologia: o strong profile comunicativo; o teaser; o rapport com o amparo 

de função. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à expressão verbal evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conscienciólogo: 

propagador verponológico. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares sobre o assunto: – A rádio é a voz do po-

vo. Quem sabe faz ao vivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal da 

fluência verbal; o holopensene midiático; os taquipensenes; a taquipensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os grafopensenes verbalizados; a sustentabilidade do gabarito ortopen-

sênico pessoal. 

 

Fatologia: a tares midiática radiofônica; a informação relevante; o papel da mídia na for-

mação de opinião; a função social dos meios de comunicação; o confor; os debates na rádio; a ta-

res verbal; o coloquialismo; a desenvoltura mentalsomática expressa em palavras; a autocoorde-

nação das ideias; os autoposicionamentos francos; a mentalidade aberta; a mentalidade empática; 

a mentalidade doadora; a entonação da voz sustentando a exposição oral; os autenfrentamentos 

comunicacionais; a desinibição laringochacral; a catarse laringochacral; os cuidados necessários  

à preservação do laringochacra; o aprendizado constante dos docentes quanto ao conteúdo e de-

senvolvimento do estilo pessoal; o ato de desmitificar e desdramatizar a atuação nos meios midiá-

ticos; a capacidade de sintetizar em poucas palavras conteúdo informativo denso; a hipótese de  

a audiência ser superior a 100 mil ouvintes por minuto; as perguntas dos ouvintes; a elaboração 
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das pautas; a seleção dos temas mais assistenciais a serem abordados; a Conscienciologia sendo 

notícia enquanto Ciência explicativa da realidade energética e da autonomia do autopesquisador; 

o lançamento do livro “Conscienciologia é Notícia”; o Instituto Internacional de Projeciologia  

e Conscienciologia (IIPC); o “Programa Luiz Ribeiro”; a liderança de audiência; os docentes de 

Conscienciologia escalados para os debates radiofônicos; a incubadora de neoverpons; o neovalor 

midiático implantado pelos “Painéis Conscienciológicos”, toda terça-feira, na Super Rádio Tupi 

do Rio de Janeiro, de 2002 até o presente (Ano-base: 2015). 

 

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

va do amparo extrafísico de função; a prontidão para assistir às consciexes doentias evocadas;  

a superação das coleiras do ego bloqueadoras do laringochacra; a insubmissão à mordaça comuni-

cacional imposta pelos assediadores extrafísicos; a formação do campo interassistencial; a tecno-

logia extrafísica em ambientes midiáticos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a quali-

dade das energias transmitidas às casas e demais ambientes dos ouvintes e internautas; os aconte-

cimentos multidimensionais antes, durante e após entrevistas; as sincronicidades percebidas; as 

iscagens lúcidas; a assistência na tenepes após os painéis conscienciológicos; a primener ao con-

cluir a participação na mídia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipe técnica da rádio–professor epicentro–professor 

convidado–amparadores extrafísicos; o sinergismo entrevistador–entrevistados–equipe midiáti-

ca; o sinergismo amparo extrafísico de função–inspiração comunicativa; o sinergismo força pre-

sencial–desinibição laringochacral; o sinergismo teática-verbação. 

Principiologia: o princípio da escrita ser superior à fala do ponto de vista da Autorre-

vezamentalogia; o princípio da adequação do repertório ao público-alvo; o princípio do posicio-

namento pessoal (PPP); o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; o princípio de o me-

nos doente assistir ao mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os segmentos so-

ciais e parassociais interessados nos princípios da Conscienciologia; o princípio da liberdade de 

expressão; o princípio de utilizar menos neologismos em mídias de maior alcance. 

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

(CGC); o código de ética dos jornalistas; o código de ética dos comunicadores; o Código Brasi-

leiro de Telecomunicações; os códigos de etiqueta social. 

Teoriologia: a teoria da informação; a teoria da tridotação consciencial; a teoria da as-

similação energética simpática; a teoria da comunicação pessoal multidimensional; a teática da 

tares. 

Tecnologia: a técnica da docência conscienciológica; a técnica da assim-desassim;  

a técnica da assistência tarística; a técnica da autexposição verbal; a tecnologia da informação; 

a técnica das prioridades conscienciológicas; a técnica da formação do campo bioenergético in-

terassistencial; a técnica da elaboração da pauta para os debates; a técnica da vigilância quanto 

à manipulação consciencial espúria; a técnica de aproveitamento máximo do tempo em ambien-

tes midiáticos. 

Voluntariologia: o voluntário interassistencial focado no esclarecimento; o voluntário 

voltado à veiculação de neoverpons da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

Conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatolo-

gia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia. 

Efeitologia: o efeito halo do esclarecimento midiático; os efeitos homeostáticos da orto-

pensenização na fluência verbal; os efeitos autorrepressores do medo de expor-se publicamente; 

os efeitos nocivos da necessidade de aplausos e elogios; os efeitos benéficos do talento pessoal 

aplicado às práticas tarísticas; os efeitos imediatos e mediatos da interassistência; o efeito de su-
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perar dificuldades quanto à autoimagem; o efeito da qualificação dos docentes em mídia; o efeito 

do desenvolvimento laringochacral; o efeito de gerar reflexões inovadoras. 

Neossinapsologia: a urgência da criação de neossinapses para desenvolver novas habili-

dades; as neossinapses viabilizadas a partir do acesso às verpons; as neossinapses oriundas da 

comunicação cosmoética; a criação das neossinapses próprias das deslavagens subcerebrais; as 

neossinapses geradas pela observação da coerência dos professores convidados; as neossinapses 

geradas pelo acesso ao paradigma consciencial. 

Ciclologia: o ciclo perguntas-respostas; o ciclo das recins provenientes das informações 

acessadas; o ciclo exposição-refutação-reformulação; o ciclo falar-escutar; o ciclo de neoideias; 

o ciclo de neossinapses; o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo autopesquisa–pesquisa do te-

ma–apresentação na mídia; os retornos positivos favorecendo o ciclo de primeneres (ciprienes). 

Enumerologia: o rapport; a conexão; a afinidade; a aproximação; a vinculação; a trans-

missão; a sintonia. O ato de falar de improviso; o ato de falar por falar; o ato de falar para den-

tro; o ato de falar difícil; o ato de falar manso; o ato de falar arrastado; o ato de falar claro.  

A fala articulada; a fala atropelada; a fala assertiva; a fala contundente; a fala histriônica; a fala 

acolhedora; a fala precisa. 

Binomiologia: o binômio comunicador-receptor; o binômio retilinearidade pensênica– 

–ortolaringochacralidade; o binômio informação-sedução; o binômio local de poder–desemba-

raço verbal; o binômio informação-esclarecimento; o binômio evocação-assimilação; o binômio 

ordem dos pensamentos–ordem das palavras; o binômio pensamento-fala; o binômio autodesas-

sédio–liberdade de expressão; o binômio entonação-pausa. 

Interaciologia: a interação mídia-massa; a interação entrevistador-entrevistados-ouvin-

tes; a interação autodiscernimento-ponderação; a interação comunicativa emissor-receptor; a in-

teração sorriso–força presencial; a interação ouvintes-paraouvintes; a interação experiência 

pessoal–tranquilidade íntima; a interação naturalidade-espontaneidade; a interação pergunta- 

-resposta; a interação autodiscernimento-ponderação. 

Crescendologia: o crescendo evocação-assimilação-assistência; o crescendo fatos-pa-

rafatos; o crescendo homeostático informação-esclarecimento; o crescendo zona de conforto–

autenfrentamento; o crescendo idealizar-realizar. 

Trinomiologia: o trinômio leitores-ouvintes-espectadores; o trinômio deficitário malin-

formação-seminformação-subinformação; o trinômio verbal intensidade-velocidade-ritmo; o tri-

nômio oratória-retórica-eloquência; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio local-regional-nacional-continental; o polinômio gírias–

jargões–expressões idiomáticas–ganchos didáticos–metáforas conscienciológicas; o polinômio 

postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo informar / desinformar; o antagonismo informar  

/ manipular; o antagonismo informar / persuadir; o antagonismo intenção de informar / intenção 

de convencer; o antagonismo entorpecedor / esclarecedor; o antagonismo informação / oculta-

mento; o antagonismo aparência / realidade; o antagonismo poder da mídia antiética / poder da 

mídia cosmoética; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo informador de ver-

pons / impositor de ideias. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência mais evoluída viver no anonimato; o para-

doxo de o comunicólogo interassistencial ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de a mídia 

informar e também poder manipular. 

Politicologia: a democracia comunicativa; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a lu-

cidocracia; a argumentocracia; a cognocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei de imprensa; a lei de causa e efeito; a lei da empatia. 

Filiologia: a fatofilia; a pesquisofilia; a intelectofilia; a verbofilia; a conviviofilia; a de-

safiofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a palcofobia; a recexofobia; a evoluciofobia;  

a erradicação das fobias sociais. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo em ambientes midiáticos; a síndrome da inte-

riorose; a profilaxia da síndrome da insegurança impedidora da autexposição. 
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Mitologia: o mito da isenção jornalística. 

Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a pensenoteca; a radioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Laringochacrologia; a Conviviologia; a Cultu-

rologia; a Grafopensenologia; a Infocomunicologia; a Conformaticologia; a Politicologia; a Soci-

ologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin interprisioneira; a consciex; a conscin lúcida; 

a isca humana lúcida, o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o comunicólogo; o reeducador; o jornalista; o radialista; o locutor;  

o apresentador; o comentarista; o âncora; o comunicólogo; o escritor; o assessor de comunicação; 

o ouvinte; o professor de Conscienciologia; o jornalista Luiz Antônio Ribeiro da Silva (1959–). 

 

Femininologia: a comunicóloga; a reeducadora; a jornalista; a radialista; a locutora;  

a apresentadora; a comentarista; a âncora; a comunicóloga; a escritora; a assessora de comunica-

ção;  a ouvinte; a professora de Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sa-

piens criticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cosmo-

ethicus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tares midiática radiofônica pontual = os esclarecimentos verponológicos 

cosmoéticos, de utilidade pública, realizados pelo docente de Conscienciologia em única entrevis-

ta na rádio; tares midiática radiofônica continuada = os esclarecimentos verponológicos cosmoé-

ticos, de utilidade pública, realizados pelo docente de Conscienciologia durante os debates e en-

trevistas em programa regular na rádio. 

 

Culturologia: a cultura do debate; a cultura do esclarecimento; a cultura de massa;  

a cultura midiática. 

 

Benefícios. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 be-

nefícios reciclogênicos passíveis de serem obtidos pelo docente de Conscienciologia ao conceder 

entrevistas tarísticas, expondo-se periodicamente na mídia radiofônica: 

01. Autoconfiança. A formulação das respostas aos questionamentos dos rádio-ouvin-

tes aumenta a autossegurança quanto à capacidade tarística. 

02. Autopesquisa. A autopercepção do nível de teática e coerência nas colocações rela-

tivas aos temas em pauta serve de ferramenta autopesquisística, ao corroborar as autossuperações 

planejadas. 

03. Desinibição laringochacral. A intervenção inevitável durante as entrevistas permite 

melhorar a cada fala, a dicção, o ritmo e o tom de voz até ficar tranquilo e agradável, resultando 

no incremento da desinibição laringochacral. 

04. Empatia. A participação regular nos programas de rádio amplia a capacidade de pa-

raperceber a necessidade do público radiouvinte. 

05. Estofo bioenergético. A conveniência de vivenciar o binômio assim-dessasim antes, 

durante e após os debates reforça o estofo bioenergético. 

06. Flexibilidade. A prontidão indispensável para conduzir situações inesperadas, fora 

do script, impele a repensar e desenvolver estratégias diferentes das habituais. 
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07. Força presencial. A assunção da postura profissional da assistência na divulgação 
de neoverpons qualifica o epicentrismo consciencial. 

08. Inteligência evolutiva (IE). A apresentação de neoideias, em escala nacional atra-
vés de mídia falada, resulta em interassistência, em detrimento das futilidades sociais. 

09. Paradidática. A exposição dos neoconceitos e neologismos a pessoas não familiari-
zadas com a Conscienciologia exige o uso de ganchos didáticos e metáforas esclarecedoras, apri-
morando o dicionário cerebral. 

10. Pontualidade. A aceitação do compromisso de chegar ao estúdio com pelo menos  
1h de antecedência ao início do programa incentiva o hábito da pontualidade. 

11. Rapport com amparo de função. A afinização crescente com equipex de ampara-
dores relacionados aos painéis conscienciológicos radiofônicos fortalece o vínculo com o amparo 
de função. 

12. Taquipsiquismo. A participação em programas ao vivo estimula o desenvolvimento 
da associação ágil de ideias e o fluxo do pensamento rápido. 

 

VI.  Acabativa 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a tares midiática radiofônica, indicados para a expansão 
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02. Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

03. Conhecimento  conscienciológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 
04. Debate:  Debatologia;  Neutro. 

05. Desinibição  laringochacral:  Comunicologia;  Neutro. 

06. Entrevista  conscienciológica  na  mídia:  Comunicologia;  Homeostático. 

07. Entrevista  evolutiva:  Conviviologia;  Neutro. 
08. Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

09. Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10. Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

11. Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

12. Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

13. Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14. Midiograma:  Midiologia;  Neutro. 

15. Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  TARES  MIDIÁTICA  RADIOFÔNICA  VIABILIZA  A  PROPA-
GAÇÃO  DE  NEOVERPONS  EM  ATACADO,  MOTIVANDO   

OS  OUVINTES  À  AUTEXPERIMENTAÇÃO.  A  INFORMAÇÃO  

COSMOÉTICA  E  AMPLA  É  PROFILAXIA  DA  MANIPULAÇÃO. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de debate conscienciológico em al-

guma emissora de rádio? Em escala de 1 a 5, como avalia o desempenho pessoal nessa emprei-
tada? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Nascimento, Alessandra; & Wong, Felix; Orgs.; Conscienciologia é Notícia: Uma Década de Entrevistas 

na Super Rádio Tupi - Projeciologia; pref. Neide Lazzaro; revisores Mabel Teles; et al.; 184 p.; 23 E-mails; 11 entre-
vistas; 5 enus.; 11 minicurrículos; 21 websites; glos. 300 termos; 1 nota; 1 filme; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 19 a 145. 

 

K. E. 
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T A R E S    P A R A P S Í Q U I C A  
( DE S C R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tares parapsíquica é a tarefa do esclarecimento realizada pelo assistente 

lúcido, versada sobre temas parapsíquicos, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das pa-

rapercepções do assistido. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa vem 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 deriva do idioma Latim, ex, “movi-

mento para fora; transformação”. O termpo claro procede também do idioma Latim, clarus, “lu-

minoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento provém do mesmo idio-

ma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento sur-

giu no Século XV. O elemento de composição para vem do mesmo idioma Grego, pará, “por in-

termédio de; para além de”. O vocábulo psíquico deriva também do idioma Grego, psykhikós, “re-

lativo 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.  Tarefa do esclarecimento parapsíquica. 2.  Tares parafenomênica.  

3.  Tares paraperceptiva. 4.  Tares multidimensional. 5.  Tares paracientífica. 

Neologia. As 3 expressões compostas tares parapsíquica, tares parapsíquica intrafísica 

e tares parapsíquica extrafísica são neologismos técnicos da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Tacon parapsíquica. 2.  Show parafenomênico. 3.  Manipulação pa-

rapsíquica. 4.  Síndrome do oráculo. 

Estrangeirismologia: o empenho pela difusão de know-how parapsíquico cosmoético;  

o apreço pela awareness evolutiva; a opção pela glasnost interassistencial; o apoio à construção 

de expertise parapsíquica; o investimento na formação de strong profiles parapsíquicos cosmoéti-

cos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistência cosmoética. 

Coloquiologia: o ato assistencial, fraterno e cosmoético de ensinar o caminho das pe-

dras; o ato inteligente, paciente e persistente de evoluir devagar e sempre. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade cosmoética; a aplicação de didacto-

pensenes; a didactopensenidade; a suscitação de lucidopensenes; a lucidopensenidade; a instiga-

ção de criticopensenes; a criticopensenidade; a sugestão de benignopensenes; a benignopenseni-

dade; a elaboração conjunta de nexopensenes; a nexopensenidade; a construção de ortopensenes; 

a ortopensenidade; a exemplificação de paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o incentivo 

ao esquadrinhamento de holopensenes; o convite à descoberta de materpensenes. 

 

Fatologia: a tares parapsíquica; a didática energética e parapsíquica; a proposição de 

práticas predisponentes às vivências paraperceptivas; o comando de exercícios para o aumento da 

sensibilidade energética; a condução de debates relativos às parexperimentações; o incentivo  

ao levantamento autocrítico das paraperceptibilidades pessoais; o convite à autocapacitação ener-

gética e parapsíquica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a instalação de 

campo energético favorecedor do autodiscernimento parapsíquico; o incentivo às experimenta-

ções multidimensionais; o convite à implantação de pararrotinas úteis. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo descrenciológico fatos-parafatos-autexperiências; o si-

nergismo abertismo consciencial–curiosidade parapesquisística. 

Principiologia: a exercitação do princípio da descrença (PD); a comprovação do princí-

pio da multidimensionalidade consciencial; a constatação de o princípio da autexperiência ser in-

substituível; a verificação do princípio de contra fatos e parafatos não adiantarem argumentos 

nem parargumentos; a avaliação do princípio da primazia das ECs cosmoéticas; a admissão do 

princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; a validação do princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a relação com o poder 

atribuído pelo autoparapsiquismo. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do holossoma; a teoria do corpo objetivo;  

a teoria da vida humana energossomática; a teoria da holomemória; a teoria da seriéxis; a teoria 

do holocarma; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicada à Autexperimentologia; 

a técnica das 40 manobras fundamentais com as ECs; a técnica do registro; a técnica da Impac-

toterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da tábula rasa; a técnica de 

acomplamento energético; a técnica da clarividência facial; a técnica da desassim; a técnica da 

recin. 

Voluntariologia: os voluntários dedicados à tares. 

Laboratoriologia: os relatos de experimentos em laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: os debates dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito travão da dogmática; os efeitos dos condicionamentos intrafísicos 

na insensibilidade energética; os efeitos autenganadores da má interpretação das vivências pes-

soais; os efeitos da vontade na hiperacuidade parapsíquica; os efeitos intraconscienciais dos pa-

rafatos persuasivos; os efeitos recinológicos da tares parapsíquica. 

Neossinapsologia: o fomento à formação de neossinapses sobre a própria multidimen-

sionalidade e multiexistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autexperimentação-autorreflexão. 

Binomiologia: o binômio dogmatismo religioso–dogmatismo eletronótico; o binômio 

acriticismo-hipercriticismo; o binômio neoevidências-neoconvicções; o binômio paciência-per-

sistência do agente da tares e do assistido. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo evolutivo da paraperceptibili-

dade consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-experimentação-convicção. 

Antagonismologia: o antagonismo autocomprovação / heterocomprovação; o antago-

nismo verpon / dogma; o antagonismo verdade / ficção. 

Paradoxologia: o paradoxo de a postura dogmática estar presente tanto na credulidade 

cega quanto na hiperincredulidade descriteriosa; o paradoxo da relevância do 1% da teoria para 

a compreensão dos 99% da prática. 

Politicologia: a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reeducação consciencial; as leis da Fisio-

logia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da Projeciologia; as leis da proéxis; as leis da 

Cosmoética; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a energofilia; a criticofilia; a intelectofilia; 

a verponofilia; a amparofilia. 

Fobiologia: a extinção da autocriticofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome do oráculo. 

Holotecologia: a didaticoteca; a parafenomenoteca; a energoteca; a projecioteca; a ex-

perimentoteca; a despertoteca; a interassistencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; 

a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Holossomatologia; a Prioro-

logia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consener; a conscin-esponja energética; a conscin energicista lúcida; a is-

ca humana consciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

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

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

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

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens discernens; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens paedagogus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tares parapsíquica intrafísica = a realizada pelo assistente na instrução da 

conscin sobre a aplicação da própria paraperceptibilidade para a vida multidimensional produtiva; 

tares parapsíquica extrafísica = a realizada pelo assistente na instrução da consciex sobre a aplica-

ção da própria paraperceptibilidade para a vida intermissiva produtiva. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura da 

Autexperimentologia parapsíquica interassistencial; a cultura da Autodiscernimentologia Cos-

moética. 

 

Metas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 metas dos agentes da tares parapsíqui-

ca, seguidas de 5 ações educativas, objetivando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido do 

assistido: 

1.  Cientificidade nas parainvestigações: estimular a busca criteriosa de paraevidên-

cias; cooperar na elaboração de raciocínio paracientífico; conter a avidez por interpretações rápi-

das e superficiais; imunizar quanto a doutrinações, mistificações, mitificações e manipulações in-

terconsciencias de cunho parapsíquico; reeducar para a omnipesquisa multidimensional (Descren-

ciologia Aplicada). 

2.  Confiança nos parajuízos: promover a troca de paravivências capazes de gerar para-

comprovações; orientar a elaboração de juízos embasados em fatos e parafatos; sugerir experi-

mentos para a mensuração da credibilidade dos ajuizamentos pessoais; contribuir para a minimi-

zação de inseguranças geradoras de descréditos relativos ao autoparapsiquismo; colaborar para  

o desenvolvimento de autoconfiança parapsíquica. 
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3.  Coragem nas parexperimentações: estabelecer clima de interconfiança para impul-

sionar o abertismo parapsíquico; demonstrar a eficácia de protocolos de parassegurança; encorajar 

o enfrentamento das próprias vulnerabilidades, incapacidades, potencialidades, habilidades e res-

ponsabilidades; proporcionar a gradativa desrepressão parapsíquica; desdramatizar as vivências 

parafenomênicas. 

4.  Cosmoética nas parainterações: treinar a averiguação das repercussões multidimen-

sionais das próprias ações; exemplificar a paradiscrição cosmoética; cortar inclinações às hetero-

prescrições simplistas e manipuladoras; propiciar a assunção dos compromissos advindos das 

parainformações captadas; zelar pelo respeito aos limites cosmoéticos das pararrevelações. 

5.  Criticidade nas parainterpretações: instigar a visão crítica sobre os parafenômenos; 

atestar as dificuldades e os esforços requeridos para leituras parafenomênicas fidedignas; sensibi-

lizar quanto às distorções parapsíquicas provenientes de achismos e inferências imaginativas; evi-

denciar a relevância de estudos parafenomênicos teóricos para as parainterpretações satisfatórias; 

destacar a primazia do conteúdo sobre a forma do parafenômeno. 

6.  Hiperacuidade nas paravivências: sustentar ambiente propício à descoberta da pró-

pria condição holossomática e multidimensional; motivar o treino da atenção dividida; sinalizar 

as repercussões na paraperceptibilidade de autassédios, caprichos, autocorrupções e autodesres-

peitos; lançar o desafio de obtenção da lucidez multidimensional; instrumentalizar para a experi-

mentação do parapsiquismo lúcido no cotidiano. 

7.  Presteza nas paraconexões: incentivar a discriminação de padrões energéticos, pato-

intrusões extrafísicas e parainterferências sadias; instruir sobre os efeitos fisiológicos e parafisio-

lógicos das ECs (sinaléticas); incrementar a lucidez quanto às iscagens interconscienciais; favore-

cer autoconstatações da relação entre ortointenção e amparabilidade extrafísica; capacitar para os 

intercâmbios energéticos sadios e assistenciais. 

8.  Realismo nas paracognições: oferecer dicas para o reconhecimento de fantasias  

e onirismos; auxiliar a retificação de distorções e edulcorações das pararrealidades; fornecer da-

dos reais para a desconstrução de superestimações e subestimações sobre o autoparapsiquismo; 

coadjuvar a revisão de valores e convicções perante as paravivências; promover o interesse pelas 

verpons multidimensionais. 

9.  Sinceridade nas paracomunicações: ocasionar a identificação de parainformações 

prioritárias; ensinar a dosagem assistencial nos relatos paraperceptivos; argumentar quanto à im-

produtividade de autopromoções parapsíquicas vãs; fomentar a autenticidade e veracidade no re-

lato das parapercepções; primar pela tares nas paracomunicações. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Abertismo  parapsíquico:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprovação  energossomática:  Paracogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autoconfiança  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

05.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

06.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  parapsíquico:  Descrenciologia;  Homeostático. 

08.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Síndrome  do  oráculo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Tacon:  Interassistenciologia;  Neutro. 
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14.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  TARES  PARAPSÍQUICA  BUSCA  INDICAR  CAMINHOS  

PARA  O  ENCONTRO  DAS  PARAINFORMAÇÕES  ÚTEIS,  
ENSINANDO  A  APLICAÇÃO  DO  AUTODISCERNIMENTO  

NAS  ANÁLISES  DAS  PRÓPRIAS  PARAPERCEPÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, exercita a tares parapsíquica? Com quais resul-

tados evolutivos para si e para os demais? 

 

A. L. 
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T A R E S    V E R B E T O G R Á F I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tares verbetográfica é o esclarecimento promovido pela conscin, homem 

ou mulher, através da escrita, revisão e defesa de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, 

objetivando a compreensão e autovivência dos conceitos cosmoéticos, interassistenciais e multidi-

mensionais por meio da grafopensenidade lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que 

se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria 

a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movi-

mento para fora; privação; extração”. O vocábulo claro procede do mesmo idioma Latim, clarus, 

“luminoso; brilhante; iluminado”. O sufixo mento provém igualmente do idioma Latim, mentum, 

formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento surgiu no Século XV.  

A palavra verbo vem igualmente do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expres-

são”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu 

no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O termo gráfica deriva do idioma Grego, 

graphikós, “que se refere à ação de escrever, de compor; gráfico”, através do idioma Latim, gra-

phicus, “perfeito; completo”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Esclarecimento pela verbetografia. 2.  Desconstrução cosmoética de 

ideias pela verbetografia. 3.  Elucidação verbetográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas tares verbetográfica, autotares verbetográfica  

e heterotares verbetográfica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Literatice. 2.  Superficialidade verbetográfica. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial; a rehabilitation multidimensional serie-

xológica; o novo approach consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao senso de oportunidade da tares verbetográfica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Esclarecimento: 

despertamento consciencial. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: − Aprendi a não tentar convencer ninguém. 

O trabalho de convencer é falta de respeito, é tentativa de colonização do outro (José de Souza 

Saramago, 1922–2010). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do esclarecimento grafopensênico; a evocação do 

holopensene do verbete; o holopensene pessoal da imersão mentalsomática; o abertismo pensê-

nico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a pensenização interas-

sistencial; a pensenidade oxigenada pelo verbete exercendo mudança na estrutura holopensênica 

do leitor e do escritor; a instigação ortopensênica promovendo a substituição da baixa autestima 

pela autoconfiança. 

 

Fatologia: a tares verbetográfica; o empreendimento assistencial às outras pessoas;  

a ação elucidativa assistencial através das palavras; o esclarecimento interassistencial; o ato de 

gerar no leitor estresses positivos, sadios e cosmoéticos através do corte da realidade; o verbete 

possibilitando novas formas de pensar a cotidianidade; a intenção fraterna de dar o melhor de si;  
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o ato de oferecer a chave de acesso à evolução ao compassageiro evolutivo; o processo da 

aprendizagem libertária a partir ampliação da visão e da interação multidimensionais; a intenção 

impactoterápica na escrita do verbete; a coragem de abrir mão das autoverdades deixando-se 

assistir; a repercussão reeducativa do verbete; a neoverpon opondo-se às convenções, tradiciona-

lismos e temporalidades da Socin; o bom humor na apresentação dos verbetes verponológicos;  

o verbete enquanto instrumento de saturação mental cosmoética; a criação de rotinas úteis a partir 

da motivação cognitiva; a troca das experiências nas tertúlias chancelando o esclarecimento a par-

tir do exemplarismo; a postura assistencial nos debates construtivos; o desenvolvimento do ato de 

pensar por si; a opção inteligente de não desperdiçar as oportunidades evolutivas; as escolhas au-

tolúcidas conduzindo à autoconscienciometria; a disponibilidade interassistencial; o ato de escla-

recer sem o objetivo de convencer; a desmistificação do problema pela busca da solução; as ver-

pons conscienciológicas atuando nas prioridades conscienciais dos assistidos; os trafores desen-

volvidos em favor dos outros; a responsabilidade assumida pela autevolução; a fermentação de 

neoideias a partir do despertamento mentalsomático; o despertamento e esforço da autossu-

peração; o ato de aprender a abrir mão do monoideísmo; a autoconscientização quanto aos pró-

prios equívocos intrafísicos; a construção do posicionamento íntimo retilíneo rompendo com  

a mediocridade existencial; a autopesquisa; os autenfrentamentos assumidos; a predominância de 

atividades intelectuais na cotidianidade; o desenvolvimento da maturidade do verbetógrafo e dos 

compassageiros evolutivos; a autoinclusão verbetogáfica; a interfusão assistencial entre o tertulia-

no e o verbetógrafo; a autodisponibilidade assistencial; o gosto pelo ato de assistir; a escrita do 

verbete como retribuição aos aportes recebidos; a mudança de patamar; a assunção da responsabi-

lidade assistencial; a preparação para desafios cosmoéticos maiores; a tares através dos autexem-

plos cosmoéticos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o domínio das 

energias promovendo maior capacitação assistencial; o desassédio consciencial verbetográfico;  

o autodesassédio mentalsomático; a conexão com o amparo extrafísico; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM); as conexões extrafísicas 

na tenepes; o desenvolvimento do parapsiquismo; o desenvolvimento da visão  seriexológica;  

o campo mentalsomático; a presença do amparo extrafísico durante a escolha, escrita e defesa do 

verbete; os insights pontuais; a paraplateia tertuliana; a mudança para melhor das companhias 

extrafísicas; o preparo para os futuros Cursos Intermissivos (CIs). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo concentração mental–ampliação do pensamento; o si-

nergismo assistência interconsciencial–amparo extrafísico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio cosmoético de objetivar  

o melhor para todos; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio do autocompromisso com a Humanidade e Para-Humanidade. 

Codigologia: a benignidade enquanto cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: o enfrentamento à mediocrização da consciência embasado na teoria e prá-

tica da reciclagem intraconsciencial (recin). 

Tecnologia: a técnica do conscienciograma; a técnica da autoconsciencioterapia; a téc-

nica da conscin-cobaia; a técnica da verbetografia; a técnica tertuliária; a técnica da autodeter-

minação; a técnica da cosmoeticoterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado da assistência da ta-

res verbetográfica. 

Laboratoriologia: a verbetografia trabalhada no laboratório conscienciológico da Men-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencio-

lógico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório consciencioló-

gico Holoteca; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Ter-

tuliarium. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Ver-

betografia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;  

o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito do esclarecimento verbetográfico no aprimoramento das faculda-

des mentais; o efeito da desassedialidade pessoal resultante da antipoluição pensênica; o efeito 

da depuração das interprisões na superação do egocentrismo; o efeito da ampliação da lucidez  

a cada verpon compreendida; o efeito da autoconscienciometria a cada autorreflexão realizada; 

o efeito evolutivo na conquista de novos hábitos intelectuais; o efeito das renovações íntimas 

conquistadas a partir dos autenfrentamentos sinceros; o efeito da conquista do senso de Univer-

salismo a partir da captação e apreensão de neoideia libertária; o efeito acolhedor da grafopen-

senidade escancarada. 

Neossinapsologia: as neossinapses autoprovocadas a partir da intensa atividade men-

talsomática; as neossinapses geradas pela desconstrução das monoideias; as neossinapses 

construídas a partir do modo de enxergar a necessidade do outro; as neossinapses desenvolvidas 

pela tares; as neossinapses conquistadas pela aquisição da benevolência; as neossinapses advin-

das da ação do confor verbetográfico. 

Ciclologia: a tares verbetográfica no ciclo alternante leitor-autor gerando efeito cascata 

evolutiva; o ciclo da dinamização esclarecedora do verbete promovido a partir da profundidade  

e dosificação determinadas pelo fôlego e tempo evolutivo de cada consciência. 

Enumerologia: a tares verbetográfica saneadora; a tares verbetográfica desassediadora; 

a tares verbetográfica neocognitora; a tares verbetográfica traforista; a tares verbetográfica mul-

tidimensional; a tares verbetográfica multiexistencial; a tares verbetográfica interassistencial. 

Binomiologia: o binômio autopesquisa-autodesprendimento; o binômio autoimperdoa-

dor-heteroperdoador; o binômio admiração-discordância; o binômio vontade-autodeterminação 

na conduta autorresponsável desassediada; o binômio retribuição-esclarecimento. 

Interaciologia: a interação autodesassédio–heterassistência consciencial; a interação 

verbetógrafo–compassageiro evolutivo; a interação bom humor–prazer no ato de esclarecer. 

Crescendologia: o crescendo da propulsão da tares assistencial interconsciencial;  

o crescendo das autocríticas favorecendo as crises de crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio (dinâmica interassistencial contínua) verbete-tertúlia-cosmovisão; o trinômio autopes-

quisa-heteropesquisa-transparência; o trinômio priorização-autorganização-incorruptibilidade; 

o trinômio volição-cognição-autocrítica. 

Polinomiologia: o polinômio responsabilidade-benevolência-exemplarismo-retribuição; 

o polinômio escrita–revisão–defesa–desrepressão–aprendizagem evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo taxa pessoal de egoísmo / taxa pessoal de cosmoé-

tica; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo  rigidez / flexibilidade pensênica; o antagonis-

mo egoísmo / altruísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a ação antipática da tares representar a benignidade  

e o interesse pelo compassageiro evolutivo; o paradoxo da ação fraterna de acolhimento ao fron-

talmente diferente. 

Politicologia: a democracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a lucidocracia; a argumentocracia; a debatocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na busca da ampliação do discernimento  

e cosmoética promovidos pela produção grafotarística da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a priorofilia; a verbetofilia; a conscienciofilia; a verpono-

filia; a cosmoeticofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a ultrapassagem da autopesquisofobia; a remissão da recexofobia; a supera-

ção da intelectofobia; a eliminação da xenofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome do apriorismo; o enfrentamento à síndrome da 

dispersão consciencial; a remissão da síndrome da vitimização; a superação da síndrome do 

avestruzismo. 

Maniologia: a depuração da monomania; o combate à querulomania. 
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Mitologia: a superação do mito da independência total. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a pesquisoteca; a argumentoteca; 

a metodoteca; a cognoteca; a grafopensenoteca; a tertulioteca; a consciencioteca; a assistencio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Descrenciologia; a Verbetologia; a Enci-

clopediologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Tariscologia; a Intencionologia; a Te-

aticologia; a Interaciologia; a Autopesquisologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

betógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

argumentator; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autotares verbetográfica = o autesclarecimento a partir da escrita do ver-

bete, promovendo a superação da desorganização pensênica do próprio verbetógrafo, pelo empre-

go e compreensão da fórmula formal; heterotares verbetográfica = o esclarecimento aos compas-

sageiros evolutivos, a partir da escrita do verbete, favorecendo a compreensão de fatos, parafatos 

e verpons. 

 

Culturologia: a cultura da racionalidade; a cultura da Cosmoética Prática. 

 

Grafopensenologia. Sob a ótica da Verbetologia, a ação e o efeito da grafopensenidade 

legítima e esclarecedora somente acontece a partir do uso teático e traforista da inteligência evo-

lutiva (IE) a serviço da interassistencialidade universal. 

 

Taxologia. Segundo a Autocoerenciologia, eis, em ordem alfabética, 10 exemplos de 

condições evolutivas a serem observadas pela conscin lúcida no desempenho da tares verbeto-

gráfica: 
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01.  Abertismo: o ato de perceber, acolher, admitir e assimilar neoideias evolutivas. 

02.  Autocriticidade: a autossaturação levando às autocríticas realistas. 

03.  Bioenergossomaticidade: a responsabilidade do controle das próprias energias. 

04.  Desprendimento: a renúncia aos conceitos anacrônicos e estagnadores. 

05.  Detalhismo: a meticulosidade aplicada às atividades exercidas. 

06.  Erudição: a leitura e o estudo esclarecedores, suscitando neorreflexões. 

07.  Incorruptibilidade: a decisão cirúrgica de eliminar as autocorrupções. 

08.  Lisura: a sinceridade cosmoética de propósitos. 

09.  Posicionamento: a coragem para identificar e enfrentar o próprio erro. 

10.  Responsabilidade: o comprometimento com a própria capacidade interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a tares verbetográfica, indicados para a expansão das 

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

01.  Acurácia  consciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Auto-historiograma:  Historiologia;  Neutro. 

04.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Capacitação  tarística:  Taristicologia;  Homeostático. 

07.  Cosmoeticoterapia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisão  verponológica:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Fatofilia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

11.  Qualificação  da  tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Reorganização  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13.  Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

14.  Textualidade  verbetográfica:  Conformaticologia;  Neutro. 

15.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

 

A  TARES  VERBETOGRÁFICA  PROMOVE  A  REVITALIZAÇÃO  

MENTALSOMÁTICA  DAS  CONSCIÊNCIAS  PELA  GRAFOPEN-
SENIDADE  COSMOÉTICA  E  PELO  EXERCÍCIO  CONTÍNUO 

DE  REDIGIR,  DEFENDER  E  EXPANDIR  AS  NEOIDEIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia a responsabilidade de utilização da 

própria inteligência de maneira assistencial por meio da tares verbetográfica? Já integra o elenco 

de coautores da Enciclopédia da Conscienciologia? 
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H. S. 
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T A T U A G E M  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tatuagem é a marca exibida na pele da conscin, homem ou mulher, após 

a introdução de substâncias corantes, vegetais ou minerais na própria derme. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra tatuagem deriva do idioma Inglês, to tattoo, “inserir pigmento 

sob a pele para obter marca ou figura indelével”, derivado de tattoo, “marca ou figura indelével 

feita na pele”, pelo idioma Taitiano, tatau, “sinal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Marca expressa na pele. 2.  Sinal impresso na pele. 3.  Mácula grava-

da na pele. 4.  Arte corporal. 

Neologia. As duas expressões compostas tatuagem autodeliberada e tatuagem imposta 

são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antitatuagem. 2.  Antimácula. 

Estrangeirismologia: o exibicionismo da tattoo pessoal; a mark in the body; a best 

tattoo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às dermatoses artificiais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: ‒ Tatuagem: 

dermatose artificial. 

Ortopensatologia: – “Tatuagem. Toda tatuagem é emblemática, sendo indício ou pista 

para a identificação do nível vulgar de autoconsciencialidade da pessoa tatuada”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da arte corporal; os dubiopensenes; a dubiopense-

nidade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nosopense-

nes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a tatuagem; o autestigma somático; a marca corporal sendo processo comum 

em variadas culturas e camadas sociais; os artistas criando desenhos para a escolha dos clientes; 

as células mais estáveis da derme fixando a tinta; a dor durante a tatuagem; a tolerância à dor; as 

doenças pós tatuagem; o uso de materiais descartáveis para evitar a contaminação; a agulha este-

rilizada; o motor elétrico; o pedal controlador do movimento vertical da agulha; o tempo; a im-

portância da esterilização dos objetos reutilizáveis; a probabilidade de acontecer sangramento du-

rante as aplicações; o arrependimento alguns anos depois de fazer a tatuagem; a “marca tribal”;  

a convivência com a tatuagem; os irmãos de tatuagem; os vários tipos de tatuagens; a tatuagem 

acidental; o tamanho da tatuagem; o local da tatuagem; a tatuagem para encobrir cicatrizes;  

a adrenalina; o clima na hora de fazer a tatuagem; a quantidade de seções necessárias para fazer 

tatuagem grande; a tatuagem de palhaço associada a roubo e morte de policiais; o valor pago, 

conforme o tipo e tamanho da tatuagem; o ato de sentir-se mais sexy; a autoconvicção de tornar- 

-se mais atraente; a obsessão pela tatuagem; a dor excessiva e a cicatrização lenta; a remoção total 

dos vestígios de sangue e plasma; o banho após alguns dias de tatuagem; o uso da tatuagem para 

identificar criminosos; os soldados e marinheiros gravando o nome da pessoa amada nos corpos, 

durante a Segunda Guerra Mundial; as tatuagens dos membros de gangues; a mulher mais tatuada 

do mundo; o homem mais tatuado do mundo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático fazendo refletir so-

bre a escolha de fazer ou não a tatuagem; a falta de lucidez para as evocações extrafísicas; o para-

psiquismo exacerbado; o autassédio; a tatuagem do retrossoma. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de evitar a tatuagem; o princípio de deixar-se levar pela vi-

da (vadiagem); o princípio do sobrepairar as ilusões da dimensão intrafísica (maturidade). 

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

(CGC); o código das tatuagens. 

Teoriologia: a amortização das dívidas da teoria das interprisões grupocármicas; a teo-

ria da coerência; a teoria da dragona parapsíquica; as teorias da reeducação da consciência. 

Tecnologia: a técnica de fazer 50 EVs antes de decidir fazer tatuagem. 

Voluntariologia: o voluntariado na ASSINVÉXIS tornando incoerente o uso da tatua-

gem; o voluntariado conscienciológico auxiliando no autodesassédio mentalsomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o efeito dolorido depois de ser feita a tatuagem. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela tatuagem; a falta de neossinapses refe-

rentes a escolhas pró-evolutivas; as neossinapses desconstrutoras de pensenes ilógicos e irracio-

nais; a falta de neossinapses relativas à autonomia evolutiva, sustentando as lavagens cerebrais 

impostas pelas religiões; as neossinapses libertadoras do tradicionalismo e automimeses, adquiri-

das a partir do conhecimento de novas culturas e poliglotismo; o sobrepairamento das pressões 

mesológicas, a partir de neossinapses adquiridas através do desenvolvimento do parapsiquismo. 

Binomiologia: o binômio antes da tatuagem–pós-tatuagem; o binômio única tatuagem–

–múltiplas tatuagens. 

Interaciologia: a interação tatuagem-pele; a interação patológica adolescente–amizade 

evitável; a interação doentia dinheiro-poder; a interação onipresente dimensão intrafísica–di-

mensão extrafísica majoritariamente ignorada. 

Crescendologia: o crescendo tatuagem pequena–tatuagem grande. 

Trinomiologia: a necessidade do trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin lúcida / Socin Patológica; o antagonismo 

autoconsciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo livre arbítrio / interprisão grupocár-

mica; o antagonismo decidofobia / abrir mão; o antagonismo realidade / lenda. 

Paradoxologia: o paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verdades captadas 

por poucos. 

Politicologia: a etnocracia; a ideocracia; a idolocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do Cosmos. 

Filiologia: a adaptaciofilia; a somatofilia. 

Fobiologia: o medo de assumir não ter gostado da tatuagem. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a mania de querer sentir dor; a decidomania; a etnomania; a toxicomania;  

a mania antiga da arte corporal; a riscomania; a lucidez quanto às manias pessoais. 

Mitologia: o mito de a tatuagem pequena não ser tão ruim quanto a tatuagem maior. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a criptoteca; a criativoteca; a desenhoteca; a enigma-

ticoteca; a fisicoteca; a patopensenoteca; a mitoteca; a ritoteca; a simboloteca; a zooteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parassociologia; a Criativologia; a Exoticologia; 

a Patologia; a Simbologia; a Mitologia; a Criptologia; a Zoologia; a Reeducaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente; a conscin tatuadora. 

 

Masculinologia: os assediadores; os guias amauróticos; o agente retrocognitor; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-
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pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; 

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

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

de ação. 

 

Femininologia: as assediadoras; as guias amauróticas; a agente retrocognitora; a ampa-

radora 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 proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existenci-

al; 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 sigmaticus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens 

artisticus; o Homo sapiens autocorruptor; o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapi-

ens jugotribalis; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tatuagem autodeliberada = aquela decorrente de modismo ou vaidade,  

a partir da própria vontade; tatuagem imposta = aquela decorrente da estigmatização do presidiá-

rio, a partir da vontade de outrem. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

Higiene. De acordo com a Profilaxiologia, a melhor prevenção é não fazer a tatuagem, 

porém àqueles decididos a terem marcas ou desenhos corporais, eis, em ordem alfabética, 6 fases 

de limpeza do lugar a ser tatuado: 

1.  Contaminação: colocar sacos plásticos sobre os frascos de spray para impedir a con-

taminação cruzada. 

2.  Depilação: depilar e desinfetar, com água e sabão antisséptico, a área a ser tatuada. 

3.  Embalagem: retirar todos os equipamentos da embalagem esterilizada na frente do 

cliente. 

4.  Explicação: explicar ao cliente o processo de esterilização por meio de formulário. 

5.  Lavagem: lavar e inspecionar as mãos para ver se há cortes ou lesões. 

6.  Viricida: aplicar viricida aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou 

ANVISA, na área do corpo a ser trabalhada. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a tatuagem, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01. Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

03. Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04. Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05. Autografia  cutânea:  Somatologia;  Neutro. 

06. Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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07. Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08. Dragona  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09. Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10. Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11. Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12. Marca  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13. Paracriminologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14. Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TATUAGEM  AUTODELIBERADA  É  PRÁTICA  REGRESSI-
VA  DA  CONSCIN,  JOVEM  OU  ADULTA,  PODENDO  SER  

PREJUDICIAL  AO  SOMA.  NÃO  IMPORTA  O  TAMANHO,  
REVELA  IMATURIDADE  DA  PERSONALIDADE  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as desvantagens de usar tatua-

gem? Qual o posicionamento ou opinião você mantém a respeito do assunto? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Rodrigues, Apoenan; Tatuagem: Dor, Prazer, Moda, e Muita Vaidade; 70 p.; 21 x 14 cm; Terceiro Nome; 

São Paulo, SP; 2008; páginas 1 a 68. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; web-

sites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 467  
a 469. 

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 1.598. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p. 438; 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 

438. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  Pereira, Karina Oliveira; Historiadora Pesquisa sobre a História da Tatuagem no Brasil; Artigo; Cliogra-

fia; Tag: História. Arte e Tatuagem; Blog; 28.12.2015; 5 ilus.; 10 webgrafias; 2 refs.; UNICAP; PE; disponível em: <http: 

//www.cliografia.com/2015/12/28/historiadora-pesquisa-sobre-a-historia-da-tatuagem-no-brasil/>; acesso em: 30.01.16. 
2.  Olício, Janser; Explicação Técnica - Como se faz uma Tatuagem? Good Luck Tattoo Studio; 1982; 1 es-

quema; 1 ilus.; 10 fotos; 4 microbiografias; 1 website; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http://www.tatuagem. com.br-

/duvidas-sobre-tatuagem/ex plica-tecnica-como-se-faz-uma-tatuagem>: acesso em: 30.01.16. 
3.  Mente e Cérebro.com; Marcas Corporais para Aliviar Feridas Psíquicas; Artigo; Scientific American do 

Brasil; Revista on line; Seção: Psicologia; 1 foto; 2 estatísticas; São Paulo, SP; 07. 2008; disponível em: <http://www2. 

uol.com.br/ vivermente/ noticias/ marcas corporais_para_aliviar_feridas_psiquicas.html>; acesso em: 30.01.16. 

4.  Super Interessante.com; 1º Senso de Tatuagem do Brasil: Resultados; Redação; Revista on line; Artigo; 

27.02.2014; Seção: Comportamento/Brasil Tatuados; 80 mil entrevistados; 6 estatísticas; 3 gráfs.; 150 mil tatuagens ras-

treadas; Abril; São Paulo, SP; 31.10.16; disponível em: http://super.com.br/comportamento/1o-censo-de-tatuagem-dobrasil-
resultados/; acesso em 30.01.16. 

 

N. F. 
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T A X A    AF E T I V A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A taxa afetiva é o percentual de afeto, atenção, admiração ou afeição cobra-

do de si ou de outrem, consciente ou inconscientemente, pela conscin, homem ou mulher, para 

realizar tarefas, ações ou empreendimentos em favor de si ou de outras consciências, com a inten-

ção de atender às necessidades emocionais pessoais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo taxar vem do idioma Latim, taxare, “tocar muitas vezes; censu-

rar; reprovar; taxar; por preço”. Apareceu no Século XIII. A palavra afetiva deriva também do 

idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Cobrança afetiva. 02.  Propina afetiva. 03.  Tarifa afetiva. 04.  Im-

posto afetivo. 05.  Tributo afetivo. 06.  Comissão afetiva. 07.  Pedágio afetivo. 08.  Encargo afeti-

vo. 09.  Honorário afetivo. 10.  Ônus afetivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo taxa: sobre-

taxa; sobretaxação; sobretaxada; sobretaxado; sobretaxar; taxação; taxada; taxado; taxador; 

taxadora; taxar; taxativa; taxativo. 

Neologia. As 3 expressões compostas taxa afetiva, taxa afetiva interna e taxa afetiva ex-

terna são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Isenção afetiva. 02.  Desoneração afetiva. 03.  Passe livre afetivo. 

04.  Desencargo afetivo. 05.  Descargo afetivo. 06.  Desobrigação afetiva. 07.  Desincumbência 

afetiva. 08.  Desapossamento afetivo. 09.  Gratuidade afetiva. 10.  Liberação afetiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade emocional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da carência afetiva; a holopensenidade da autocor-

rupção; o holopensene pessoal reivindicatório; o holopense da sobrevalorização da forma; a auto-

pensenidade camuflada; o pensene furtivo; o holopensene pessoal carregado no sen; a pensenida-

de desviada; a holopensenidade eficaz; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a taxa afetiva; a assistencialidade condicionada; a prevalência dos interesses 

pessoais; os ganhos secundários; as segundas intenções; a dupla cobrança pelo mesmo serviço; as 

heterocobranças; a dosagem de egoísmo; a preocupação com a autoimagem; o narcisismo; o exi-

bicionismo franco ou disfarçado; a vaidade; a arrogância; o desejo da fama; a atração por atos he-

roicos; os devaneios com o sucesso; a massagem do ego; o cabotinismo; o discurso convincente 

sem conhecimento de causa; a pseudo-humildade; a autopromoção camuflada ou descarada; a su-

pervalorização dos bens e conquistas pessoais; o envaidecimento com o talento inativo ou supér-

fluo; a autocorrupção insuspeita; a necessidade do reconhecimento público; a dependência do 

aplauso; a imposição de condições para trabalhar em grupo; a alta taxa afetiva do minidissidente; 

o apego a cargos ou funções de destaque; a tendência irresistível de ser maxipeça; a causa oculta 

da reincidência de erros pessoais; a maior propensão para as omissões deficitárias; a dependência 

emocional; a sujeição à opinião pública; a autestima com base nas aparências; a autorreconcilia-

ção pendente; a pendência de autoperdão; a autoomissão afetiva; o desperdício de tempo e ener-

gia consciencial; o perfeccionismo; a falta de prioridade; a lógica oculta das escolhas equivoca-

das; a evolução mais lenta da consciência taxadora afetiva; a predominância do emocionalismo;  

a tacon no lugar da tares; o fisiologismo; a bajulação; a dramatização dos fatos; o ato de carregar 

nas tintas; a prolixidade; a verborreia; a fofoca; a demagogia; o populismo; a manipulação cons-

ciencial; a criticidade destrutiva; a difamação; o boato; os conflitos de interesse; a competitivida-
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de; as justificativas não solicitadas; a justificação do injustificável; a autovitimização; a predispo-

sição à interprisão grupocármica; a sobrevalorização das dificuldades e obstáculos pessoais; a au-

tovalorização artificial; a cosmoeticoterapia; a mudança do foco para fora de si; a aplicação do 

discernimento nas escolhas; a teática da assistencialidade sem retorno; a assistência anônima;  

a intencionalidade pura; a autenticidade. 

 

Parafatologia: o enfraquecimento energético decorrente da autoincoerência; a manifes-

tação característica dos guias amauróticos; a supertaxa afetiva do megassediador; o distanciamen-

to das manifestações paratransafetivas do Homo sapiens serenissimus; a sustentação da Baratros-

fera; a porta aberta para o assédio extrafísico; o mau parexemplo; o enfraquecimento da conexão 

com a equipex; a limitação da liberdade extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a autoridade moral perante as consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo carência afetiva–adesão aos valores da Socin. 

Principiologia: o princípio da necessidade afetiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais. 

Tecnologia: a técnica da autorreconciliação; as técnicas da autoconsciencioterapia. 

Voluntariologia: o labcon inestimável do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Desper-

tologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Psicossoma-

tologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito da carência afetiva; o efeito nocivo da taxa afetiva sobre a proéxis 

grupal; o efeito catalizador da taxa afetiva zero rumo à desperticidade. 

Ciclologia: o ciclo da carência afetiva mantido por mecanismos artificiais de suprimen-

to de afeto. 

Enumerologia: a autoconsciencioterapia afetiva; a inteligência afetiva; o discernimento 

afetivo; a autonomia afetiva; a liberdade afetiva; a maturidade afetiva; a megaexpansão afetiva. 

Binomiologia: o binômio gratidão-retribuição. 

Interaciologia: a interação taxa afetiva–autoconhecimento. 

Crescendologia: o crescendo recin-autoafeto-maxifraternidade. 

Antagonismologia: o antagonismo taxa afetiva / maturidade afetiva; o antagonismo ta-

con / tares; o antagonismo exibicionismo / anonimato. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço; a lei de Gerson; a lei do toma 

lá dá cá. 

Fobiologia: a decidofobia; a cacorrafiofobia; o medo de perder o auto e heteroafeto. 

Mitologia: o mito da necessidade de heteraprovação. 

Holotecologia: a egoteca; a convivioteca; a psicossomatoteca; a recicloteca; a assis-

tencioteca; a maturoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; 

a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconsciencioterapia; a Paradireitologia;  

a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin carente; a consciência energívora; o público-alvo; a conscin doa-

dora afetiva; a conscin autônoma afetiva; a conscin autêntica; a conscin sincera; a conscin inter-

missivista. 
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Masculinologia: o cobrador afetivo; o fofoqueiro; o boateiro; o dramatizador; o exibici-

onista; o narcisista; o perfeccionista; o populista; o ditador; o guia amaurótico; o megassediador; 

o politiqueiro; o manipulador consciencial; o interesseiro; o bajulador; o humorista; o ator; o por-

ta-voz; o cabotino; o líder autocrático. 

 

Femininologia: a cobradora afetiva; a fofoqueira; a boateira; a dramatizadora; a exibici-

onista; a narcisista; a perfeccionista; a populista; a ditadora; a guia amaurótica; a megassediadora; 

a politiqueira; a manipuladora consciencial; a interesseira; a bajuladora; a humorista; a atriz;  

a porta-voz; a cabotina; a líder autocrática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo 

sapiens affectuosus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens prioritarius; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: taxa afetiva interna = aquela cobrada da própria consciência, no âmbito 

do microuniverso intraconsciencial, para compensar a carência de autoafeto; taxa afetiva externa  

= aquela cobrada de outras consciências, no âmbito da Conviviologia, com o objetivo de saciar  

a carência de heteroafeto. 

 

Culturologia: a cultura do imediatismo; a cultura de esperar algo em troca. 

 

Caracterologia. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, eis 3, por exemplo, tipos de 

perfis de conscins quanto ao nível de evolução associado à gradação, ou percentual, de taxa afeti-

va aplicada nas manifestações conscienciais: 

1.  Primário (100%): conscin primária, totalmente egocêntrica. Não há interesse verda-

deiro no bem-estar das outras consciências. As manifestações conscienciais visam tão somente 

atender às próprias necessidades egoicas. 

2.  Mediano (50%): conscin de nível evolutivo mediano, ainda com alto grau de egoís-

mo e carência afetiva. As manifestações conscienciais em favor dos outros são de intencionalida-

de dividida. Visam atender, na mesma proporção, às necessidades pessoais e as das demais cons-

ciências. A atuação assistencial preponderante é a tacon. 

3.  Elevado (0%): conscin de elevado nível evolutivo, sem carência afetiva, 100% altru-

ísta e fraterna. As manifestações conscienciais visam atender, prioritariamente, às necessidades 

evolutivas das demais consciências. A atuação assistencial preponderante é a tares. Vale ressaltar: 

0,1% de taxa afetiva ainda é taxa afetiva. 

 

Idiossincrasia. Atinente à Psicossomatologia, eis, em ordem alfabética, 5 características 

das manifestações com taxa afetiva: 

1.  Autocorrupção: evidencia autocorrupção em maior ou menor grau, voltada basica-

mente para evitar o autenfrentamento de deficiências intraconscienciais. 

2.  Autovalorização: constitui método para manter ou aumentar artificialmente o auto-

valor, base para o desenvolvimento do autoafeto. 

3.  Compensação: representa fonte de suprimento para compensar a carência de auto  

e heteroafeto. 

4.  Egoísmo: compreende intrinsicamente certo grau de egoísmo. 

5.  Imaturidade: comprova a imaturidade afetiva. 

 

Taxa zero. Mediante a Efeitologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 possíveis 

consequências saudáveis da condição de taxa afetiva zero nas manifestações conscienciais: 

01.  Acessibilidade às Centrais Extrafísicas: possibilidade maior de acesso às Centrais 

Extrafísicas da Energia, Fraternidade e Verdade. 
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02.  Assistencialidade: aperfeiçoamento e ampliação da assistencialidade, com a abertu-

ra para o acoplamento com amparadores extrafísicos de nível evolutivo superior. 

03.  Completismo: alta probabilidade de completar a programação existencial. 

04.  Desperticidade: caminho livre para a condição da desperticidade, sobretudo pela 

autenticidade e ausência de egoísmo. 

05.  Evolutividade: aceleração da evolução pessoal a partir da maior maturidade emoci-

onal. 

06.  Liberdade: maior liberdade de manifestação, sem dependências afetivas e menor 

probabilidade de criar interprisão grupocármica. 

07.  Maturidade: alto índice de acertos nas decisões pessoais, sem interferências emoci-

onais. 

08.  Pacificação íntima: bem-estar e pacificação íntimos constantes a partir do senti-

mento saudável de autoafeto. 

09.  Produtividade evolutiva: maior aproveitamento das energias conscienciais, focadas 

exclusivamente para a geração de resultados. 

10.  Sintonia ao fluxo cósmico: maior predisposição para entrar no fluxo do Cosmos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

07.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

14.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

A  TAXA  AFETIVA  IMPREGNADA  NAS  MANIFESTAÇÕES 
DA  CONSCIN,  SOBRETUDO  DA  INTERMISSIVISTA,  CORRÓI  

O  DESEMPENHO  EVOLUTIVO  E  DIFICULTA  A  CONQUISTA  

DA  HOLOMATURIDADE  DAS  AUTOPRIORIZAÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente quanto à incidência de taxa afeti-

va nas próprias manifestações conscienciais? Em caso afirmativo, em quais áreas de manifestação 

o percentual é mais alto? Quais esforços tem feito você para zerar a taxa afetiva? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vicenzi, Eduardo; Assistência por Meio da Afetividade; Artigo; I Jornada da Conscienciologia; Foz do 

Iguaçu, PR; 28-30.12.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 
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enus.; 25 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

Janeiro-Março, 2005; páginas 23 a 37. 

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

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

426, 665 e 129. 

 

E. E. V. 
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T A X O L O G I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos, ou pes-

quisas dos princípios gerais das classificações sistemáticas de algo, ou seja, o caráter, espécie, na-

tureza, classe, qualidade, ordem ou tipo de algum objeto ou objetivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Taxilogia. 2.  Taxonomia. 3.  Taxiologia. 4.  Taxeonomia. 5.  Taxio-

nomia. 6.  Processo de classificação. 7.  Método de qualificação. 8.  Estudo das categorias. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo Taxologia: 

Taxeonomia; Taxilogia; Taxinomia; Taxiologia; Taxionomia; taxológica; taxológico; taxóloga; 

taxólogo; Taxonomia; taxonômica; taxonômico; taxonomista; taxônoma; taxônomo; taxoteca. 

Neologia. Os 2 vocábulos Minitaxologia e Megataxologia são neologismos técnicos da 

Experimentologia. 

Antonimologia:  1.  Caos cultural. 2.  Irracionalismo. 3.  Anomia mentalsomática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Hermenêutica das realidades e pararrealidades. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodiscernimentologia; os ortopensenes; a or-

topensenidade. 

 

Fatologia: a variável conscienciológica; a classificação da Ciência; a classificação fun-

cional; a sistematização; a tipificação; a codificação; a decodificação; as análises. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Enumerologia: a Taxeonomia; a Taxilogia; a Taxinomia; a Taxiologia; a Taxionomia;  

a Taxonomia; a taxoteca. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio He-

teropesquisologia–Autopesquisologia. 

Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio sentidos so-

máticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais. 

Polinomiologia: o polinômio tudo–ao mesmo tempo–aqui–agora. 

Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo coerência / incoe-

rência. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Filiologia: a cogniciofilia; a enciclopediofilia. 

Holotecologia: a taxoteca; a catalogoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca. 
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Interdisciplinologia: a Taxologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Nomen-

clatura; a Terminologia; a Enumerologia; a Paracronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens hermeneuticus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minitaxologia = a classificação dos filmes nos programas da Cinemato-

grafia; Megataxologia = a classificação das consciências por meio do conscienciograma. 

 

Analogologia. Pela hierarquia holossomática, a Arte está mais próxima das manifesta-

ções pelo psicossoma e mais distante do mentalsoma. Por outro lado, a homossexualidade tam-

bém está mais próxima das manifestações da Arte e mais distante da Ciência. 

 

Áreas. Sob a ótica da Experimentologia, a Taxologia fundamental da Conscienciologia 

abrange 3 áreas de levantamentos envolvendo a consciência, os fatos e as pesquisas gerais dos 

pesquisadores, nesta ordem de relevância: 

1.  Conscienciograma. O conscienciograma é a tábua das unidades de medida da Cons-

cienciometrologia, tendo por objetivo o estudo da consciência integral. 

2.  Cosmograma. O cosmograma é a tábua das unidades de medida da Cosmanálise, 

tendo por objetivo o estudo dos fatos da cotidianidade diuturna no Cosmos. 

3.  Enumerograma. O enumerograma é a tábua das unidades de medida da Enumerolo-

gia, tendo por objetivo o estudo, por exemplo, do artigo ou paper aprofundado do pesquisador ou 

pesquisadora, ou qualquer outra pesquisa estatística detalhista. 

 

Motivações. Segundo a Conscienciometrologia, há duas categorias de motivação, nesta 

ordem de evolução: 

1.  Simples. A motivação nascida do entusiasmo pode durar pouco igual à chuva de ve-

rão, simples oba, oba com muito bom humor, não raro sem reflexão. 
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2.  Composta. A motivação nascida da maturidade segue mais segura, assentada na tran-

quilidade íntima, com bom humor embasado na reflexão. 

 

Cosmologia. Pela Cosmoeticologia, existem duas categorias de pessoas dentro da taxo-

logia cosmológica: 

1.  Sócio. Quem já vive atento ao fluxo natural das coisas ou na condição de sócio cos-

moético do Cosmos. 

2.  Forasteiro. Quem nem pensa, ainda, quanto à existência do Cosmos e da Cosmoéti-

ca, em função do egocentrismo infantil, derivado do subcérebro abdominal, sendo, por isso, foras-

teiro ávido pelas novidades superficiais nesta dimensão. 

 

Profundezas. De acordo com a Holomaturologia, as profundezas relativas à vida in-

trafísica, diretamente, podem ser classificadas em 3 categorias, nesta ordem de complexidade: 

1.  Próximas. As profundezas muito próximas, por exemplo, aquelas expostas pelo mi-

croscópio eletrônico. 

2.  Distantes. As profundezas muito distantes, por exemplo, aqueloutras exibidas pelo 

telescópio situadas além, no Espaço Sideral. 

3.  Compostas. As profundezas ao mesmo tempo próximas e distantes, mais complexas, 

por exemplo, as vivências facultadas à conscin lúcida pela projeção consciente. 

 

Autocognição. A autocognição pode ser mera questão de profundeza do conhecimento 

ou da autovivência. 

 

Lucidez. Do ponto de vista da Somatologia, há duas categorias de conscins de acordo 

com o nível de lucidez, nesta ordem de evolução: 

1.  Comatosa: aquela vivendo escrava do sono, com excessiva carga horária de vegeta-

lismo no leito, tendente à pressão arterial baixa, cujo sonambulismo não permite viver sadia ou 

com alta acuidade na vigília física ordinária. 

2.  Acordada: aquela mantendo a vida ativa e organizada, onde cada hora tem aplicação 

evolutiva específica, expressando dinamismo sadio através dos poros, dos chacras e da força pre-

sencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Atributologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

02.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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A  TAXOLOGIA  ABARCA  OS  MÍNIMOS  DETALHES  DA 
VIDA  CONSCIENCIAL,  SEMPRE  EXIGINDO  ORDENAÇÃO. 
QUEM  NÃO  PÕE  ORDEM  MÍNIMA  NAS  GAVETAS,  NÃO 

DISCIPLINA  OS  ATOS  GERAIS  DA  PRÓPRIA  EXISTÊNCIA. 
 

Questionologia. Você emprega a Taxologia na vida intelectual? Em quais vieses da 

Mentalsomatologia? 

 
Bibliografia  Específica: 
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cretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo; São Paulo, SP; 1941; páginas 117 a 176. 
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T A X O L O G I A    D A    I N T E R A S S I S T Ê N C I A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia da Interassistência é a Ciência aplicada aos estudos específi-

cos, avaliações, análises, técnicas ou princípios gerais das classificações sistemáticas do amparo 

interconsciencial, multidimensional e cosmovisiológico envolvendo qualquer princípio consci- 

encial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) procede do idioma Grego, 

táksis, “ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr 

em ordem”. O segundo elemento de composição logia vem do mesmo idioma Grego, lógos, “Ci-

ência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O prefixo inter deriva 

igualmente do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência 

procede igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, parti-

cípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; 

estar presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da classificação da interassistência. 2.  Sistematização da 

amparabilidade. 3.  Categorização da interassistência. 4.  Taxilogia da Interassistência. 5.  Estudo 

classificatório da auto e heterassistência. 6.  Estudo de categorias da interassistência. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia da Interassistência, Taxologia Básica 

da Interassistência e Taxologia Avançada da Interassistência são neologismos técnicos da Inte-

rassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia da Autassistência. 2.  Classificação do assédio intercons-

ciencial. 3.  Taxilogia da Antiassistência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às sistematizações aplicadas à interassistência. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Assisten-

ciologia: Ciência libertadora. Atuemos com tecnicidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenida-

de; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ordenopensenes; a ordenopensenidade; os tec-

nopensenes; a tecnopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; o taxopensene;  

a taxopensenidade; o holopensene amparador presente e atuante nas interações conscienciais. 

 

Fatologia: a Taxologia da Interassistência; a planificação das atuações interassistenciais; 

o detalhismo presente em cada atitude fraterna manifestada; a análise dos resultados da assistên-

cia prestada; a interassistência na condição de cláusula pétrea de qualquer programação existen-

cial; a forma personalíssima de assistência aplicada a cada consciência; o calculismo cosmoético 

na escolha da técnica assistencial; a Ciência de planejar passo a passo a assistência; a Ciência de 

decodificar as reais necessidades do assistido; a Ciência de examinar os fatos dentro dos contex-

tos interassistenciais; a Ciência de mensurar as melhores opções assistenciais; a hiperacuidade 

aplicada na discriminação da melhor abordagem assistencial; a interassistência sendo o pilar da 

evolução consciencial; a cosmovisão da interassistência; a megafraternidade, o Universalismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as variações de 

fluxo energético durante a prática da tenepes; os diferentes tipos de assistência nas projeções 

conscienciais; as especializações da equipex nas tarefas interassistenciais. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo disponibilidade íntima–criatividade interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) visando a qualificação da interas-

sistência 24 horas por dia. 

Teoriologia: a teoria da singularidade consciencial estimulando o desenvolvimento de 

novas formas de assistência. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo interassistencial; a téc-

nica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito dos estudos científicos interassistenciais na reurbanização do Pla-

neta. 

Enumerologia: a atenção; o detalhismo; a escuta; a empatia; a criatividade; o histrionis-

mo; a cultura. 

Binomiologia: o binômio reconhecimento-gratidão; o binômio admiração-discordância. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo interassistencial egocarmalida-

de-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo maxipeça inassistencial–minipeça interas-

sistencial; o crescendo varejismo-atacadismo aplicado às ações interassistenciais; o crescendo in-

terassistencial evidenciado na escala evolutiva das consciências. 

Trinomiologia: o trinômio estudo-técnica-amparo; o trinômio acolhimento-orientação- 

-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio / interassistência. 

Politicologia: a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação da amparabilidade pessoal. 

Holotecologia: a assistencioteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a convivioteca; 

a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmo-

logia; a Interaciologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Energossomatologia; a Evolucio-

logia; a Conviviologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21354 

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens analyticus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia Básica da Interassistência = a das avaliações e classificações 

considerando apenas os fatos e a aplicação de técnicas adequadas ao contexto assistencial; Taxo-

logia Avançada da Interassistência = a das avaliações e classificações considerando os fatos, os 

parafatos e a aplicação de técnicas e paratécnicas adequadas ao contexto assistencial. 

 

Culturologia: a cultura da interassistência cosmovisiológica; a cultura científica; a cul-

tura dos registros sistemáticos. 

 

Saldo. Considerando a Holocarmologia, eis em ordem lógica, 3 abordagens de análise 

do saldo acumulado das interassistências realizadas pela consciência até o atual momento 

evolutivo: 

1.  Egocármica. As classificações das reciclagens intraconscienciais e existenciais da as-

sistência reverberando sobre si próprio. 

2.  Grupocármica. As listagens dos heterodesassédios prestados a cada consciência do 

grupocarma familiar. 

3.  Policármica. O número de publicações interassistenciais, incluindo a megagescon. 

 

Taxologia. Conforme os princípios da Interassistenciologia, eis, listadas em ordem alfa-

bética, 25 tipos ou categorias de interassistência, não excludentes: 

01. Autonômica. A interassistência visando a formação de líderes interassistenciais. 

02. Direta. A interassistência resultante da exposição clara de fatores de assédio, emba-

sada em fatos e parafatos, compreensíveis e percebidos pelo assistido. 

03. Dosificada. A interassistência na medida certa, realizada após análise e ponderação 

de perdas, ganhos, técnicas e abordagens. 

04. Duplista. A interassistência prestada pelo parceiro ou parceira da dupla evolutiva. 

05. Energética. A interassistência na qual predomina a doação ostensiva de energias, 

podendo ocorrer de diversas formas, por exemplo, através de exteriorizações pelo frontochacra ou 

na técnica do arco voltaico craniochacral. 

06. Especializada. A interassistência realizada a partir de conhecimentos técnicos e es-

pecíficos por parte do assistente. 

07. Exemplarista. A interassistência prestada por meio de ações, comportamentos, 

posturas e ideias cosmoéticas. 

08. Extrafísica. A interassistência realizada na dimensão extrafísica. 

09. Grafopensênica. A interassistência realizada através da escrita. 

10. Impactoterápica. A interassistência incisiva, sem adrenalina, visando retirar o as-

sistido da mesmice pensênica. 

11. Imperceptível. A interassistência na qual o assistido é beneficiado, muitas vezes 

sem perceber, ou percebendo a posteriori. 

12. Indireta. A interassistência disfarçada durante colóquio, através de exemplos e re-

flexões. 

13. Intrafísica. A interassistência realizada na dimensão intrafísica. 

14. Musicista. A interassistência através de sons, ritmos, melodias e harmonias. 
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15. Paliativa. A interassistência na qual as possibilidades do assistido não permitem 

maiores abordagens no momento, ao modo da tarefa da consolação. 

16. Paraterapêutica. A interassistência promovida por profissionais da assistência, 

intra ou extrafísicos, contribuindo para a melhoria física, emocional, mental e energética das 

consciências. 

17. Policármica. A interassistência na qual os benefícios repercutem em consciências 

fora do círculo grupocármico. 

18. Presencial. A interassistência promovida pela força presencial do assistente. 

19. Projetiva. A interassistência realizada pela conscin fora do corpo físico. 

20. Questionadora. A interassistência através de perguntas, com a intenção de levar  

o assistido a encadear os pensenes e compreender determinada questão. 

21. Remota. A interassistência na qual o assistido se encontra distante do assistente. 

22. Silenciosa. A interassistência na qual se mantém silêncio diante de atitude, fala ou 

comportamento anticosmoético. 

23. Taconista. A interassistência através da prática da consolação, sem esclarecimento 

ao assistido. 

24. Tarística. A interassistência onde o megafoco está no esclarecimento e na geração 

de autonomia ao assistido. 

25. Teática. A interassistência calcada na autoridade moral do assistente. 

 

Caracterologia. Considerando a Autopesquisologia, eis, na ordem alfabética, 100 com-

portamentos, ações ou posturas interassistenciais visando a ampliação da cosmovisão dos pesqui-

sadores(ras) interessados(as) no tema: 

01. Abertismo. 

02. Acabativa. 

03. Acolhimento. 

04. Acoplamento (domínio). 

05. Adaptabilidade. 

06. Afetividade. 

07. Aglutinação. 

08. Altruísmo. 

09. Amabilidade. 

10. Amparabilidade. 

11. Antecipação. 

12. Anticonflitividade. 

13. Antiprocrastinação. 

14. Argumentação. 

15. Assepsia. 

16. Atenção. 

17. Autenticidade. 

18. Autoconfiança. 

19. Autorganização. 

20. Assertividade. 

21. Bom humor. 

22. Bom senso. 

23. Carisma. 

24. Cientificidade. 

25. Coerência. 

26. Comunicabilidade. 

27. Conciliação. 

28. Coragem. 

29. Cordialidade. 

30. Cosmoeticidade. 
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31. Criatividade. 

32. Criticidade. 

33. Curiosidade sadia. 

34. Desassimilação energética. 

35. Desassombro. 

36. Desdramatização. 

37. Despojamento. 

38. Detalhismo. 

39. Determinação. 

40. Discernimento. 

41. Disciplina. 

42. Discrição. 

43. Disponibilidade. 

44. Docência conscienciológica. 

45. Domínio energético. 

46. Empatia. 

47. Epicentrismo. 

48. Equilíbrio. 

49. Escrita. 

50. Escuta. 

51. Escrúpulo. 

52. Firmeza. 

53. Flexibilidade. 

54. Fraternismo. 

55. Gratidão. 

56. Histrionismo. 

57. Hombridade. 

58. Imparcialidade. 

59. Iniciativa. 

60. Inteligência Evolutiva. 

61. Isenção cosmoética. 

62. Lazer sadio. 

63. Logicidade. 

64. Lucidez. 

65. Megafoco. 

66. Neofilia. 

67. Objetividade. 

68. Omissuper. 

69. Ortopensenidade. 

70. Ousadia. 

71. Otimismo. 

72. Paciência. 

73. Paracompreensibilidade. 

74. Paradiplomacia. 

75. Parapsiquismo. 

76. Perdão. 

77. Perseverança. 

78. Ponderação. 

79. Pontualidade. 

80. Prestatividade. 

81. Proatividade. 

82. Profilaxia. 

83. Racionalidade. 
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84. Reconciliação. 

85. Reflexão. 

86. Resiliência. 

87. Respeito. 

88. Responsabilidade. 

89. Rotina útil. 

90. Sensibilidade. 

91. Senso de equipe. 

92. Senso universalista. 

93. Sinceridade. 

94. Simplicidade. 

95. Sociabilidade. 

96. Taristicofilia. 

97. Taquipsiquismo. 

98. Tecnicidade. 

99. Tenacidade. 

100. Traforismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia da Interassistência, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Assistido  insatisfazível:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

08.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Célula  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Dosificação  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

 

QUANTO  MAIOR  A  CAPACIDADE  DE  DISCRIMINAR,  CLAS-
SIFICAR  E  CATEGORIZAR  AS  OPÇÕES  INTERASSISTENCI-
AIS,  MAIS  O  ASSISTENTE  QUALIFICA  E  AMPLIA  AS  POS-
SIBILIDADES  DE  ESCLARECIMENTO  INTERCONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega quais recursos da Taxologia para quali-

ficar a interassistência? Analisa o nível da amparabilidade pessoal? Em quais parâmetros se ba-

seia? 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21358 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Cheniaux, Elie; Manual de Psicopatologia; revisor J. Landeira-Fernandez; 116 p.; 21 caps.; 1 E-mail;  
1 enu.; 130 refs.; 27,5 x 21 cm; br.; 2ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 1 a 14, 47 a 68 e 87 a 104. 

2.  Ekman, Paul; A Linguagem das Emoções (Emotions Revealed); revisora Giselle Moura; trad. Carlos 

Szlak; 288 p.; 10 caps.; 1 enu.; 129 fotos; 196 refs.; 23 x 15,5 cm; 7ª reimp.; Lua de Papel; São Paulo, SP; 2011; páginas 
19 a 97 e 239 a 244. 

3.  Organização Mundial de Saúde (OMS); Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da 

CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas; 352 p.; 6 caps.; 1 enu.; 21 x 14 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, 
RS; 2011; páginas 1 a 40. 

4.  Schatzberg, Alan; Cole, Jonathan; & DeBattista, Charles; Manual de Psicofarmacologia Clínica (Manual 

of Clinical Psychopharmacology); revisor Marco Antônio Alves Brasil; trad. Fernando Diniz Mundim; 254 p.; 13 caps.;  
1 enu.; 18 ilus.; 48 tabs.; 1.275 refs.; 27,5 x 21 cm; br.; 4ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 1 a 13 

e 187 a 194. 
5.  Turchet, Philippe; A Linguagem do Corpo (La Langage Universal du Corps); revisora Ana Pedro; trad. 

Rita Sousa Lopes; 342 p.; 19 caps.; 6 enus.; 468 fotos; 379 refs.; 23 x 15 cm; Livros Horizonte; Lisboa; Portugal; 2012; 

páginas 19 a 24, 45 a 76 e 217 a 284. 
6.  Viera, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

121 a 152, 235 a 270 e 449 a 467. 

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 403 a 441. 

 

L. R. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21359 

T A X O L O G I A    D A S    A N Á L I S E S  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia das análises é o ato ou efeito de estabelecer as categorias das  

avaliações, exames, interpretações ou os julgamentos acurados de realidades, fatos, casos, ideias 

ou constructos de maneira meticulosa, dividindo, decompondo ou desconstruindo o conjunto em 

partes para descobrir e fazer maiores associações das categorias, caracteres, espécies, naturezas, 

classes, qualidades, ordens ou tipos dos objetos sob investigação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em ordem”.  

O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; Ar-

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. O vocábulo análise 

provém do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analysis, e este do idioma Grego, 

análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes componentes; método de resolução, em 

oposição à síntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; soltar; separar; libertar; analisar; exa-

minar”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Taxonomia das análises. 02.  Classificação das análises. 03.  Quali-

ficação das análises. 04.  Estudo detalhado das análises. 05.  Dissecção das análises. 06.  Investi-

gação atomizadora das análises. 07.  Tirateima das análises. 08.  Exame de excelência das análi-

ses. 09.  Holanálise das análises. 10.  Cosmovisão ampla das análises. 

Neologia. As duas expressões compostas Minitaxologia das análises e Megataxologia 

das análises são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Síntese das análises. 02.  Acriticismo. 03.  Caos cultural. 04.  Anti-

logismo. 05.  Apriorismose. 06.  Dogmatismo. 07.  Paralogismo; sofística. 08.  Autodesorganiza-

ção intelectual. 09.  Tendenciosidade. 10.  Monovisão parcelada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento analítico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal analítico; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a Taxologia das análises; a classificação funcional das análises; as análises 

heterocríticas; a racionalidade; a investigação; o enfoque; o experimento; o tirateima; a sistemati-

zação; a codificação; a decodificação; o levantamento; a discriminação; a triagem; a catálise; a re-

colta; a constatação; a reverificação; a hipótese; a discriminação interpretativa das realidades;  

a proposição; a holanálise. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Enumerologia: a fissura; a fresta; a frincha; a falta; a falha; a fantasia; a ficção. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio 

subjetividade-objetividade; o binômio implicitude-explicitude; o binômio apreensibilidade-com-

preensibilidade; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio análise-síntese. 
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Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestiona-

mento. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo especialismo / gene-

ralismo. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia. 

Filiologia: a raciocinofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a ciberneticofilia; a criticofilia;  

a fatofilia; a intelectofilia. 

Holotecologia: a taxoteca; a catalogoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a analiti-

coteca; a cognoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Taxologia; a Mentalsomatologia; a Holo-

maturologia; a Metodologia; a Pesquisologia; a Criteriologia; a Sistemática; a Orismologia; a Ter-

minologia; a Nomenclatura; a Enumerologia; a Paracronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin analítica; 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 evolu-

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens herme-

neuticus; o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minitaxologia das análises = as mais simples, quanto à Conformática, 

apresentando expressões compostas com adjetivos; Megataxologia das análises = as mais comple-

xas, quanto à Conformática, apresentando termos compostos a partir de prefixos. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, como exemplos, na ordem alfabética, 100 

categorias de análises simples, adjetivadas, e as aproximações simples ou equivalências: 

01.  Análise acurada: análise esmerada; análise caprichada; análise cuidadosa. 

02.  Análise antecipada: análise abortada; análise profilática. 

03.  Análise antropológica: análise humana; análise etnográfica. 

04.  Análise assistencial: análise social. 
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05.  Análise autocrítica: análise intraconsciencial. 

06.  Análise belicista: análise pirobalística. 

07.  Análise biológica: análise animal. 

08.  Análise científica: análise metódica. 

09.  Análise clássica: análise tradicionalista. 

10.  Análise clínica: análise médica. 

11.  Análise coloquial: análise dialética. 

12.  Análise comparativa: análise associativa. 

13.  Análise comprobatória: análise evidenciadora; análise factual. 

14.  Análise computadorizada: análise informata. 

15.  Análise conclusiva: análise direcionada finalizadora. 

16.  Análise conjuntural: análise atualizadora. 

17.  Análise consciencial: análise conscienciológica; análise conscienciométrica. 

18.  Análise contrastante: análise paralela. 

19.  Análise correta: análise exata. 

20.  Análise cosmanalista: análise das ocorrências diárias. 

21.  Análise cosmoética: análise moral; análise bioética. 

22.  Análise cosmológica: análise macrocósmica; análise cosmográfica. 

23.  Análise criteriosa: análise devassadora. 

24.  Análise crítica: análise dedutiva; análise adjudicativa; análise prolatada. 

25.  Análise cronológica: análise cronêmica; análise cronográfica; análise temporal. 

26.  Análise desapaixonada: análise lúcida; análise sensata. 

27.  Análise descritiva: análise discriminadora. 

28.  Análise detalhista: análise minuciosa; análise pormenorizada microtômica. 

29.  Análise didática: análise pedagógica; análise contextual. 

30.  Análise direta: análise fria; análise crua; análise nua; análise realista. 

31.  Análise egocármica: análise umbilical. 

32.  Análise energética: análise energossomática; análise bioenergética. 

33.  Análise especulativa: análise palpitológica, rasa, curiosa. 

34.  Análise esquemática: análise simplista. 

35.  Análise essencial: análise prioritária. 

36.  Análise estatística: análise matemática. 

37.  Análise etológica: análise comportamental. 

38.  Análise evolutiva: análise dinâmica; análise transformacional, mutacional. 

39.  Análise exaustiva: análise copiosa; análise integrativa; análise saturadora. 

40.  Análise experimental: análise prática; análise demonstrativa; análise modelar. 

41.  Análise extrafísica: análise multidimensional. 

42.  Análise extremada: análise finalista. 

43.  Análise fenomenológica: análise parafactual. 

44.  Análise filosófica: análise silogística. 

45.  Análise física: análise material. 

46.  Análise fisiológica: análise funcional. 

47.  Análise freudiana: análise psicanalítica. 

48.  Análise gráfica: análise imagética. 

49.  Análise gramatical: análise linguística. 

50.  Análise grupal: análise grupocármica. 

51.  Análise heterocrítica: análise revisionista. 

52.  Análise histórica: análise passadológica. 

53.  Análise imparcial: análise equidistante, impessoal. 

54.  Análise inicial: análise rudimentar. 

55.  Análise integral: análise globalizante. 

56.  Análise inteligente: análise percuciente. 

57.  Análise interdisciplinar: análise transdisciplinar; análise multidisciplinar. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21362 

58.  Análise interpretativa: análise semântica; análise heurística. 

59.  Análise irresistível: análise persuasiva. 

60.  Análise isenta: análise policármica. 

61.  Análise laboratorial: análise instrumental; análise campal. 

62.  Análise literária: análise ficcional. 

63.  Análise lógica: análise argumentativa; análise defensável. 

64.  Análise matricial: análise microcósmica. 

65.  Análise militar: análise estratégica; análise tática. 

66.  Análise multiexistencial: análise holobiográfica. 

67.  Análise multifacetada: análise polivalente; análise versátil; análise onímoda. 

68.  Análise oftalmológica: análise óptica. 

69.  Análise original: análise inédita. 

70.  Análise panorâmica: análise abrangente; análise atacadista, plural. 

71.  Análise parapsíquica: análise paraperceptiva. 

72.  Análise pensênica: análise megapensênica; análise superpensênica. 

73.  Análise pessoal: análise individual. 

74.  Análise política: análise ideológica. 

75.  Análise pontual: análise superespecífica. 

76.  Análise posterior: análise complementar. 

77.  Análise problemática: análise conflitiva. 

78.  Análise profunda: análise erudita; análise polímata. 

79.  Análise projeciológica: análise projetiva. 

80.  Análise propositiva: análise ensaiada; análise arrazoada. 

81.  Análise psicológica: análise mental. 

82.  Análise química: análise bioquímica; análise molecular. 

83.  Análise racional: análise perspicaz; análise atilada; análise sensata. 

84.  Análise radical: análise cirúrgica; análise consumada. 

85.  Análise reflexiva: análise ponderada. 

86.  Análise ressomática: análise intrafísica. 

87.  Análise retrospectiva: análise retroativa; análise pretérita; análise remota. 

88.  Análise seletiva: análise específica. 

89.  Análise separada: análise segregacionista. 

90.  Análise sequencial: análise consecutiva. 

91.  Análise sintática: análise de ordenação discursiva; análise retórica; análise vernacular. 

92.  Análise sintética: análise compactada. 

93.  Análise sintomática: análise anamnéstica; análise semiológica. 

94.  Análise sistemática: análise documentada. 

95.  Análise sofisticada: análise capciosa; análise enganosa. 

96.  Análise somática: análise corporal; análise orgânica. 

97.  Análise sucinta: análise resumida; análise superficial; análise perfunctória. 

98.  Análise técnica: análise regulamentada; análise codificada; análise profissional. 

99.  Análise temporária: análise efêmera. 

100.  Análise tendenciosa: análise prejudicada; análise viciada; análise corrompida. 

 

Prefixais. Eis, como exemplos, na ordem alfabética, 20 categorias de análises comple-

xas, prefixais: 

01.  Antianálise: contranálise. 

02.  Arquianálise. 

03.  Autanálise. 

04.  Cosmanálise: omnianálise. 

05.  Criptanálise. 

06.  Heteranálise. 

07.  Hiperanálise: superanálise. 
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08.  Holanálise. 

09.  Macroanálise. 

10.  Meganálise. 

11.  Metanálise. 

12.  Microanálise: minianálise. 

13.  Neoanálise: novanálise. 

14.  Paranálise: ultranálise. 

15.  Parapsicanálise: ultrapsicanálise. 

16.  Polianálise: multianálise. 

17.  Pseudanálise. 

18.  Psicanálise. 

19.  Reanálise: bianálise. 

20.  Trianálise. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia das análises, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TAXOLOGIA  QUANDO  SUPERESPECIALIZADA,  PRÓ- 
PRIA  DO  ANALISTA  MONOIDEICO,  ATROFIA  A  VISÃO 

DA  REALIDADE,  GERANDO  FACTOIDES  HISTÓRICOS  IN-
CONSCIENTES  OU  MERAS  FÁBULAS  PARA-HISTÓRICAS. 

 

Questionologia. Quais modalidades taxológicas você emprega para desenvolver a análi-

se das análises? Você extrai sempre a competente síntese depois de concluída a análise? 
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T A X O L O G I A    D A    S E G U R A N Ç A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia da segurança é a Ciência aplicada aos estudos específicos, 

técnicos, ou princípios gerais das classificações sistemáticas das categorias da estabilidade e segu-

ração ou dos recursos capazes de manter a proteção da vida intra e extrafísica das consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo segurança de-

riva do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; plácido; pacífico; confiado; ousado; 

quem é indiferente a; quem não teme; que não receia”, constituído por sine, “sem”, e cura, “in-

quietação; aflição; angústia; cuidado; guarda; vigia; superintendente; objeto ou causa de cuidados. 

Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Taxilogia da segurança. 2.  Ciência da classificação da segurança. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo segurança: 

androssegurança; antissegurança; autossegurança; biossegurança; cardiossegurança; conscien-

ciossegurança; cronicossegurança; extrassegurança; ginossegurança; holossegurança; insegu-

rança; inseguridade; inseguro; minissegurança; multissegurança; parainsegurança; parassegu-

rança; pseudossegurança; psicossegurança; seguração; segurada; segurado; segurador; segura-

dora; segurar; segurável; seguridade; seguro; seguro-desemprego; seguro-fidelidade; seguro- 

-saúde; semissegurança; supersegurança. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia da segurança, Taxologia da minissegu-

rança e Taxologia da maxissegurança são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo da insegurança. 2.  Sistematização da insegurança. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente relativos ao sistema 

nervoso neurovegetativo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; a fôrma holopensência hígida. 

 

Fatologia: a Taxologia da segurança; a segurança pessoal; a segurança grupal; a autossu-

ficiência; a vida moderna nas megalópolis; a explosão demográfica; os recursos gerais da segu-

rança social; a caução; a segurança hospitalar; a evitação da iatrogenia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da segurança jurídica; o princípio da segurança grupal;  

o princípio da segurança pessoal; o princípio da segurança privativa; o princípio da segurança 

integrada. 

Teoriologia: a teoria da segurança. 

Tecnologia: a técnica da Profilaxia Holossomática; as técnicas da segurança pessoal. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia. 

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 Despertologia; o laboratório conscienciológico Autocons-

cienciometrologia. 

Binomiologia: o binômio liberdade-segurança; o binômio insegurança da vítima–segu-

rança do bandido. 

Interaciologia: a interação vigilância-segurança; interação patológica autodisciplina- 

-antissegurança. 

Trinomiologia: o trinômio segurança-belicismo-armamento; o trinômio segurança-saú-

de-ambiente. 

Antagonismologia: o antagonismo segurança / insegurança. 

Politicologia: a democracia; a tecnocracia; a lucidocracia. 

Filiologia: a raciocinofilia; a criticofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a nosofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do medo. 

Holotecologia: a taxoteca; a analiticoteca; a catalogoteca; a experimentoteca; a metodo-

teca; criticoteca; monitoroteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Segurologia; a Taxologia; a Criteriologia;  

a Sistematologia; a Paraprofilaxiologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Criminologia; a Paradi-

reitologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o fiador; o guarda de segu-

rança. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a fiadora; a guarda 

de segurança. 
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Hominologia: o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

incautus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens vigilans; o Ho-

mo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia da minissegurança = a da pessoa criteriosa na escolha dos lo-

cais onde vai; Taxologia da maxissegurança = a da pessoa com guardas de segurança o tempo 

todo. 

 

Culturologia: a cultura (conscientização) da segurança coletiva. 

Pesquisa. Segundo a Experimentologia, por intermédio da segurança é possível pesqui-

sar todo o universo da relação belicismo-antibelicismo. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 100 tipos ou categorias de segurança, em geral, me-

recedores de atenção na vida moderna, tanto nas metrópoles quanto nas áreas rurais: 

01.  Segurança absoluta: segurança total; segurança imbatível; a holossegurança ine-

xistente, impraticável, dos psicopatas (V. Kennedy, Paul; Poderio Bélico dos EUA não garante Segurança; 

Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 12.09.02; página A 12). 

02.  Segurança aérea: segurança de voo; da empresa aérea; das aeronaves. 

03.  Segurança aeroportuária: a aeroviária; dos aeroportos; o raio X; o detector de 

metais. 

04.  Segurança alimentar: as dietas; o nutricionismo; a evitação dos alimentos-venenos. 

05.  Segurança ambiental: a mesológica, local, específica. 

06.  Segurança ao ar livre: outdoors; nos espaços públicos. 

07.  Segurança armada: instrumental; particular; institucional; governamental. 

08.  Segurança assistida: segurança sensível; detalhista, abrangente. 

09.  Segurança biológica: biossegurança; contra o bioterrorismo; a assepsia; as anti-

contaminações; a bioquímica. 

10.  Segurança carcerária: os presídios de segurança máxima; os agentes carcerários; 

os bloqueadores de celulares; os alarmes espalhados; a vigilância 24 horas; as celas superfortifi-

cadas. 

11.  Segurança centralizada: a sala de controle. 

12.  Segurança coletiva: acordos, convênios ou tratados objetivando impedir a guerra ou 

o uso da força na solução de contendas internacionais. 

13.  Segurança condominial: portões com câmeras de sensoriamento; olhos eletrônicos 

(varreduras); guaritas nas entradas; posto de controle; Criptologia; interfones; sistema de reconhe-

cimento pessoal; crachás; alarmes; senhas secretas de intercomunicação; catracas; cercas de cho-

que; cercas eletrificadas (condenadas); arames farpados (concertinas, alambrados); dispositivos 

de luz infravermelha; iluminação feérica para dentro e para fora; muros intransponíveis; barreiras 

de proteção 24 horas por dia. 

14.  Segurança confiável: segurança avançada; assentada. 

15.  Segurança consciencioterápica. 

16.  Segurança contínua: ininterrupta; a cronicossegurança. 

17.  Segurança contratada: calculada, pré-estabelecida, planificada. 

18.  Segurança cosmoética: o estado da consciência tranquila. 

19.  Segurança da autoridade: do governante; do líder. 

20.  Segurança da construção: a estabilidade; a solidez; vidros blindados; elevadores 

digitais; senha de acesso para cada andar; sensores de presença; circuito interno de tevê; antecâ-

mara; pesquisa de antecedentes do pessoal; prédio funcionando como empresa (V. Casemiro, Lucia-

na; Cuidados com Segurança, Prioridade Absoluta, já começam na Construção; O Globo; Caderno: Morar Bem; Rio de 

Janeiro, RJ; 23.05.03; páginas 1 e 3 do Caderno). 

21.  Segurança da informação: da Informática; senhas; criptografia; firewall; proteção 

antivírus e anti-hackers. 
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22.  Segurança da polícia: dos próprios agentes policiais; os coletes à prova de balas. 

23.  Segurança das cirurgias estéticas. 

24.  Segurança da vítima. 

25.  Segurança de base: confiança no próprio funcionamento psíquico e nas relações 

com o mundo exterior (Psicologia). 

26.  Segurança de eventos: a supersegurança da reunião internacional de governantes. 

27.  Segurança desarmada: a amadora; a minissegurança. 

28.  Segurança diplomática: a salvaguarda. 

29.  Segurança discriminada: a setorizada, específica. 

30.  Segurança do armamento: o arsenal militar; o paiol; o depósito de armas; o muni-

ciamento. 

31.  Segurança do bairro: o burgo livre de ameaças; a megatevê ambiental (V. Braga, Ro-

naldo; O Big Brother da Segurança; O Globo; Rio de Janeiro, RJ; 24.07.02; página 16). 

32.  Segurança do edifício: do arranha-céu; do prédio; a portaria; o porteiro; a central de 

sensoriamento. 

33.  Segurança doméstica: segurança em casa; da intimidade do lar; com animais subu-

manos; os cães de guarda. 

34.  Segurança dos assistentes: os policiais; osvigilantes; os sentinelas; os guarda- 

-costas. 

35.  Segurança dos assistidos: os cidadãos em geral; as vítimas; as testemunhas; os evo-

lucientes. 

36.  Segurança dos banhistas: os antiarrastões de praia; a prevenção contra os tubarões; 

os guarda-vidas. 

37.  Segurança dos ciclistas: as ciclovias; os bicicletários. 

38.  Segurança dos produtos: segurança autenticada; segurança comercial; selos. 

39.  Segurança dos veículos: segurança a bordo; segurança dos passageiros; seguran-

ça do translado; carros blindados; cintos de segurança; air bag; parachoques reforçados; as tran-

cas; os alarmes; as apólices de seguro. 

40.  Segurança do trabalho: segurança do emprego; segurança corporativa; a preven-

ção de acidentes profissionais; a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); o equipa-

mento de proteção individual (V. Ussan, Sérgio; Segurança no Trabalho, quem é o Responsável?; Revista CIPA; 

Porto Alegre, RS; Abril, 2000; página 36). 

41.  Segurança econômica: segurança nos bancos; segurança de aplicações; segurança 

patrimonial; segurança da dívida. 

42.  Segurança em pontes: as precauções antienchentes; segurança em montanha. 

43.  Segurança empresarial: segurança em Tecnologia; segurança biométrica. 

44.  Segurança energética: a eletricidade; as oscilações das correntes elétricas; os raios; 

os curtos-circuitos; os apagões ou blecautes. 

45.  Segurança entreguerras: no período da trégua ou da paz. 

46.  Segurança escolar: o circuito de tevês; a proteção do recreio ou do campus; os de-

tectores de metais; a guarda das piscinas (V. Berta, Ruben; Piscinas de Colégios Reprovadas em Segurança;  

O Globo; Rio de Janeiro, RJ; 23.03.03; página 31). 

47.  Segurança estatal: federal, oficial, governamental, do próprio governo. 

48.  Segurança eventual: a insegurança; a pseudossegurança. 

49.  Segurança feminina: o antiassédio; a discrição; o spray de pimenta. 

50.  Segurança ferroviária: a cancela; o apito; as luzes de sinalização. 

51.  Segurança financeira: os bancos; os cofres; os carros-fortes. 

52.  Segurança física: segurança essencial. 

53.  Segurança garantida: ad cautelam; por precaução; calculista. 

54.  Segurança global: ainda inexistente; a teoria atual; a prática futura. 

55.  Segurança grupal: a do segmento social; o policiamento comunitário. 

56.  Segurança hemisférica: a continental; os radares; os satélites; os sensores; as 

sondas. 
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57.  Segurança hidroviária: contra a síndrome do Titanic; o radar; o sonar. 

58.  Segurança holopensênica: os estados vibracionais; os encapsulamentos energéticos 

pessoais; a extrassegurança; a multissegurança. 

59.  Segurança hospitalar: o antiatrismo; a assepsia rigorosa. 

60.  Segurança institucional: empresarial. 

61.  Segurança interna: fechada; sistemas de vigilância; equipamentos eletrônicos; mo-

nitores e câmeras; os circuitos internos de tevês; webcam (câmera, micro, software); videoportei-

ro (interfone, câmera, intercomunicador); time-lapse (videocassete, 4 câmeras); DVR (gravador 

digital, 8 câmeras); espião digital (computador de mão); o bunker; travas de portas (V. Oliveira, 

Maurício; Fique de Olho na Segurança; Veja; São Paulo, SP; 16.01.02; páginas 94 e 95). 

62.  Segurança internacional: a manutenção da paz. 

63.  Segurança jurídica (judiciária): segurança de juízo; os magistrados; os promotores. 

64.  Segurança local: as trancas de aço; as portas pesadas de aço; os ferrolhos; os bunkers. 

65.  Segurança marítima: segurança na orientação da navegação. 

66.  Segurança masculina: a função erétil sadia. 

67.  Segurança máxima: segurança melhorada; segurança ativa; segurança distribuí-

da; a maior; a mais ampla; a factível; a possível. 

68.  Segurança medicamental: segurança dos remédios; as drogas confiáveis; o binô-

mio crianças-frascos. 

69.  Segurança militar: internacional, continental, federal, estadual, municipal. 

70.  Segurança mínima: segurança-padrão; segurança comum; segurança passiva; a se-

missegurança. 

71.  Segurança mútua: as pessoas; os grupos; a população em geral; a dupla evolutiva. 

72.  Segurança nacional: segurança nas fronteiras; a garantia geral das instituições po-

lítico-sociais do Estado (V. Iunovich, Patrícia; Segurança na Fronteira continua Reforçada; A Gazeta do Iguaçu; 

Foz do Iguaçu, PR; 13.09.01; página 28). 

73.  Segurança nas maternidades: o antirroubo de recém-nascidos. 

74.  Segurança nas rodovias pedagiadas: a segurança indireta. 

75.  Segurança no país em guerra: no Afeganistão; no Iraque; em Israel; na Palestina 

(V. Gazeta do Povo; Bush admite que os EUA enfrentam Problemas de Segurança no Iraque; Curitiba, PR; 11.07.03; 

página 22). 

76.  Segurança noturna: entre as 23h30 às 04h30 da madrugada; o binóculos de visão 

noturna. 

77.  Segurança nuclear: segurança radiológica; as precauções antirradiativas; o destino 

dos rejeitos radiativos. 

78.  Segurança operacional: segurança inteligente; as operações técnicas. 

79.  Segurança ostensiva: óbvia, não raro intrusiva; as blitzen. 

80.  Segurança pelo espaço: rastreamento de pessoas e veículos (chips) via satélite. 

81.  Segurança penitenciária: os familiares visitantes; as autoridades; os inspetores. 

82.  Segurança perduradoura: a manutenção; as despesas. 

83.  Segurança pessoal: segurança individual; o corpo de guarda-costas. 

84.  Segurança pirotécnica: o perigo dos fogos de artifício. 

85.  Segurança planetária: os anticonflitos armados; a busca da paz. 

86.  Segurança policial: aquela mantida pela própria polícia. 

87.  Segurança política: segurança eleitoral; segurança do voto; a antianomia. 

88.  Segurança privativa: da vida íntima; particular; familiar; regular. 

89.  Segurança profissional: os serviços especializados. 

90.  Segurança protocolar: a convencional; as relações sociais. 

91.  Segurança pública: nacional, geral, coletiva, generalizada; a cidadania; a manuten-

ção da identidade (V. Diamante, Fabio; “Segurança Pública é Prioridade”, diz Alckmin; O Estado de S. Paulo; São 

Paulo, SP; 21.12.03; página C 8). 

92.  Segurança química: testes toxicológicos; monitoramentos das águas. 

93.  Segurança reforçada: a força-tarefa; a união das polícias, muitas arcaicas. 
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94.  Segurança relativa: a insegurança. 

95.  Segurança rodoviária: as vias públicas; os sinais de trânsito; as estradas. 

96.  Segurança rural: as áreas de citros, haras, fazendas de gado, reservas florestais;  

a defesa ante os posseiros; as políticas da reforma agrária; a casa-sede da propriedade; os alarmes 

conectados às centrais telefônicas; as cercas elétricas (condenadas); o sistema de gerenciamento 

por satélite (GPS); as centrais de monitoramento; o sistema de alarmes acoplados à central telefô-

nica; os itens de segurança resistentes às descargas elétricas (raios); o holofote acoplado a sensor 

de presença; o som de maior potência de, no mínimo, 200 decibéis, garantindo serem ouvidos  

a grandes distâncias; o sinal de alarme silencioso transmitido por linha telefônica, acionando  

a central telefônica; as câmeras móveis; os sensores de alarmes; as cercas com sensores emitindo 

feixes de luz invisíveis; a cerca-viva de sansão-do-campo; a cerca de arame farpado; os vigilantes 

com adicional noturno; as  rondas com bastão (V. Tomazela, José Maria; & Rabello, Tânia; Soluções Simples 

e Tecnologia na Segurança Rural; O Estado de S. Paulo; São Paulo, SP; 12.11.03; página G 6). 

97.  Segurança sexual: o sexo seguro; a camisinha; os anticoncepcionais. 

98.  Segurança social: a qualidade da governabilidade. 

99.  Segurança temporária: a periódica. 

100.  Segurança urbana: citadina; metropolitana. 

 

Informática. Onde se tem menos segurança e se busca maior proteção hoje (Ano-base: 

2008), entre todas as áreas de atividades humanas é no universo da Informática. Basta observar 

estas 20 categorias de segurança da informação, afins, algumas equivalentes ou de manifestações 

aproximadas, preocupando as pessoas em geral, aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Segurança anti-hackers. 

02.  Segurança antivírus. 

03.  Segurança computacional. 

04.  Segurança criptográfica. 

05.  Segurança da mensagem. 

06.  Segurança das senhas. 

07.  Segurança de arquivos: backup. 

08.  Segurança de dados. 

09.  Segurança de sistemas. 

10.  Segurança de sistemas operacionais. 

11.  Segurança digital. 

12.  Segurança do ciberespaço. 

13.  Segurança elétrica: nobreak; estabilizador de voltagem. 

14.  Segurança eletrônica. 

15.  Segurança em Linux. 

16.  Segurança em redes. 

17.  Segurança Hotside. 

18.  Segurança na Internet. 

19.  Segurança no E-mail. 

20.  Segurança online. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia da segurança, indicados para a expansão das 

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

01.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 
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05.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Taxologia  das  sínteses:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  LÚCIDA  BUSCA  PRECATAR-SE  SUSTANDO 
AS  REAÇÕES  EM  CADEIA  DOS  ACIDENTES  DE  PERCUR-
SO  EM  TORNO  DE  SI,  MESMO  PROVENIENTES  DE  PES-

SOAS  PRÓXIMAS,  E  DAS  MACRO-PKS  DESTRUTIVAS. 
 

Questionologia. Qual o nível dos recursos aplicados por você à própria segurança?  Vo-

cê vive com relativa tranquilidade em todos os holopensenes da existência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 187, 361, 371, 385, 472, 506, 590, 864, 867 a 873, 876, 879 e 881. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 248, 277, 316, 419, 423, 484, 491, 575, 

710, 758, 779, 866, 900, 954 e 977. 
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T A X O L O G I A    D A S    F A L H A S  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia das falhas é a Ciência aplicada à classificação sistemática das 

categorias das faltas, erros e omissões da consciência, com os respectivos tipos, caracteres, espé-

cies, naturezas, classes, qualidades e ordens das ocorrências envolvidas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra falha deriva do 

idioma Latim Vulgar, fallia, “defeito”, com provável interferência do idioma Francês, faille. Apa-

receu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Taxilogia das falhas. 2.  Taxionomia das faltas. 3.  Taxologia da ig-

norância. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia das falhas, Minitaxologia das falhas  

e Maxitaxologia das falhas são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia dos acertos. 2.  Vida organizada. 

Estrangeirismologia: o accident proneness. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da concentração e atenção. 

 

Fatologia: a Taxologia das falhas; a lucidez falha; os atos falhos; a falha recente pelo 

envelhecimento; as falhas pessoais; as falhas grupais; as falhas do jovem; as falhas da pessoa ma-

dura. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as falhas nas auto-

defesas energéticas; a ausência da desassimilação simpática (desassim); as falhas nas parapercep-

ções (extrafísicas). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico 

da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: a falha recente; a falha inesperada; a falha intraconsciencial; a falha 

consciente; a falha inconsciente; a falha de caráter; a falha constrangedora. 

Binomiologia: o binômio priorização-recéxis. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) falta-falha-falência; o trinômio falhas habituais–

–autodesorganização–incompléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo correção / falha; o antagonismo acerto / erro; o an-

tagonismo ordem / desordem; o antagonismo compléxis / incompléxis. 

Politicologia: a cognocracia; a cronocracia. 

Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a taxoteca; a analiticoteca; a experimentoteca. 
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Taxologia; a Mental-

somatologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometrologia; a Metodologia; a Sistematicologia;  

a Criteriologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens taksiofallius; o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo 

sapiens vulgaris; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens per-

quisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minitaxologia das falhas = a classificação dos erros inconscientes da pes-

soa inexperiente em certa atividade; Maxitaxologia das falhas = a classificação dos erros cons-

cientes da pessoa veterana em certa atividade. 

 

Profilaxias. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 

100 tipos básicos de falhas, em geral, nas quais se incluem os atos do belicismo, capazes de esta-

belecer melhor a cosmovisão das profilaxias a serem aplicadas no antibelicismo: 

01.  Falha acidental: erro esporádico, involuntário, impremeditado, eventual. 

02.  Falha assistencial: egoísmo; morte à míngua. 

03.  Falha auditiva: hipacusia. 

04.  Falha biológica: xifopagia; Teratologia; trafar nosológico. 

05.  Falha cardíaca: arritmia; parada dos batimentos do coração; cardiopatia. 

06.  Falha claudicante: minideficiência constante. 

07.  Falha concomitante: ao mesmo tempo com outra. 

08.  Falha cosmoética: falcatrua; fraude; golpe; delito; fisiologismo. 

09.  Falha cultural: analfabetismo funcional. 

10.  Falha da atenção: desatenção; distração; invigilância; passar por cima; passar ba-

tido. 

11.  Falha da finalização: fazer as coisas pela metade; falta de acabativa; incompletude; 

“fogo de palha”. 

12.  Falha da Higiene Básica: desasseio; desleixo; sujidade. 

13.  Falha da justiça: condenação do inocente; consecução errada; erro de julgamento; 

injustiça. 

14.  Falha da motivação: acídia; desídia; segnícia; apatia; assinergia; indolência; mole-

za; desmotivação; ociosidade; preguiça mental. 

15.  Falha da previdência: descuido; desleixo; negligência; relaxamento; improvidência. 

16.  Falha da verdade: mentira; inautenticidade; inexatidão; antinformação; seminfor-

mação; camuflagem; distorção dos fatos. 

17.  Falha de alimentação: anorexia; subnutrição; compulsão alimentar; bulimia. 

18.  Falha de atitude: comportamento errôneo; pisada na bola; vacilo; arrogância. 

19.  Falha de atuação: desvio do rumo; tresmalhamento; dispersão. 

20.  Falha de avaliação: erro de abordagem; idealização; interpretação absurda. 

21.  Falha de cálculo: prejuízo financeiro; incompetência. 

22.  Falha de cereal: marinheiro; arroz com casca ou película. 
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23.  Falha de compreensão: desentendimento; malentendido; ignorância. 

24.  Falha de comunicação acústica: estática; microfonia; ruídos; ecos. 

25.  Falha de conservação: deterioração do artigo perecível; decomposição. 

26.  Falha de continuidade: brecha; gap; vacuidade; bloqueio; atenção saltuária; la-

cuna. 

27.  Falha de decisão: hesitação; titubeio; decidofobia; indiferença; falta de posiciona-

mento. 

28.  Falha de destinação: extravio; contramão; contrafluxo; acostamento. 

29.  Falha de educação: grosseria; indiscrição; embrutecimento; indisciplina. 

30.  Falha de equilíbrio: queda; tombo; desmoronamento. 

31.  Falha de experiência: juvenil; adolescente; pré-serenão; falta de lapidação; falta de 

destreza. 

32.  Falha de fabricação: tara; descontinuidade; deficiência; vício. 

33.  Falha de informação: contrainformação; desinformação; perinformação; seminfor-

mação; subinformação; ignorância; desatualização. 

34.  Falha de interpretação: erronia; equivocação; duplicidade; ambiguidade; “visão 

torcida”. 

35.  Falha de linguagem: lambdacismo; rotacismo; dislalia; nasalação. 

36.  Falha de lucidez: pertúrbio; obnubilação; entropia. 

37.  Falha de manutenção: de hardware; de software. 

38.  Falha de pagamento: inadimplência; débito; calote. 

39.  Falha de percepção: visão curta; miopia; cegueira; visão monodimensional. 

40.  Falha de preparação: mal cozido; cru; sem esmero; insosso; supersalgado. 

41.  Falha de procedimento: má conduta; transgressão; contravenção; contrabando; cri-

me; marginalidade. 

42.  Falha de produto: defeito de artigo; disfunção técnica. 

43.  Falha de projeto: desvio da proéxis; andar para trás; acidente de percurso; morrer 

na praia; dar em nada. 

44.  Falha de pronúncia: cacoete coloquial; sotaque carregado; falta de dicção. 

45.  Falha de provisão: desprovimento; escassez; carência; falta de recursos. 

46.  Falha de raciocínio: lacuna conjectural; suposição errônea; falta de analogismos. 

47.  Falha de relatório: incompletude, inconclusão; obscuridade; ininteligibilidade. 

48.  Falha de revisão: gralha; hiperrevisão. 

49.  Falha derradeira: autocídio, suicídio. 

50.  Falha de transmissão: de estação retransmissora; de satélite. 

51.  Falha do computador: tilt; bug; congelamento; trava; travamento; “dar pane”. 

52.  Falha do goleiro: despreparo (frangueiro) no futebol. 

53.  Falha do motor: pane; parada. 

54.  Falha do paraquedas: furo da lona; charuto (junção do paraquedas reserva com  

o principal); erro de preparação. 

55.  Falha dos metais: fadiga; fratura; lacunas. 

56.  Falha elétrica: curto-circuito; apagão; blecaute. 

57.  Falha esquemática: desorganização; antidiplomacia. 

58.  Falha estética: deformação; tortuosidade; desprimor; imperfeição. 

59.  Falha estigmatizante: delação; apelido; diminutivo antroponímico; inquérito; CPI; 

sindicância. 

60.  Falha evolutiva: estacionamento pessoal; anticosmoética. 

61.  Falha factual: ato antinatural. 

62.  Falha fatal: macro-PK destrutiva. 

63.  Falha física: jaça; mácula; mancha; mancho; nódoa. 

64.  Falha geológica: paráclase; movimentos sísmicos. 

65.  Falha grupal: erro em conjunto; interprisão grupocármica. 

66.  Falha holopensênica: caveira de burro; poltergeist; local entrópico. 
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67.  Falha humana: natural; desequilíbrio emocional; ectopia afetiva. 

68.  Falha insanável: nulidade; incapacidade. 

69.  Falha intencional: autocorrupção; má intenção. 

70.  Falha lacunar: omissão deficitária; paralipse. 

71.  Falha legislativa: erro legal. 

72.  Falha lógica: ilogicidade; dislogia; irracionalidade; apriorismose. 

73.  Falha mecânica: enguiço; desarranjo; mau funcionamento; dessincronia. 

74.  Falha mental: de comportamento; mania; surto. 

75.  Falha mnemônica: lapso; branco mental; memória infiel; hipomnésia. 

76.  Falha moral: de caráter; aleijão ético; deslize consciencial; megatrafar; mazela; vício. 

77.  Falha na construção: rachadura; desabamento. 

78.  Falha na contabilidade: desfalque; rombo; roubo; corrupção. 

79.  Falha na educação: deficiência ou deformação cultural; deseducação. 

80.  Falha na gestação: aborto espontâneo; natimorto. 

81.  Falha no asfalto: buraco de rua; pouca aderência; depressão de rua. 

82.  Falha no código: erro de programação; criptografia deficitária. 

83.  Falha no material: fissura; goteira; pingadeira. 

84.  Falha no orçamento: deficit; imprevisão; ultrapassar os limites financeiros. 

85.  Falha nos estudos: reprovação escolar; repetência; dependência; evasão escolar. 

86.  Falha no terreno: fenda; desnivelamento; instabilidade; acavalamento; erosão. 

87.  Falha óbvia: à vista de todos, inescondível, explícita. 

88.  Falha operacional: encalhe; estorvo. 

89.  Falha oral: verbal; cacostomia; expressão errada; disfemia. 

90.  Falha orgânica: defeito somático; infecção; contaminação; virulência. 

91.  Falha persistente: polifalha. 

92.  Falha pessoal: trafar. 

93.  Falha pirotécnica: chabu; jebu. 

94.  Falha por ineficácia: bancarrota; debâcle; falência; insolvência; negócio furado; der-

rocada. 

95.  Falha processual: na Jurisprudência. 

96.  Falha profissional: mancada profissional; negligência médica. 

97.  Falha prospectiva: imprevisão; negligência. 

98.  Falha sexual: negação do androssoma; frigidez do ginossoma. 

99.  Falha sistemática: defeito de fábrica, repetitivo, gerador do recall. 

100.  Falha técnica: avaria; dano; desgaste. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia das falhas, indicados para a expansão das 

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

1.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

2.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

3.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

5.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

6.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

7.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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O  ERRO  HUMANO  É  MAIS  FREQUENTE  EM  COMPARA-
ÇÃO  COM  O  ACERTO.  A  ADVERSIDADE,  NA  MAIORIA 

ABSOLUTA  DOS  CASOS,  É  QUESTÃO  GERADA  POR 

FALHA  HUMANA.  A  FELICIDADE  DEPENDE  DO  ACERTO. 
 

Questionologia. Quais categorias de falhas ainda assoberbam você? Você mantém servi-

ço de fiscalização permanente contra as próprias falhas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 128, 229, 565, 566, 570 e 646. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 458, 672 a 674, 918 e 985. 

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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 564, 663 e 819. 
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T A X O L O G I A    D A S    M E G A G E S T A Ç Õ E S  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia das megagestações é a Ciência aplicada à classificação siste-

mática das categorias das obras de megafraternidade – ou megagescons – em favor da evolução 

das consciências, notadamente aquelas relativas às programações existenciais (proéxis) das cons-

cins lúcidas, quanto à inteligência evolutiva (IE), estabelecidas nos Cursos Intermissivos, pré-res-

somáticos, recentes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) procede do idioma Grego, 

táksis, “ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr 

em ordem”. O segundo elemento de composição logia vem do mesmo idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O terceiro elemento 

de composição mega deriva igualmente do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; 

muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na Linguagem Científica 

Internacional, no Século XIX. O termo gestação provém do idioma Latim, gestatione, “ação de 

trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 1726. O vocábulo consciência procede 

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

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apa-

receu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Taxologia das megagescons. 02.  Classificação das megagestações 

conscienciais. 03.  Qualificação das megagescons. 04.  Estudo detalhado das megagescons.  

05.  Dissecção das megagescons. 06.  Investigação atomizadora das megagescons. 07.  Tirateima 

das megagescons. 08.  Exame de excelência das megagescons. 09.  Holanálise das megagescons. 

10.  Cosmovisão das megagescons. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo megagescon: antimegagescon; automegagescon; Megagesconologia; megagesconologista. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia das megagestações, Taxologia das me-

gagestações reciclantes e Taxologia das megagestações inversoras são neologismos técnicos da 

Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia das minigescons. 2.  Dissecção das minigescons. 3.  Ta-

xologia das patogessons. 4.  Taxologia das antigescons. 5.  Taxologia das gescons ectópicas.  

6.  Taxologia das autogessons. 

Estrangeirismologia: a magnum opus pessoal ou grupal; o upgrade evolutivo planejado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às prioridades existenciais pessoais e grupais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; a repensenização reciclante das megagestações conscienciais. 

 

Fatologia: a Taxologia das megagestações; a classificação das megagescons; as gesta-

ções prioritárias; a escala das prioridades evolutivas; a planilha da megagescon pessoal; a agenda 

proexológica; a matriz da megagescon; a obra-prima essencial da conscin embasadora do complé-

xis; a obra-prima pessoal escrita; a sementeira intrafísica magna; a megagescon intelectual; a me-

gagescon interassistencial; a megagescon interassistencial sinérgica da dupla evolutiva (Duplolo-

gia); a vivência máxima da interassistencialidade; a maxiproéxis; a produção da tares; a reeduca-

ção; a ressocialização; a condição do autorado; a autocriatividade cosmoética; a marca de exce-

lência da conscin intermissivista; a possibilidade da maxidissidência ideológica; o item marcante 
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da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o objetivo dos autorrevezamentos multiexistenciais; o Manual 

da Proéxis; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o papel do tene-

pessismo nas megagestações conscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico 

da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Binomiologia: o binômio obra-prima–livro-investimento; o binômio colheita intrafísi-

ca–colheita intermissiva. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo megagescon / antigescon. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a administroteca; a recexoteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Maxiproexologia; a Ressomatologia; a Intra-

fisicologia; a Mentalsomaticologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Policarmologia; a Pa-

rapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens gruppalis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens voluntarius. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia das megagestações reciclantes = as relativas às executadas pe-

los reciclantes, homens e mulheres; Taxologia das megagestações inversoras = as relativas às 

executadas pelos inversores, homens e mulheres. 

 

Taxologia. De acordo com a Conscienciocentrologia, eis, na ordem funcional, na condi-

ção de exemplos, 15 categorias de gestações conscienciais desafiadoras, incluindo tanto as indivi-

duais quanto as da grupalidade, e a sinergia de ambas: 

01.  Conscienciologia: Neociência; neoparadigma; especialidades; multidimensionalida-

de; multiexistencialidade; holossomaticidade; voluntariado; individualidade; grupalidade de cons-

cientização; auto e heterodoações. O conteúdo de tudo é a evolução da consciência. 

02.  CCCI: Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; Conscienciópo-

lis; Cognópolis; grupalidade neofílica; auto e heterodoações; universalismo; poliglotismo; abertis-

mo consciencial; oásis cultural; megafoco de autoconsciencialidade. Existem ilhas de megaconhe-

cimento consciencial. 

03.  IC: Instituição Conscienciocêntrica; pessoa jurídica; especializações; voluntariado; 

grupalidade administrativa; vínculo consciencial; auto e heterodoações; incubadora de gescons.  

A Instituição Conscienciocêntrica expande a consciencialidade coletiva. 

04.  UNICIN: União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais; pessoa jurí-

dica; confederação; megafraternidade; voluntariado; grupalidade magna; auto e heterodoações; 

incubadora de ICs; binômio intercompreensão-intercooperação; projetos institucionais. O avanço 

da evolução consciencial é imbatível. 

05.  CIC: Colégio Invisível da Conscienciologia; pessoa jurídica; rede de conexões mul-

tidimensionais de pesquisa; intercâmbio de verpons; especialidades da Conscienciologia; grupali-

dade intelectual; nicho científico evolutivo; heterodoações; incubadora de paratécnicas. Os volun-

tários são talentos conscienciométricos, holocíclicos, em contínua expansão. 

06.  CINEO: Conselho Internacional da Neologística; específico da Conscienciologia; 

incubadora de neologismos; poliglotismo neologístico; tesauro da Conscienciologia; terminolo-

gia; nomenclatura; glossário; individualidade; Homo sapiens neologicus; grupalidade filológica;  

a pesquisa elevada do confor ou o binômio conteúdo-forma. A técnica do cosmograma está entre 

as maiores fontes de neologismos. 

07.  Cosmoeticologia: Neociência; o código pessoal de moral cósmica; incorruptibilida-

de; imperturbabilidade moral; inexcitabilidade; individualidade; Homo sapiens cosmoethicus; gru-

palidade ética; policarmalidade; especialidade da Conscienciologia. Todos somos recuperáveis. 

08.  Parageneticologia: Neociência; individualidade; Homo sapiens parageneticus; ho-

lomemória; holobiografia; Paracerebrologia; especialidade da Conscienciologia. A verdade evo-

lui pari passu com a consciência. 

09.  Macrossomatologia: Neociência; Ciência do macrossoma; individualidade; Homo 

sapiens macrossomaticus; Pensenologia; especialidade da Conscienciologia. Paradoxo da Ma-

crossomatologia: existem anões com macrossomas. 

10.  Invexologia: Neociência; invéxis; inversão existencial; individualidade; Homo sa-

piens inversor; grupalidade jovem; especialidade da Conscienciologia; Grinvexes; ASSINVÉ-

XIS; auto e heterodoações objetivando as recéxis ininterruptas. O autodiscernimento insere  

a consciência no patamar exato da escala evolutiva. 

11.  Tenepessismo: técnica da tarefa energética pessoal; tenepes; assistencialidade; ta-

res; individualidade; Homo sapiens tenepessista; autodoações; Ofiexologia; sinalética parapsíqui-

ca; parapsiquismo universalista; projetabilidade lúcida. O completista da vida humana dispensa  

o trinômio desculpa-melin-melex. 

12.  Projeciologia: Neociência; neoparadigma; especialidade da Conscienciologia; auto-

doações; voluntariado; autoconscientização multidimensional (AM); Homo sapiens projectius. 

Sonhar, todos sonham. Realizar, poucos realizam. Projetar-se com lucidez, raros conseguem. 
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13.  Consciencioterapia: Neociência; especialidade da Conscienciologia; autodoações; 

voluntariado assistencial; Homo sapiens conscientioterapeuticus; Profilaxia; Paraprofilaxia; trata-

mento consciencial. Quem não escuta os amparadores intrafísicos, como deseja ter amparador ex-

trafísico? 

14.  Desperticidade: a desassedialidade permanente total; o ser desperto, homem ou mu-

lher; individualidade; autodoações; o teleguiamento autocrítico; o caminho da Evoluciologia e da 

Serenologia; especialidade da Conscienciologia; Homo sapiens despertus. Quem se apoia na es-

cada da verpon não se exclui da escalada evolutiva. 

15.  Obras Conscienciais: os frutos multidimensionais cosmoéticos, evolutivos, dentro 

do binômio consciencialidade-materialidade; individualidade; grupalidade proexológica; auto  

e heterodoações. A holomaturidade chega quando a vontade pessoal de fazer turismo vai embora. 

 

Especificações. Em função da Mentalsomatologia, as obras das megagestações cons-

cienciais podem ser exemplificadas, especificamente, por estas 13 realizações evoluídas, dispos-

tas na ordem alfabética: 

01.  Artefatos do saber: em geral; holoteca. Sempre importa manter o círculo virtuoso 

das repetições didaticamente insubstituíveis. 

02.  Autopesquisologia: teática frutífera; autopesquisoteca. Criatividade, antes de tudo, 

é questão de ousadia lúcida. 

03.  Autorrevezamento: pluriexistencial; conscienciometroteca. No continuum evoluti-

vo, o autorrevezamento gera o autodiscípulo futuro. 

04.  Docência: conscienciológica; pedagogoteca. Princípio da cognição: não somos do-

nos da verdade nem detemos o monopólio da sabedoria. 

05.  Filosofia: da assistencialidade policármica; filosofoteca. A retidão pessoal começa 

pela autopensenidade racional reta ou linear. 

06.  Informática: CD-ROMs; DVDs; pendrives; disquetes; videofitas; infoteca. Inteli-

gente é buscar saber a totalidade do problema por intermédio dos detalhes dos fatos. 

07.  Livros: técnicos; gescons prioritárias; biblioteca. O mais prioritário é escrever para 

adultos, os componentes ativos da Humanidade. 

08.  Pangrafia: individual produtiva; fenomenoteca. O Serenão é o único doutor em 

tudo. 

09.  Parapedagogiologia: itinerante; parapedagogoteca. A cultura conscienciológica en-

sina a você a aplicação da própria vida. 

10.  Revezamento: pluriexistencial em grupo; seriexoteca. A interação da lucidez une  

a visão binocular do cérebro à cosmovisão do paracérebro. 

11.  Técnica: do entrelinhamento lógico; tecnoteca. Fórmula mnemossomática: a ques-

tão não é ler depressa, mas memorizar bem. 

12.  Teses: evolutivas; evolucioteca. Equação evolutiva: o valor evolutivo da conscin  

é igual à soma das autopesquisas. 

13.  Tratados: libertários; maturoteca. Busquemos viver comprometidos com o mega-

discernimento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia das megagestações, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 
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05.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Taxologia  da  segurança:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Taxologia  das  sínteses:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

QUEM  APLICA  –  MINILIBERDADE  EXTERIOR   –  AS  TÉC-
NICAS  DA  AUTORGANIZAÇÃO,  ENUMEROLOGIA,  DE-

TALHISMO  E  EXAUSTIVIDADE,  DINAMIZA  –  MEGALIBER-
DADE  ÍNTIMA  –  A  OBTENÇÃO  DA  PAZ  DO  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Qual a categoria de megagestação consciencial você executa? Em qual 

nível está o andamento da obra? 
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T A X O L O G I A    D A S    P R O J E Ç Õ E S    C O N S C I E N C I A I S  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A taxologia das projeções conscienciais é a classificação sistemática das 

categorias de experiências fora do corpo humano vivenciadas pela consciência intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composicção tax(i / o) vem do idioma Grego, ták-

sis, “ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. O vocábulo 

projeção procede também do idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; esguicho de água; 

ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projice-

re, lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Taxionomia das projeções da consciência. 2.  Taxologia das vivên-

cias projetivas. 3.  Classificação das experiências projetivas. 4.  Categorização projetiva. 5.  Tipo-

logia projetiva. 6.  Taxologia das experiências extracorpóreas. 7.  Método classificatório das pro-

jeções conscienciais. 

Neologia. As 3 expressões compostas taxologia das projeções conscienciais, taxologia 

das projeções conscienciais pessoais e taxologia das projeções conscienciais alheias são neolo-

gismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia da clarividência. 2.  Classificação das vivências intrafí-

sicas. 

Estrangeirismologia: a recherche projeciológica; o effort scientifique projeciológico;  

a research projetiva; o Projectarium; o Pesquisarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autexperimentações projetivas. 

Ortopensatologia: – “PL. As experimentações projetivas das conscins na extrafisica-

lidade, quando cautelosas, com a adequação cosmoética desejável, desenvolvidas por personalida-

des investigadoras sérias, vigilantes, seguras e de profunda consciência autocrítica, ocorrerão, de 

modo inevitável, movidas pela própria marcha natural do desenvolvimento das ideias, dos interes-

ses humanos e das realidades terrestres. Daí surgirá o consenso que estabelecerá rotinas produti-

vas aos parafenômenos, em favor de todos, tanto conscins quanto consciexes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa projetiva; o holopensene pessoal da 

Projeciologia; o holopensene pessoal da Parapesquisologia; os parapensenes; a parapensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: a taxologia das projeções conscienciais; a classificação funcional das vivên-

cias projetivas; o levantamento da tipologia projetiva documentada; a sistematização científico- 

-projeciológica; o detalhamento parafenomênico projeciológico; a cientificidade aplicada às pes-

quisas projetivas; o tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do 

Corpo Humano; a validação coletiva das interpretações projeciológicas nos debates consciencio-

lógicos; o estabelecimento da terminologia projeciológica precisa; o estudo técnico das projeções 

conscienciais; o estudo projeciocrítico; as descobertas projetivas; o hábito de registrar as autovi-

vências projetivas; o diário projetivo; a organização dos registros projeciológicos; a leitura atenta 
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de registros projeciológicos; os registros projetivos acumulados auxiliando na identificação das 

projeções conscienciais vivenciadas; a Inventariologia Projetiva; a revisão projeciográfica; a aná-

lise crítica das paravivências; os relatos projetivos detalhistas enquanto instrumento de pesquisa 

projetiva; a capacidade cognitiva de auto e heterointerpretação parafenomenológica; o auto e he-

terodiagnóstico projetivo; a interpretação das projeções conscienciais pessoais e alheias; os instru-

mentos de medida da Parafenomenologia Projeciológica; a auto e heteroconscenciometria projeti-

va; o autodidatismo projeciológico contínuo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência pessoal 

projetiva ampliando as abordagens investigativas; a vivência extrafísica pessoal (VEP); a pararre-

alidade; os parafatos; os eventexes; a agendex; o mapeamento da parafatuística; a evocação dos 

amparadores especialistas em Projeciologia; a autocognição projetiva ampliando o nível de proje-

tabilidade pessoal; a projetabilidade amadora esporádica; a projetabilidade profissional buscada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático análise-síntese; o sinergismo amadure-

cimento parapsíquico–correção nas interpretações; o sinergismo autodidatismo–parapesquisa 

projetiva. 

Principiologia: o princípio do omniquestionamento pesquisístico; o princípio da acumu-

labilidade cognitiva; o princípio da exaustividade pesquisística; o princípio científico da explici-

tação pesquisística; o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas projetivas. 

Teoriologia: a teoria e prática da projetabilidade lúcida (PL); as autocomprovações 

teóricas a partir da análise crítica da Parafenomenologia Pessoal. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; as técnicas projeciométricas; a técnica da evitação 

dos falsos conceitos; as técnicas da indexação lógica; a técnica dos analogismos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autopesquisolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório consciencioló-

gico da Automentalsomatologia. 

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

nomenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico das classificações pesquisísticas; os efeitos autor-

recicladores das pesquisas multidimensionais; os efeitos evolutivos das autopesquisas projetivas; 

os efeitos da compreensão lúcida das projeções conscienciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo estudo e prática da projetabilidade lú-

cida; as neossinapses advindas do escrutínio dos autexperimentos projetivos. 

Ciclologia: o ciclo do autodidatismo teático; o ciclo comprovações-investigações-teori-

zações; o ciclo vivência projetiva–registro detalhado–interpretação do conteúdo–análise auto-

crítica. 

Enumerologia: o estudo projeciológico; a vivência projeciológica; o registro projecio-

lógico; a análise projeciológica; a crítica projeciológica; o diagnóstico projeciológico; a pesquisa 

projeciológica. 

Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio vida intrafí-

sica–vida projetiva; o binômio conteúdo-forma; o binômio pesquisa-evolução. 

Interaciologia: a interação autocognição intrafísica–autocognição extrafísica; a intera-

ção entre a auto e a heteropesquisa projetiva. 

Crescendologia: o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conte-

údo compreendido; o crescendo observação global–observação das especificidades. 

Trinomiologia: o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumula-

ção de fenômenos; o trinômio pesquisa-achado-debate; o trinômio autoinvestigação-autodiscer-

nimento-autoconscientização; o trinômio observações cuidadosas–análises minuciosas–conclu-

sões fidedignas. 
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Polinomiologia: o polinômio projeciografia-projecioanálise-projeciocrítica-projecio-

metria. 

Antagonismologia: o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo dissec-

ção analítica / acriticismo; o antagonismo curiosidade investigativa / apatia pesquisística. 

Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade objetiva das vivências projetivas. 

Politicologia: a projeciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às pesquisas projetivas. 

Filiologia: a pesquisofilia; a metodofilia; a criticofilia; a experimentofilia; a parafenome-

nofilia; a parapsicofilia; a paracogniciofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a dessomatofobia; a descrenciofobia; a para-

psicofobia; a espectrofobia; a analiticofobia. 

Holotecologia: a projecioteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; 

a cognoteca; a analiticoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Taxologia; a Projeciografia; a Projecioanálise;  

a Projeciocrítica; a Projeciometria; a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Parafatuística;  

a Extrafisicologia; a Pesquisologia; a Inventariologia; a Terminologia; a Enumerologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

pedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossô-

mata; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o projeciológo; o sis-

temata; o tertuliano; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossô-

mata; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a inte-

lectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessis-

ta; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a projecióloga;  

a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experi-

mentator; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: taxologia das projeções conscienciais pessoais = a classificação siste-

mática das categorias de experiências fora do corpo humano vivenciadas pelo próprio pesquisa-

dor, homem ou mulher; taxologia das projeções conscienciais alheias = a classificação sistemáti-

ca das categorias de experiências fora do corpo humano vivenciadas por outros projetores, ho-

mens ou mulheres. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa projetiva; a cultura projeciológica. 
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Taxologia. Sob a ótica da Projeciologia, eis, em ordem alfabética, 20 tipos de projeções 

da consciência e as respectivas características:  

01.  Experiência da quase morte (EQM): ocorrência projetiva involuntária ou forçada 

por circunstâncias humanas críticas, comum a sobreviventes da morte clínica. 

02.  Falso despertar: ocorrência projetiva semiconsciente desencadeada no período ma-

tutino devido à saturação mental quanto ao ato de despertar. 

03.  Falso término: projeção semiconsciente de ocorrência comum em cursos práticos 

projetivos, quando o projetor ou projetora tem a percepção de término da atividade, constatando  

o próprio engano somente após o despertamento intrafísico. 

04.  Projeção antefinal: experiência extrafísica do paciente terminal, imediatamente an-

tes da dessoma.  

05.  Projeção consciencial dupla: projeção da consciência intrafísica por 1 veículo de 

manifestação e, logo a seguir, por outro, psicossoma ou mentalsoma, em único experimento. 

06.  Projeção consciente: experiência extracorpórea vivenciada pela consciência humana 

com plena lucidez. 

07.  Projeção consciente assistida: vivência extracorpórea lúcida comandada, de modo 

direto, por determinada amparadora ou amparador extrafísico perito em projeções conscientes. 

08.  Projeção consciente fragmentada: experiência produzida pela exteriorização gra-

dativa, parte por parte, de cada área específica da forma humanoide do psicossoma. 

09.  Projeção consciente prolongada (megaprojeção): projeção lúcida de 3 horas ou mais 

de duração, em geral sem rememoração física completa. 

10.  Projeção consciente retrocognitiva: experiência extracorpórea caracterizada pela recor-

dação de retrovivências intrafísicas e / ou intermissivas através do acesso à memória integral pessoal  

e / ou grupal. 

11.  Projeção de consciência contínua: projeção sem lapsos, com manutenção da luci-

dez ininterrupta da consciência em todo o desenvolvimento da experiência projetiva, não ocorren-

do a intercalação de outro estado alterado. 

12.  Projeção desassediadora: projeção assistencial especializada nas tarefas do desas-

sédio interconsciencial extrafísico. 

13.  Projeção do adeus ressomática: visita extrafísica de despedida da consciex ampa-

radora pré-ressomante à conscin projetada. 

14.  Projeção inconsciente: projeção na dimensão extrafísica sem autoconsciência. 

15.  Projeção instantânea: experiência de decolagem relampagueante do psicossoma 

com imediata lucidez extrafísica da consciência projetada. 

16.  Projeção lúcida vexaminosa: vivência extrafísica, patrocinada por amparadores, es-

clarecedora quanto às posturas imaturas ou equivocadas do projetor ou projetora. 

17.  Projeção onírica: projeção consciencial com interferência de fatores oníricos, dis-

torções profundas de imagens, cenas absurdas, incoerentes e incongruentes, seja no início, no 

meio ou no final do período extrafísico vivenciado pela conscin. 

18.  Projeção recorrente: projeção consciencial com repetição de padrões similares de 

acontecimentos extrafísicos, eventos afins ou circunstâncias semelhantes. 

19.  Projeção semiconsciente: vivência extracorpórea com manutenção parcial dos atri-

butos mentaissomáticos, possibilitando à conscin ter lucidez dos fatos presenciados na dimensão 

extrafísica, contudo, sem perceber a condição de estar projetada. 

20.  Protoprojeção: sonho lúcido perdurando apenas por alguns minutos, típico das  

5 horas da manhã, podendo ser considerado projeção inicial ou esboçante, com grande número de 

sonhos de flutuação, voo e queda. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a taxologia das projeções conscienciais, indicados para  
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

03.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

04.  Dissecção  parapsíquica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Estudo  projeciocrítico:  Projeciologia;  Neutro. 

06.  Ferramenta  de  análise:  Autopesquisologia;  Neutro. 

07.  Nível  de  projetabilidade:  Projeciometrologia;  Neutro. 

08.  Projeção  consciente  retrocognitiva:  Projeciologia;  Neutro.  

09.  Projeção  do  adeus  ressomática:  Projeciologia;  Neutro. 

10.  Projeciometria:  Projeciologia;  Neutro. 

11.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro.  

12.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro.  

13.  Taxologia  das  retrocognições:  Retrocogniciologia;  Neutro.  

14.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro.  

15.  Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro.  

 

A  TAXOLOGIA  DAS  PROJEÇÕES  CONSCIENCIAIS  POSSI-
BILITA  QUALIFICAR  A  SISTEMATIZAÇÃO  DO  CONHE-

CIMENTO  PARAFENOMENOLÓGICO,  AMPLIANDO  A  COS-
MOVISÃO  DAS  PARAPESQUISAS  DA  PROJECIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou os tipos de projeções conscienciais 

documentados? Quais já vivenciou? Quais os efeitos práticos daí advindos? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tânia Guimarães; revisores Ana Flávia Ma-

galhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 websites; glos. 171 termos; 174 
refs.; 18 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 53. 

2.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Stei-

ner; 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.; Insti-
tuto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 51, 174, 175, 177 e 180. 

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; página 269. 

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 

28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.310. 
5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; pá-

ginas 111, 141, 147, 155, 187, 211, 216, 223, 225 a 228, 473, 814, 827 e 828. 

 

T. L. F. 
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T A X O L O G I A    D A S    R E T R O C O G N I Ç Õ E S  
( R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia das retrocognições é a classificação funcional do parafenôme-

no caracterizado pela lembrança de episódios de retrovidas intrafísicas ou períodos intermissivos, 

possibilitando alcançar a cosmovisão acerca das manifestações holomnemônicas em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, t ksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em ordem”.  

O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, l gos, “Ciência; Ar- 

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. O elemento de compo-

sição retro deriva também 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. 

Sinonimologia: 1.  Taxionomia retrocognitiva. 2.  Taxologia das retrovivências.  

3.  Classificação retrocognitiva. 4.  Categorização retrocognitiva. 5.  Tipologia retrocognitiva.  

6.  Enumeração do parafenômeno retrocognitivo. 7.  Método classificatório das retrocognições. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia das retrocognições, Taxologia das re-

trocognições pessoais e Taxologia das retrocognições alheias são neologismos técnicos da Retro-

cogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia das precognições. 2.  Classificação das simulcognições. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmovisiologia Retrocognitiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das classificações evolutivas; os retropensenes;  

a retropensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapense-

nes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene pessoal da Holomnemossomatolo-

gia; o materpensene pessoal afim à Detalhismologia. 

 

Fatologia: a Taxologia das retrocognições; a classificação funcional do fenômeno retro-

cognitivo; a cosmovisão holobiográfica; o detalhamento parafenomênico; a holanálise retrocogni-

tiva; a dissecção holomnemônica; a exaustividade parapesquisística; a circularidade parapsíquica; 

a análise intrafísica das parassincronicidades holorressomáticas; a folha de avaliação número  

84 do Conscienciograma (Serialidade: Vidas Sucessivas); o confronto da vida atual com a série 

multimilenar de retrovidas; a amostragem das retrocognições induzindo reflexão profunda quanto 

à prioridade da proéxis atual; a Taxologia retrocognitiva evidenciando os trafais pessoais para 

aquisição do compléxis. 

 

Parafatologia: a vivência pessoal das retrocognições ampliando as abordagens investi-

gativas; a saturação pesquisística aumentando as chances retrocognitivas; a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático favorecendo a soltura paracerebral; a experimentação de tipos re-

trocognitivos variegados auxiliando a composição do puzzle seriexológico; as retrocognições au-

tênticas indicando o nível do Ciclo Multiexistencial Grupocármico (CMG); as lembranças pré-

ressomáticas prioritárias frente às retrocognições antigas; as vidas consecutivas consanguíneas 

compulsórias em contraposição às ressomas com infiltração cosmoética (Paralucidologia); a bus-
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ca pela consciência contínua através do descortino holomnemônico crescente (Lucidologia); o au-

mento da cognição parafenomênica ampliando a detecção de parassincronicidades retrocogniti-

vas; os atributos mentaissomáticos convergentes ampliando a Cosmovisiologia Holobiográfica; as 

personalidades consecutivas conscientes enquanto cobaias vivas para os demais intermissivistas 

(intra e extrafísicos). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retrocognição lúcida–teática proexológica. 

Principiologia: o princípio da exaustividade pesquisística; o princípio da descrença 

(PD) aplicado às autopesquisas retrocognitivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da holomemória. 

Tecnologia: a técnica do apostilhamento; a técnica da circularidade; a técnica da 

exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica dos analogismos; a técnica do Retrocognita-

rium doméstico; a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica da evocação retro-

cognitiva cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmanálise; o Colégio Invisível da Retrocognicio-

logia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico das classificações pesquisísticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da Retrocogniciologia. 

Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o ciclo detalhismo-cosmovisão-autodiscernimento. 

Enumerologia: a classificabilidade retrocognitiva; a taxonomia retrocognitiva; a rotula-

gem retrocognitiva; a hierarquização retrocognitiva; a elencabilidade retrocognitiva; o peneira-

mento retrocognitivo; a diversificação retrocognitiva. 

Binomiologia: o binômio memória-consciência; o binômio lucidez retrocognitiva–me-

gadesafio do intermissivista. 

Interaciologia: a interação retrocognição-precognição. 

Crescendologia: o crescendo da pesquisa parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio atacadismo-generalismo-vanguardismo. 

Polinomiologia: o polinômio engrama-paraengrama-neoengrama-neoparaengrama. 

Antagonismologia: o antagonismo retrocognição / alucinação. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência avançar na proéxis mais ter 

chance de retroagir acessando os refolhos holomnemônicos. 

Filiologia: a mnemofilia; a parapsicofilia; a raciocionofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a mnemoteca; a analiticoteca; a socio-

teca; a cronoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Retrocogniciologia; a Taxologia; a Seriexologia; a Holomemo-

riologia; a Holobiografologia; a Mentalsomatologia; a Analiticologia; a Pangrafologia; a Cronoe-

voluciologia; a Parapercucienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o duplólogo; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o tenepessista; o ofiexista; 

o conscienciatra; o parassincronólogo; o parassemiólogo; o homem teleguiado. 

 

Femininologia: a intermissivista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a duplóloga; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a tenepessista; a ofiexista;  

a conscienciatra; a parassincronóloga; a parassemióloga; a mulher teleguiada. 
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Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo 

sapiens retroactor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia das retrocognições pessoais = a classificação funcional das re-

trocognições do próprio pesquisador, homem ou mulher; Taxologia das retrocognições alheias  

= a classificação funcional das retrocognições de outro pesquisador, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Autodiscernimentologia; a cultura da Holomnemônica. 

 

Taxologia. Atinente à Cosmovisiologia, eis, ordenados alfabeticamente, 40 tipos de re-

trocognição: 

01.  Retrocognição afetiva: a recordação de determinado sentimento nutrido em relação 

a alguma pessoa, objeto ou lugar pertencentes à experiência retrocognitiva. 

02.  Retrocognição alheia: a recordação de determinada retrovida de outra consciência, 

intra ou extrafísica, homem ou mulher (heterorretrocognição). 

03.  Retrocognição arquitetônica: a recordação de determinada edificação pretérita, 

construída ou usufruida por si mesmo. 

04.  Retrocognição auditiva: a recordação de determinado som, voz ou música preté-

rita. 

05.  Retrocognição baratrosferológica: a recordação de determinada paravivência pes-

soal na dimensão paratroposférica doentia. 

06.  Retrocognição bélica: a recordação de determinada ocorrência beligerante pretérita, 

na condição de algoz ou vítima. 

07.  Retrocognição bibliológica: a recordação de determinada obra escrita no passado, 

pessoal ou alheia. 

08.  Retrocognição dendrológica: a recordação de determinada árvore, planta ou flores-

ta com a qual tenha convivido no passado. 

09.  Retrocognição dessomatológica: a recordação de determinada dessoma pessoal 

pretérita, incluindo o status pós-dessomático imediato. 

10.  Retrocognição duplológica: a recordação de determinada vida vivida em conjunto 

com o(a) duplista atual. 

11.  Retrocognição episódica: a recordação de determinado episódio circunstancial ou 

evento específico (parcial) de vida pretérita, carecendo de outros trechos para ser melhor compre-

endida. 

12.  Retrocognição espontânea: a recordação de determinado retrofato de modo natural, 

sem aparente gatilho ou motivação pessoal específica. 

13.  Retrocognição extrafísica: a recordação de determinada vivência pretérita quando 

se encontrava na condição de consciex. 

14.  Retrocognição extraterrestre: a recordação de determinada experiência extrafísica 

pretérita fora da orbe terrestre, podendo incluir o convívio extrafísico com consciência extrater-

restre. 

15.  Retrocognição gastrossômica: a recordação de determinado paladar, prato típico, 

alimento ou iguaria habitualmente consumida em vida pregressa. 

16.  Retrocognição geopoliticológica: a recordação de determinado local, ambiente ou 

cidade pretérita onde se tenha constituído fôrma holopensênica óbvia. 

17.  Retrocognição grafológica: a recordação de determinado hábito grafopensênico es-

pecífico, incluindo o estilo da escrita utilizado antigamente. 
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18.  Retrocognição grupal: a recordação de determinada vida por parte de várias pesso-

as em comum (rememoração coletiva), incluindo os ricochetes holomnemônicos interatuantes en-

tre os envolvidos. 

19.  Retrocognição ideológica: a recordação de determinadas convicções políticas, filo-

sóficas ou intelectuais pretéritas. 

20.  Retrocognição induzida: a recordação de determinada retrocorrência a partir de 

procedimentos técnicos voluntários, incluindo os experimentos laboratoriais (Retrocognitarium). 

21.  Retrocognição intelectual: a recordação de determinado atributo ou hábito mental-

somático pretérito. 

22.  Retrocognição intermissiva: a recordação de determinada vivência ocorrida duran-

te o Curso Intermissivo (CI) ou retroperíodo extrafísico. 

23.  Retrocognição interplanetária: a recordação de determinada excursão interplanetá-

ria com grupo volitativo específico durante a intermissão. 

24.  Retrocognição lexicológica: a recordação de determinada palavra usada em contex-

tos pretéritos específicos, incluindo mantras, senhas vocabulares e palavras-chave para a conscin. 

25.  Retrocognição milenar: a recordação de determinada vivência em retrovida remo-

ta, ocorrida há mais de 1 milênio. 

26.  Retrocognição olfativa: a recordação de determinado cheiro, aroma ou odor mar-

cante durante certa vida pretérita específica. 

27.  Retrocognição onomástica: a recordação de determinado nome, alcunha ou apelido 

consciencial (pessoal ou alheio) de vida pretérita, podendo incluir a identificação da paraidentida-

de intermissiva. 

28.  Retrocognição pangráfica: a recordação de determinada retrovida pessoal ou alhei-

a, intra ou extrafísica, a partir da ocorrência simultânea de vários parafenômenos (pangrafia serie-

xológica). 

29.  Retrocognição parapsicotecológica: a recordação de determinada paravivência in-

termissiva durante experimento em parapsicoteca. 

30.  Retrocognição pictográfica: a recordação de determinada retromemória feita pre-

dominantemente a partir de imagens, símbolos ou ícones. 

31.  Retrocognição pré-humanoide: a recordação de determinada vivência pretérita an-

tiquíssima, ainda da fase animal (pré-hominal). 

32.  Retrocognição projetiva: a recordação de determinada memória intra ou extrafísica 

ocorrida a partir da experiência fora do corpo humano. 

33.  Retrocognição prospectivológica: a recordação de determinada retrovivência capaz 

de funcionar, paradoxalmente, na condição de elemento precognitivo. 

34.  Retrocognição recorrente: a recordação reincidente de determinada retroexperiên-

cia crítica através de sonhos, pesadelos ou projeções (nódulo holomnemônico). 

35.  Retrocognição ressomatológica: a recordação de determinada experiência relacio-

nada aos preparativos extrafísicos do renascimento intrafísico ou a fase extrafísica da consciex 

pré-ressomante. 

36.  Retrocognição traumática: a recordação de determinada experiência emocional 

marcante, negativa, capaz de vincar o psicossoma ao longo da seriéxis. 

37.  Retrocognição verponológica: a recordação de determinada experiência pretérita 

permitindo a atualização do conhecimento na mesma linha de trabalho cognitivo. 

38.  Retrocognição vexaminosa: a recordação de determinado episódio constrangedor 

capaz de gerar profunda autorreflexão e reciclagem intraconsciencial. 

39.  Retrocognição vígil: a recordação de determinada retroexperiência durante a vígilia 

física ordinária. 

40.  Retrocognição zoológica: a recordação de determinado animal doméstico (pet) com 

o qual possuía íntimo convívio pretérito. 

 

Cotejo. Ainda nesse contexto e tendo em vista o prisma da Contrapontologia, eis, dentre 

outros, 20 confrontos técnicos com 40 tipos de retrocognição, alguns já mencionados anterior-
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mente, elencados em ordem alfabética, capazes de expandir as abordagens pesquisísticas exausti-

vas do detalhismo retrocognitivo no cotidiano por parte do intermissivista paraperceptivo, homem 

ou mulher (Cosmovisiologia): 

01.  Retrocognição afetiva / retrocognição ideativa. 

02.  Retrocognição ambiental / retrocognição convivencial. 

03.  Retrocognição amparada / retrocognição assediada. 

04.  Retrocognição em bloco / retrocognição fragmentária. 

05.  Retrocognição espontânea / retrocognição laboratorial. 

06.  Retrocognição esporádica / retrocognição recorrente. 

07.  Retrocognição euforizante / retrocognição esgotante. 

08.  Retrocognição homeostática / retrocognição patológica. 

09.  Retrocognição inata / retrocognição adquirida. 

10.  Retrocognição individual / retrocognição grupal. 

11.  Retrocognição intermissiva / retrocognição intrafísica. 

12.  Retrocognição intuitiva / retrocognição explícita. 

13.  Retrocognição inversiva / retrocognição reciclante. 

14.  Retrocognição panóplica / retrocognição bibliológica. 

15.  Retrocognição pesadelar / retrocognição assistencial. 

16.  Retrocognição pontual / retrocognição cosmovisiológica. 

17.  Retrocognição precoce / retrocognição tardia. 

18.  Retrocognição recente / retrocognição antiga. 

19.  Retrocognição terapêutica / retrocognição paliativa. 

20.  Retrocognição vígil / retrocognição projetiva. 

 

Memória. Sob a ótica da Analogologia, qualquer tipo de semelhança existente entre vi-

vências pretéritas (atuais ou retrossomáticas) e neoexperiências cotidianas pode atuar como gati-

lho mnemônico e evocar tais recordações, pois o conjunto de neurônios detentores de tal conheci-

mento também será acionado permitindo trazer a informação armazenada para o tempo presente 

(Parafisiologia). 

Infinitude. Daí ser ampla e variada a amostra de tipos retrocognitivos existentes. A ri-

gor, as possibilidades de categorias retrocognitivas tendem ao infinito a julgar pela grandiosidade 

e diversidade de memórias a serem evocadas, cabendo ao classificador decidir acerca da predomi-

nância de cada tipo no evento reacessado. 

Parâmetro. Assim, a Taxologia retrocognitiva poderá variar de pesquisador para pesqui-

sador em função dos parâmetros de análise selecionados. Eis, dispostos na ordem alfabética das 

especialidades afins, a título de exemplificação, 20 tipos de indicadores classificatórios capazes 

de servir como variáveis nas investigações retrocognitivas: 

01.  Conteudologia: a classificação quanto à mensagem do fenômeno, isto é, a síntese 

conteudística da experiência. 

02.  Cronologia: a classificação quanto à idade somática do retrossoma. 

03.  Etiologia: a classificação quanto à causa ou fator intrafísico desencadeante. 

04.  Etnologia: a classificação quanto à etnia do soma da retrovida. 

05.  Geopoliticologia: a classificação quanto ao local da ocorrência na qual a retrovivên-

cia ocorreu, incluindo cidade, país e continente. 

06.  Holopensenologia: a classificação quanto à qualidade do ambiente ou atmosfera da 

época. 

07.  Holossomatologia: a classificação quanto à predominância do veículo de manifesta-

ção durante a experiência pretérita. 

08.  Homeostaticologia: a classificação quanto à saúde somática da época. 

09.  Indumentariologia: a classificação quanto ao vestuário da época. 

10.  Intraconscienciologia: a classificação quanto ao impacto consciencial trazido pela 

experiência. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21391 

11.  Mnemossomatologia: a classificação quanto ao gatilho mnemônico envolvido na 

experiência retrocognitiva. 

12.  Multidimensiologia: a classificação quanto à dimensão na qual ocorreu a experiên-

cia, ou seja, se a retrovivência relembrada ocorreu na intra ou extrafisicalidade. 

13.  Para-Historiografologia: a classificação quanto à época lembrada. 

14.  Paracronologia: a classificação quanto à duração da experiência. 

15.  Paraetiologia: a classificação quanto à concausa multidimensional, incluindo a par-

ticipação ou não de consciex amparadora técnica em holomnemônica. 

16.  Parassociologia: a classificação quanto ao papel social exercido na retrovida. 

17.  Paratecnologia: a classificação quanto ao nível de tecnicidade empregado. 

18.  Proexologia: a classificação quanto ao timing ou tempo da proéxis atual durante  

a qual a retrocognição ocorreu. 

19.  Protimiologia: a classificação quanto à mentalidade da retroconscin ou o espírito da 

época. 

20.  Somatologia: a classificação quanto ao gênero somático da época. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia das retrocognições, indicados para a expan-

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

dos: 

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

07.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

08.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Heterorretrocognição:  Heterorretrocogniciologia;  Neutro. 

10.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

11.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-historiografia;  Neutro. 

12.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Taxologia  das  sincronicidades:  Multissincronologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TAXOLOGIA  DAS  RETROCOGNIÇÕES  DEMONSTRA  
A  COMPLEXIDADE,  PROFUNDIDADE  E  COSMOVISÃO  NE-

CESSÁRIAS  À  TEATICIDADE  PERANTE  O  PARAFENÔMENO  

DA  RECUPERAÇÃO  PARAMNEMÔNICA  INTEREXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou, em profundidade, os tipos de retro-

cognição? Quais já vivenciou? Quantas vezes? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia das sincronicidades é a categoria de avaliação ou a classifi-

cação paradidática sistemática dos fenômenos multifatoriais caracterizados pela coincidência si-

nérgica e simultânea (tautocronia) de ocorrências equivalentes ou realidades semelhantes em de-

terminado momento evolutivo, com significado proexológico potencial associado (mensagem). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, t ksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em ordem”.  

O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, l gos, “Ciência; Ar- 

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. O termo síncrono deri-

va do idioma Latim Tardio, synchronus, e este do idioma Grego, s gkhronos, “contempor neo”, 

constituído pelo prefixo s n, “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. 

Sinonimologia: 01.  Taxonomia das sincronicidades. 02.  Classificação das sincronici-

dades. 03.  Taxologia das interatividades. 04.  Taxologia dos multissincronismos. 05.  Categoriza-

ção das coincidências significativas. 06.  Tabulação de tautocronimos impactantes. 07.  Dissecção 

das parassincronicidades. 08.  Exame de excelência das megacoincidências. 09.  Tirateima dos si-

nergismos profundos. 10.  Holanálise da Sincronologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia das sincronicidades, Taxologia das sin-

cronicidades pessoais e Taxologia das sincronicidades alheias são neologismos técnicos da Mul-

tissincronologia. 

Antonimologia: 01.  Inclassificabilidade das sincronicidades. 02.  Evento inqualificável. 

03.  Conjunto de sincronicidades desordenadas. 04.  Amaurose quanto à Sincronologia. 05.  Taxo-

logia das trivialidades humanas. 06.  Classificação das incoincidências. 07.  Taxologia dos assin-

cronismos. 08.  Classificação das causalidades determinísticas. 09.  Abordagem materialista dos 

acasos. 10.  Conjunto de eventos aleatórios. 

Estrangeirismologia: os insights profundos; o frisson ocasionado pelas sincronicidades; 

a accident proneness revelando a sincronicidade nosográfica; o efeito pari passu parafenomeno-

lógico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Fluxopensenologia Cósmica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Paras-

sincronicidade: multicamadas interpretativas. 

Coloquiologia: a expressão como esse mundo é pequeno!; a máxima falando no diabo, 

ele aparece!; o hábito de ter olhos de enxergar; a visão curva, atrás do morro; as deixas evolu-

tivas onipresentes; o ato de não forçar a barra para não viajar na maionese. 

Citaciologia. – O acaso é o maior romancista do mundo; para se ser fecundo, basta es-

tudá-lo (Honoré de Balzac, 1799–1850). Os acasos só favorecem os espíritos preparados (Louis 

Pasteur, 1822–1895). Tudo depende de como vemos as coisas e não de como são (Carl Gustav 

Jung, 1875–1961). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sincronicidade; os fluxopensenes; a fluxopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os traduciopensenes; 
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a traduciopensenidade; a retilinearidade pensênica conjugada à pensenização polifásica contribu-

indo para o diagnóstico das parassincronicidades; o holopensene da Autodiscernimentologia. 

 

Fatologia: a Taxologia das sincronicidades; o levantamento multímodo das ocorrências 

sincrônicas; a organização dos eventos transcendentes recorrentes; a classificação funcional da 

Sincronologia; a dissecção das coincidências evolutivamente significativas; as mensagens carrea-

das pelas sincronicidades através das energias; o sublinhamento nas manifestações aparentemente 

fortuitas; a cadeia de eventos entrelaçados; o discernimento quanto às omninterações multímodas; 

a justaposição Cronêmica-Proxêmica-Multidimensionalidade; a simultaneidade de eventos rele-

vantes (tautocronia); a recorrência de fatos assemelhados, interconectados entre si, ao longo da 

existência; os megacontecimentos históricos; as descobertas científicas sincrônicas; as vivências 

impactantes da Simulcogniciologia; a insistência cosmoética na holanálise cósmica a fim de se 

obter a cosmossíntese funcional para o momento evolutivo (Mentalsomatologia). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo à per-

cepção das sincronicidades; a concausa extrafísica nos bastidores dos parafenômenos sinérgicos;  

o entrelinhamento seriexológico envolvido nos parafatos cotidianos; as parassincronicidades 

anunciadas pela sinalética energética pessoal; o parapsiquismo intelectual aplicado; as senhas pro-

exológicas ofertadas; a parencriptação contida nas mensagens veiculadas; o parassinal evolutivo 

corretamente interpretado (Parassemiologia); o parassensoriamento extrafísico; o papel da para-

procedência no desenvolvimento das parassincronicidades (Comunexologia); o paraneuroléxico 

analógico permitindo a Orto-Hermeneuticologia; as sincronicidades retrocognitivas habitualmente 

desapercebidas; a sincronicidade nosográfica envolvida nos fenômenos de macropsicocinesia des-

trutiva; as parassincronicidades intersomáticas experienciadas pelas personalidades consecutivas 

lúcidas; a onda multidimensional de ocorrências parassincrônicas desencadeada pela dessoma de 

determinado Ser Serenão; as repercussões extrafísicas, com reflexos intrafísicos, da terceira des-

soma serenológica; as megassincronicidades interplanetárias coordenadas pelas Consciexes Livres 

(Policonscienciologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Cronêmica-Proxêmica; o sinergismo paracognição-sin-

cronicidade; o sinergismo interassistencialidade-paraperceptibilidade-sincronicidade; o siner-

gismo Genopensenologia-Parassincronologia; o sinergismo ectoplasma-sincronicidade; o siner-

gismo parafenômeno-mensagem; o sinergismo parapercepto-parassinal. 

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

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

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

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

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

Codigologia: o codex subtilissimus pessoal (Parapercepciologia) entrosado teaticamente 

ao código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Multitraduciologia. 

Tecnologia: a técnica do sequenciamento parafactual; a técnica do detalhismo aplicada 

à Parapercepciologia; a técnica da divisão de atenção; a técnica da tábula rasa; a técnica da 

tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as mnemotécnicas pessoais; as grafotécnicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Sinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassemiologia. 

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

cos das sincronicidades evolutivas; o efeito confirmador dos parassinais assistidos; o efeito am-

bíguo da minissincronicidade; o efeito seriexológico das megassincronicidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à correta interpretação da mensagem 

contida nas sincronicidades; as neossinapses derivadas da Taxologia Conscienciológica. 
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Ciclologia: o ciclo parapercepção-hermenêutica-megadecisão; o ciclo análise-síntese;  

a decifração do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) a partir do acúmulo de megassincronicida-

des proexológicas. 

Enumerologia: o levantamento interdimensional; a triagem interdimensional; a discri-

minação interdimensional; a sistematização interdimensional; a decodificação interdimensional; 

a análise interdimensional; a hermenêutica interdimensional. 

Binomiologia: o binômio sincronicidade-mensagem; o binômio sincronicidade-proéxis; 

o binômio atenção dividida–parapercuciência megafocal; o binômio fluxo cósmico–sinergismo 

evolutivo; o binômio cérebro multidicionarizado–interpretação parapsíquica; o binômio sincro-

nicidade multidimensional–sinalização evolutiva; o binômio significado implícito–significado ex-

plícito. 

Interaciologia: a interação microcosmos-macrocosmos; a interação holobiografia-sin-

cronicidade; a interação Parassemiologia-Parassemanticologia; a interação parassinal-sincroni-

cidade; a interação Paraetiologia–concausa extrafísica–sinal multidimensional; a interação ma-

terpensene pessoal–holopensene ambiental; a interação sincronicidade–sinalética parapsíquica 

pessoal; a interação Manual Pessoal de Prioridades (MPP)–Sincronologia–ônus decisório. 

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

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

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

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

o crescendo hermeneuticológico das sincronicidades; o crescendo biassociação-poliassociação. 

Trinomiologia: o trinômio pensenização-linguagem-interpretação. 

Polinomiologia: a teática do polinômio multifocal. 

Antagonismologia: o antagonismo autorresponsabilidade proexológica / terceirização 

evolutiva; o antagonismo casualidade / causalidade. 

Paradoxologia: o paradoxo Megafenomenologia-maxidiscrição. 

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

cognocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis derivadas do fluxo cósmico; a lei da casualidade. 

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

a interassistenciofilia; a energofilia; a cosmoeticofilia. 

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

lectofobia; a evoluciofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da distorção cognitiva. 

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

gnosticoteca; a sincronoteca; a taxoteca. 

Interdisciplinologia: a Multissincronologia; a Sincronologia; a Sinergismologia; a Flu-

xopensenologia; a Assincronologia; a Parassemiologia; a Paraconexiologia; a Paraconsciencio-

logia; a Multidimensiologia; a Maxiproexologia; a Hermeneuticologia; a Paracomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o duplólogo; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o tenepessista; o ofiexista; 

o conscienciatra; o parassincronólogo; o parassemiólogo; o homem teleguiado; o psicólogo Carl 

Gustav Jung. 

 

Femininologia: a intermissivista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a duplóloga; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a tenepessista; a ofiexista;  

a conscienciatra; a parassincronóloga; a parassemióloga; a mulher teleguiada. 
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Hominologia: o Homo sapiens synchronicus; o Homo sapiens megasynchronicus; o Ho-

mo sapiens minisynchronicus; o Homo sapiens signatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapi-

ens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia das sincronicidades pessoais = a classificação relativa ao uni-

verso da Sincronologia vivenciada pelo próprio pesquisador, homem ou mulher (Autossincrono-

logia); Taxologia das sincronicidades alheias = a classificação relativa ao universo da Sincrono-

logia vivenciada por outros pesquisadores, homens ou mulheres (Heterossincronologia). 

 

Culturologia: a cultura da Enumerologia. 

 

Lexicologia. Sob a ótica da Conscienciologia, o fenômeno da sincronicidade evolutiva-

mente significativa, ou seja, aquele evento caracterizado por óbvia “coincidência” trazendo no bo-

jo evidente mensagem proexológica deveria, a rigor, ser denominado de parassincronicidade. Isso 

em função das óbvias concausas extrafísicas (anímicas ou parapsíquicas) intervenientes nesse 

contexto. 

Caracterização. Eis, a título de hipóteses de tentativas, dentre outras, 5 condições orde-

nadas alfabeticamente, capazes de justificar a ocorrência de tais parassincronicidades significati-

vas (Paretiologia): 

1.  Amparador: a intenção, interação e atuação de consciex técnica em Assistenciologia 

(Interdimensiologia). 

2.  Automaterpensene: a polarização lúcida do próprio materpensene intensificando  

a atração de energias e consciências afins (Convergenciologia). 

3.  Fôrma: a interação da conscin predisposta com determinado holopensene afim com 

cujo saldo consciencial seja superavitária (Holopensenologia). 

4.  Reencontro: a retomada de determinados contatos íntimos do passado estreitando  

a paraconvivência, seja ocasional ou ordinária (Seriexologia). 

5.  Retrossenha: a retomada vigorosa de retrotrafores (retrocons) em determinada área 

do conhecimento ampliando a produtividade interassistencial (Proexologia). 

 

Escalologia. De acordo com a Evoluciologia, é lógico supor ser a vivência e interpre-

tação correta das parassincronicidades, ocorrência mais frequente a partir da desperticidade, atin-

gindo o profissionalismo no patamar do teleguiamento autocrítico. As parassincronicidades seri-

am a linguagem multidimensional habitual das consciências teleguiadas? 

 

Omninteração. O estudo completo e aprofundado da pararrealidade homócrona (Paras-

sincronologia) ocorrendo em determinado momento evolutivo é condição multidimensional com-

plexa. Envolve inúmeras variáveis intervenientes de análise, podendo ser, por isso, alçada à juris-

prudência da Mateologia. 

Listagem. Nesse sentido e considerando a Cosmanaliticologia, eis, na ordem alfabética, 

dentre outras, 50 variáveis, vieses, realidades ou ideias afins concernentes ao universo da Multis-

sincronologia, capazes de auxiliar o pesquisador, homem ou mulher, interessado em tais investi-

gações: 

01.  Algarismos. 

02.  Analogismos. 

03.  Assistencialidade. 

04.  Associabilidade. 

05.  Circularidade. 

06.  Códigos. 

07.  Coloquialismo. 
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08.  Companhias. 

09.  Contigenciamentos. 

10.  Detalhismo. 

11.  Efemeridades. 

12.  Energias. 

13.  Excentricidades. 

14.  Fluxos. 

15.  Foco. 

16.  Geopolítica. 

17.  Holocarmalidade. 

18.  Imagética. 

19.  Imagística. 

20.  Imperturbabilidade. 

21.  Instantaneidade. 

22.  Léxico. 

23.  Linguagens. 

24.  Matemática. 

25.  Memória. 

26.  Metáfora. 

27.  Notícias. 

28.  Números. 

29.  Paraperceptos. 

30.  Pensenes. 

31.  Ressonâncias. 

32.  Reverberações. 

33.  Saturações. 

34.  Semântica. 

35.  Serendipitia. 

36.  Signos. 

37.  Símbolos. 

38.  Simetrias. 

39.  Simultaneidades. 

40.  Sincronias. 

41.  Sinergismos. 

42.  Sínteses. 

43.  Sintonias. 

44.  Sobrepairamentos. 

45.  Surpreendências. 

46.  Taquipensenidade. 

47.  Taquirritmia. 

48.  Tempo. 

49.  Traduções. 

50.  Vetores. 

 

Ordenação. Atinente à Taxologia, eis na ordem funcional 6 classificações diferentes, 

porém convergentes, envolvendo o fenômeno da sincronicidade, contendo, dentre outros, 41 tipos 

ou categorias, a fim de expandir a cosmovisão e compreensão quanto ao tema em foco: 

 

A.  Classificação quanto à predominância do modo de apresentação e interpretação 

do binômio sincronicidade-mensagem: 

01.  Sincronicidade consciencial (interpessoal). 

02.  Sincronicidade cromática (monocromática). 

03.  Sincronicidade cronêmica (temporal). 
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04.  Sincronicidade geométrica (espacial). 

05.  Sincronicidade lexical (vocabular). 

06.  Sincronicidade meteorológica (astronômica). 

07.  Sincronicidade musical (melódica). 

08.  Sincronicidade nominativa (onomástica). 

09.  Sincronicidade numérica (matemática). 

10.  Sincronicidade pictográfica (imagética). 

11.  Sincronicidade temática (titular). 

 

B.  Classificação quanto aos efeitos do binômio sincronicidade-mensagem: 

12.  Sincronicidade consciencioterápica: aquela envolvendo o evoluciente e / ou a du-

pla de trabalho dos consciencioterapeutas. 

13.  Sincronicidade conscienciocentrológica: aquela envolvendo os voluntários e / ou 

alunos de determinada Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

14.  Sincronicidade duplológica: aquela envolvendo os pré-duplistas e / ou os parceiros 

de dupla evolutiva já constituída. 

15.  Sincronicidade geopoliticológica: aquela envolvendo lugares, ao modo da mudan-

ça de domicílio (radicação vitalícia). 

16.  Sincronicidade gesconológica: aquela envolvendo os procedimentos de escrita  

e publicação de obras tarísticas. 

17.  Sincronicidade grupocarmológica: aquela envolvendo pessoas componentes de 

determinada família ou grupo de convívio mais próximo. 

18.  Sincronicidade interassistenciológica: aquela envolvendo assistido(s) e / ou assis-

tente(s), apresentando-se como resultado de determinada tarefa interassistencial. 

19.  Sincronicidade precogniciológica: aquela envolvendo indicadores futuros ou com 

componentes prospectivológicos. 

20.  Sincronicidade proexológica: aquela envolvendo dados ou informações acerca de 

determinada frente proéxica prioritária. 

21.  Sincronicidade recinológica: aquela envolvendo óbvia mensagem conscienciomé-

trica, cujo resultado reflete a necessidade autopesquisística de reciclagem pessoal e / ou grupal. 

22.  Sincronicidade retrocogniciológica: aquela envolvendo teor passadológico, poden-

do, por si mesma, funcionar como gatilho holomnemônico. 

23.  Sincronicidade serendipitológica: aquela envolvendo cunho heurístico, podendo 

desencadear surto criativo de neoideias, neoverpons ou neoabordagens pesquisísticas. 

24.  Sincronicidade seriexológica: aquela envolvendo enredo(s) retroexistencial(is), po-

dendo tanto desencadear retrocognições como precognições em função da tendência à repetição 

de comportamentos interssomáticos (espiral evolutiva). 

25.  Sincronicidade tenepessológica: aquela envolvendo os trabalhos específicos do(a) 

tenepessista e respectivos assistidos, intra e / ou extrafísicos. 

26.  Sincronicidade verponológica: aquela envolvendo os procedimentos de investiga-

ção sobre determinado tema de pesquisa em foco. 

 

C.  Classificação quanto à qualificação do binômio sincronicidade-mensagem: 

27.  Sincronicidade indiferente (neutra). 

28.  Sincronicidade negativa (nosográfica). 

29.  Sincronicidade positiva (homeostática). 

 

D.  Classificação quanto ao número de consciências envolvidas no binômio sincroni-

cidade-mensagem: 

30.  Sincronicidade grupal (coletiva). 

31.  Sincronicidade pessoal (individual). 
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E.  Classificação quanto à modalidade, peculiaridade ou à abrangência do binômio 

sincronicidade-mensagem: 

32.  Intersincronicidade: atuante na convivialidade do microuniverso consciencial. 

33.  Intrassincronicidade: atuante na intimidade do microuniverso consciencial. 

34.  Megassincronicidade: aquela complexa, de difícil análise no todo, seja pela profun-

didade ou pela maxirrepercutibilidade dos efeitos. 

35.  Minissincronicidade: aquela menor, pequena, podendo compor ou predispor às me-

gassincronicidades. 

36.  Multissincronicidade: atuante em diferentes pontos ou consciências simultanea-

mente, porém tendo raiz única. 

37.  Parassincronicidade: aquela com nítido predomínio extrafísico (concausa). 

 

F.  Classificação quanto à natureza do binômio sincronicidade-mensagem: 

38.  Sincronicidade sequencial: aquela envolvendo a coincidência tautócrona em cadeia 

de nomes, números ou eventos repetitivos interrelacionados em curto período de tempo, porém 

em diferentes contextos. 

39.  Sincronicidade associativa: aquela envolvendo a associação espontânea de deter-

minada ideia, pessoa ou palavra por diferentes meios, a partir da lembrança involuntária de tal 

fato. Possui íntima relação com o parafenômeno da telepatia. 

40.  Sincronicidade impressiva: aquela envolvendo a sensação paraperceptiva da ocor-

rência de determinado fato ou parafato com outra conscin à distância, naquele mesmo instante. 

Possui íntima relação com o parafenômeno da simulcognição. 

41.  Sincronicidade proxêmica: aquela envolvendo o encontro de conscin(s) em cir-

cunstâncias absolutamente inesperadas, improváveis e impensáveis. 

 

Mistura. Toda classificação tende a limitar os fenômenos, procedimentos ou o objeto de 

análise. Por isso, é óbvio considerar a existência, na prática, de inúmeras sincronicidades multidi-

mensionais mistas, aquelas apresentando a intersecção de diferentes formas ou tipos anteriormen-

te elencados. 

Enumeração. No tocante à Orismologia, eis, dentre outras, 25 especialidades ordenadas 

alfabeticamente, com íntima relação à Parassincrologia, a fim de expandir o debate do tema em 

foco: 

01.  Ciclologia. 

02.  Coincidenciologia. 

03.  Confluenciologia. 

04.  Conformaticologia. 

05.  Conjugaciologia. 

06.  Contigenciamentologia. 

07.  Convergenciologia. 

08.  Cosmanaliticologia. 

09.  Detalhismologia. 

10.  Entrosamentologia. 

11.  Enumerologia. 

12.  Exaustivologia. 

13.  Fluxopensenologia. 

14.  Integraciologia. 

15.  Interaciologia. 

16.  Intersecciologia. 

17.  Multidimensiologia. 

18.  Paramatematicologia. 

19.  Parassemiologia. 

20.  Ressonanciologia. 

21.  Reverberaciologia. 
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22.  Simulcogniciologia. 

23.  Sinergismologia. 

24.  Transcomunicologia. 

25.  Vinculologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia das sincronicidades, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

02.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

03.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

05.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Fluxo  pesquisístico  multidimensional:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Megassincronicidade:  Megassincronologia;  Neutro. 

08.  Minissincronicidade:  Minissincronologia;  Neutro. 

09.  Multitraduciologia:  Intercomunicologia;  Neutro. 

10.  Omniconfluência  analítica:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

11.  Parassinal  evolutivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

12.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 

13.  Realidade  autológica:  Conformaticologia;  Neutro. 

14.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  TAXOLOGIA  DAS  SINCRONICIDADES  QUALIFICA  O  NÍ-
VEL  EXATO  DA  AUTOPARACOSMOVISIOLOGIA  A  PARTIR  

DO  DETALHAMENTO  DAS  DIFERENTES  FÍMBRIAS  INTER-
DIMENSIONAIS  INSUSPEITAS  AO  PESQUISADOR  JEJUNO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito mentalsomático de catalogar as pa-

rassincronicidades testemunhadas? Desde quando? Quais os efeitos práticos daí advindos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Cambray, Joseph; Sincronicidade: Natureza e Psique num Universo Interconectado (Synchronicity: Na-

ture & Psyche in an Interconnected Universe); Coleção: Reflexões Junguianas; pref. David H. Rosen; trad. Caio Liudvik; 

216 p.; 5 caps.; 31 citações; 2 fotos; 4 gráfs.; 3 ilus.; posf.; 265 notas; 169 refs.; alf.; 19 x 12,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, 
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2.  Cunha e Silva, Eduardo; Considerações Conscienciológicas sobre o Fenômeno da Sincronicidade Multi-

dimensional; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 1; 1 E-mail; 16 enus.; 14 refs.; Associação Inter-
nacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março; 2007; páginas 25 
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T A X O L O G I A    D A S    S Í N T E S E S  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia das sínteses é o ato ou efeito de classificar a reunião de reali-

dades, fatos, casos, partes, elementos diferentes, concretos ou abstratos no todo coerente, chegan-

do-se aos efeitos pelas causas, opondo-se ao conceito de análise, segundo o princípio dual da po-

laridade, e extraindo o resumo ou o núcleo mais relevante da abordagem científica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo síntese provém do 

idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banque-

tes”, e este do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; 

contrato”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Taxonomia das sínteses. 02.  Classificação das sínteses. 03.  Quali-

ficação das sínteses. 04.  Estudo detalhado das sínteses. 05.  Dissecção das sínteses. 06.  Investi-

gação atomizadora das sínteses. 07.  Tirateima das sínteses. 08.  Exame de excelência das sínte-

ses. 09.  Holanálise das sínteses. 10.  Cosmovisão das sínteses. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia das sínteses, Minitaxologia das sínteses 

e Megataxologia das sínteses são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Síntese das sínteses. 02.  Acriticismo. 03.  Caos cultural. 04.  Anti-

logismo. 05.  Apriorismose. 06.  Dogmatismo. 07.  Paralogismo; sofística. 08.  Autodesorganiza-

ção intelectual. 09.  Tendenciosidade. 10.  Monovisão parcelada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento sintético. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal sintético; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a Taxologia das sínteses; a classificação funcional das sínteses; as sínteses 

heterocríticas; a racionalidade; a investigação; o enfoque; o experimento; a sistematização; a dis-

criminação; a catálise; a constatação; a holossíntese; a operação derivando do simples para  

o complexo; a síntese supercompactada; a cadeia análise-síntese ininterrupta; a síntese quando su-

perior à análise; a síntese cósmica; a ideia temporariamente conclusiva; o megafoco da Cosmos-

sofia; a associação de ideias; a autofocalização no megafoco; a generalização concisa da síntese;  

a cosmossíntese da megafraternidade. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da cosmossíntese. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Binomiologia: o binômio abordagem intraconsciencial–abordagem extraconsciencial;  

o binômio implicitude-explicitude. 
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Trinomiologia: o trinômio tese-síntese-antítese; o trinômio linha-frase-síntese; o trinô-

mio ideia original–experimentação–síntese. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro. 

Filiologia: a raciocinofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a fatofilia. 

Fobiologia: a amorfofobia; a dismofofobia. 

Holotecologia: a taxoteca; a catalogoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Taxologia; a Mentalsomatologia; a Holo-

maturologia; a Metodologia; a Pesquisologia; a Criteriologia; a Sistemática. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens taksiosyntheticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens hermeneuticus; o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minitaxologia das sínteses = as mais simples apresentando expressões 

compostas com adjetivos; Megataxologia das sínteses = as mais complexas apresentando termos 

compostos a partir de prefixos. 

 

Adjetivadas. Eis, como exemplos, na ordem alfabética, 100 categorias de sínteses sim-

ples, adjetivadas, e as aproximações simples ou equivalências: 

01.  Síntese acertada: síntese acurada. 

02.  Síntese administrativa: síntese estatutária. 

03.  Síntese algorítmica: síntese matemática. 

04.  Síntese analítica: síntese extensiva. 

05.  Síntese analógica: síntese homóloga; síntese correspondente. 

06.  Síntese assimétrica: síntese desproporcional. 

07.  Síntese avaliativa: síntese metrológica. 

08.  Síntese binominal: síntese dualística; síntese congeminal. 
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09.  Síntese biobibliográfica: síntese bibliotecária. 

10.  Síntese biológica: síntese vegetal; síntese floral. 

11.  Síntese capitalista: síntese plutocrata. 

12.  Síntese caracterial: síntese personalística. 

13.  Síntese cognitiva: síntese enciclopédica; síntese polimática. 

14.  Síntese coloquial: síntese argumentativa. 

15.  Síntese comparativa: síntese associativa. 

16.  Síntese conclusiva: síntese direcionada. 

17.  Síntese conjuntural: síntese circunstancial; síntese contingencial. 

18.  Síntese conscienciológica: síntese consciencial. 

19.  Síntese conscienciométrica: síntese conscienciogramática. 

20.  Síntese contributiva: síntese distributiva. 

21.  Síntese convencionalista: síntese arranjada. 

22.  Síntese cosmoética: síntese bioética; síntese moral. 

23.  Síntese cosmológica: síntese macrocósmica; síntese cosmográfica. 

24.  Síntese crítica: síntese dedutiva. 

25.  Síntese cronológica: síntese cronêmica; síntese cronográfica; síntese temporal. 

26.  Síntese cultural: síntese poliglótica. 

27.  Síntese curricular: síntese profissional. 

28.  Síntese decisiva: síntese indubitável; síntese definidora. 

29.  Síntese diagnóstica: síntese discriminativa. 

30.  Síntese disponível: síntese redundante. 

31.  Síntese documental: síntese probante. 

32.  Síntese doutrinal: síntese dogmática. 

33.  Síntese econômica: síntese monetária. 

34.  Síntese eleitoral: síntese sufragística. 

35.  Síntese eletrônica: síntese digital. 

36.  Síntese empírica: síntese matricial. 

37.  Síntese epidemiológica: síntese sazonal. 

38.  Síntese estatística: síntese recenseadora. 

39.  Síntese estrutural: síntese arquitetônica. 

40.  Síntese evolutiva: síntese progressiva; síntese transformacional. 

41.  Síntese exaustiva: síntese saturadora. 

42.  Síntese executiva: síntese autoritária. 

43.  Síntese experiencial: síntese pessoal. 

44.  Síntese experimental: síntese exemplar; síntese modelar. 

45.  Síntese expressional: síntese comunicativa. 

46.  Síntese farmacológica: síntese química; síntese bioquímica. 

47.  Síntese fictícia: síntese imagística; síntese fantasista. 

48.  Síntese final: síntese culminante. 

49.  Síntese formante: síntese configurativa. 

50.  Síntese funcional: síntese fisiológica. 

51.  Síntese geral: síntese generalizada. 

52.  Síntese histórica: síntese passadológica. 

53.  Síntese idiomática: síntese linguística. 

54.  Síntese imaginativa: síntese ideativa; síntese mateológica. 

55.  Síntese inapropriada: síntese irregular; síntese divergente. 

56.  Síntese informativa: síntese publicável. 

57.  Síntese inorgânica: síntese antinatural. 

58.  Síntese instrutiva: síntese didática; síntese pedagógica. 

59.  Síntese inteligente: síntese intelectiva; síntese conceptual. 

60.  Síntese legislativa: síntese constitucional. 

61.  Síntese lógica: síntese filosófica; síntese defensável. 
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62.  Síntese máxima: síntese extrema. 

63.  Síntese megapensênica: síntese esclarecedora. 

64.  Síntese microbiana: síntese microscópica; síntese homuncular. 

65.  Síntese moderna: síntese atual. 

66.  Síntese multidimensional: síntese cosmoconsciencial. 

67.  Síntese noticiosa: síntese midiática. 

68.  Síntese numérica: síntese aritmética. 

69.  Síntese oportuna: síntese momentosa. 

70.  Síntese orgânica: síntese natural. 

71.  Síntese pesquisística: síntese investigativa. 

72.  Síntese política: síntese ideológica. 

73.  Síntese popular: síntese consagrada. 

74.  Síntese prática: síntese objetiva; síntese realista. 

75.  Síntese prioritária: síntese preferencial. 

76.  Síntese programática: síntese projetada; síntese protocolar. 

77.  Síntese proteica: síntese alimentar. 

78.  Síntese pura: síntese depurada. 

79.  Síntese reflexiva: síntese ponderada. 

80.  Síntese relativa: síntese breve. 

81.  Síntese restritiva: síntese limitada; síntese circunscrita. 

82.  Síntese sedimentológica: síntese grosseira. 

83.  Síntese simbólica: síntese figurativa; síntese pictográfica. 

84.  Síntese sistemática: síntese documentada. 

85.  Síntese somática: síntese corporal. 

86.  Síntese sonora: síntese melográfica. 

87.  Síntese substancial: síntese essencial. 

88.  Síntese subtrativa: síntese mutiladora. 

89.  Síntese teática: síntese vivencial. 

90.  Síntese técnica: síntese científica; síntese codificada. 

91.  Síntese temática: síntese textual. 

92.  Síntese temporária: síntese efêmera. 

93.  Síntese teórica: síntese hipotética. 

94.  Síntese textural: síntese têxtil. 

95.  Síntese totalizante: síntese abrangente; síntese panorâmica. 

96.  Síntese trabalhista: síntese laboral. 

97.  Síntese tributária: síntese contributiva. 

98.  Síntese trinominal: síntese trilógica. 

99.  Síntese tudológica: síntese totalitária; síntese indecomponível. 

100.  Síntese universal: síntese cósmica. 

 

Prefixais. Eis, como exemplos, na ordem alfabética, 20 categorias de sínteses comple-

xas, prefixais: 

01.  Arquissíntese. 

02.  Astrossíntese. 

03.  Biossíntese. 

04.  Cosmossíntese: omnissíntese. 

05.  Criptossíntese. 

06.  Heterossíntese. 

07.  Hipersíntese: supersíntese. 

08.  Holossíntese. 

09.  Macrossíntese. 

10.  Megassíntese. 

11.  Metassíntese. 
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12.  Microssíntese: minissíntese. 

13.  Neossíntese: novassíntese. 

14.  Parassíntese: ultrassíntese. 

15.  Protossíntese. 

16.  Pseudossíntese. 

17.  Psicossíntese. 

18.  Ressíntese. 

19.  Trissíntese. 

20.  Unissíntese. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia das sínteses, indicados para a expansão das 

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

1.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Síntese:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

5.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

6.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

7.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  SÍNTESE  ESPECIALIZADA,  EXTRAÍDA  DA  COSMA-
NÁLISE,  EVIDENCIA  O  FATO:  A  TAXOLOGIA  HUMANA  

AINDA  NÃO  ADOTA  A  VARIÁVEL  MAIS  RELEVANTE   
EM  TODA  CLASSIFICAÇÃO  ACURADA,  A  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Quais modalidades taxológicas você emprega para desenvolver a sínte-

se das sínteses? Você executa sempre a competente análise antes de chegar à síntese? 
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T A X O L O G I A    D O    CO N H E C I M E N T O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia do conhecimento é a Ciência aplicada à classificação da natu-

reza do conhecimento em geral ou do conhecimento em particular, individual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em ordem”.  

O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; 

Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. O termo conheci-

mento deriva do idioma Latim, cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhe-

cer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Classificação da cognição. 2.  Análise da sabedoria. 3.  Interpretação 

da erudição. 4.  Abordagem da Pansofia. 5.  Enfoque da Gnosiologia. 

Neologia. As duas expressões compostas Taxologia do conhecimento infuso e Taxologia 

do conhecimento avançado são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia da ignorância. 2.  Classificação do apedeutismo. 3.  Tipo-

logia do analfabetismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da cognição. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – O conhe-

cimento tranquiliza. Amealhemos conhecimentos perduráveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a Taxologia do conhecimento; a classificação da Gnosiologia; a análise dos 

fatos; o estudo da apreensão intelectual; a cosmovisão da erudição. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: o atacadismo mentalsomático; o autodidatismo permanente; a biblioteca 

pessoal; o poliglotismo pessoal; a condição do pensador-leitor; a condição do leitor-tradutor;  

a condição do professor-escritor. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio intracerebral subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo autocognição / apedeutismo. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a cognofilia. 

Fobiologia: a cognofobia própria do Ignorantismo; a epistemofobia; a leiturofobia. 

Holotecologia: a cognoteca; a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;  

o Autodidatismo; a Parapedagogiologia; a Gnosiologia; a Polimatia; a Epistemologia; a Holoma-

turologia; a Hermenêutica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia do conhecimento infuso = a cognição da vítima da síndrome 

da mediocrização da massa humana impensante; Taxologia do conhecimento avançado =  

a cognição do portador, homem ou mulher, da inteligência evolutiva (IE). 

 

Taxologia. Conforme os princípios da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 100 

condições ou categorias básicas do conhecimento capazes de estabelecer melhor a cosmovisão da 

holomaturidade da conscin, a ser aplicada, por exemplo, no antibelicismo: 

01.  Acervo do conhecimento: o agrupamento; o conjunto; o armazém cognitivo. 

02.  Acumulação do conhecimento: a Mnemossomatologia; a Parageneticologia. 

03.  Administração do conhecimento: o controle; a autorganização; a Metodologia. 

04.  Aferição do conhecimento: os exames; as provas; os testes; os debates; os brainstormings. 

05.  Ampliação do conhecimento: a Parapercepciologia; a Projeciologia. 

06.  Antropologia do conhecimento: a Holossomatologia; a Somatologia. 

07.  Aproveitamento do conhecimento: as consequências, os efeitos; os frutos; os saldos. 

08.  Aquisição do conhecimento: as abordagens; as fontes; os reencontros ideológicos. 

09.  Área do conhecimento: o campo; o domínio; a esfera; a linha; o ramo; o setor. 

10.  Árvore do conhecimento: o algoritmo; o quadro sinóptico; a arquivística. 

11.  Assimilação do conhecimento: absorção, apreensão; abordagens multifacetadas. 

12.  Atualização do conhecimento: a neofilia; as reinquirições técnicas. 

13.  Avanço do conhecimento: a cognoscibilidade; o autodiscernimento aplicado. 

14.  Base do conhecimento: a Pensenologia; a herança social; a Mesologia. 

15.  Busca do conhecimento: a Cosmanálise; a Infocomunicologia; a encicloteca. 
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16.  Cabedal do conhecimento: a Comunicologia; a demolição mitoclasta. 

17.  Capitalização do conhecimento: Homeostaticologia; flexibilidade energossomática. 

18.  Carga de conhecimento: as interferências; as sobrecargas; as cacognosias. 

19.  Centro do conhecimento: o educandário; a escola; a universidade; o escritório. 

20.  Cientificidade do conhecimento: a lógica; a racionalidade; a refutação. 

21.  Classificação do conhecimento: a Taxologia; a sistematização sociocultural. 

22.  Coerência do conhecimento: linearidade da autopensenização; congruências. 

23.  Comercialização do conhecimento: o patrimônio; as vendagens; a sobrevivência. 

24.  Complexificação do conhecimento: recuperação de cons magnos; parassinapses. 

25.  Composição do conhecimento: polivalência; versatilidade; técnica do detalhismo. 

26.  Conjunto do conhecimento: as enciclopédias; os dicionários; a Lexicologia. 

27.  Consolidação do conhecimento: a maturidade consciencial. 

28.  Construção do conhecimento: a educação formal; o autodidatismo contínuo. 

29.  Deficiência do conhecimento: as fissuras pessoais; a neofobia. 

30.  Definição do conhecimento: o papel da autocognição na vida pessoal. 

31.  Desenvolvimento do conhecimento: a Fenomenologia; a Parafenomenologia. 

32.  Detenção do conhecimento: a Parapedagogiologia; o Curso Intermissivo pessoal. 

33.  Difusão do conhecimento: divulgações; generalizações; gestações conscienciais. 

34.  Dispersão do conhecimento: desordem pessoal; autoindisciplina mentalsomática. 

35.  Disponibilização do conhecimento: a educação; o magistério; a Pedagogia. 

36.  Dissecção do conhecimento: a atomização cognitiva; aprofundamento intelectual. 

37.  Distribuição do conhecimento: o voluntariado; o megatrafor invendável. 

38.  Economia do conhecimento: a apriorismose; os monoideísmos; a usura intelectual. 

39.  Especialização do conhecimento: o varejismo consciencial cronicificado. 

40.  Estágio do conhecimento: a Arqueologia intelectual; os tradicionalismos. 

41.  Estatística do conhecimento: as informações numerais cronológicas. 

42.  Evolução do conhecimento: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

43.  Exercício do conhecimento: a vida mentalsomática pessoal. 

44.  Expressão do conhecimento: o confor; a forma; a comunicabilidade direta. 

45.  Função do conhecimento: a aplicação; a utilização; a assistencialidade. 

46.  Geografia do conhecimento: a Proxêmica; a Intrafisicologia; o aqui e agora. 

47.  Geração do conhecimento: o amplificador consciencial; o(a) professor(a). 

48.  Gestão do conhecimento: a Tecnologia moderna aplicada; a formação de opinião. 

49.  Globalização do conhecimento: a universalização; a Paraprofilaxiologia. 

50.  Gradiente do conhecimento: a autodisciplina; os hábitos sadios; as rotinas úteis. 

51.  História do conhecimento: a Passadologia; o pluriideísmo; a holobiografia. 

52.  Importância do conhecimento: a Conscienciologia; o neoparadigma consciencial. 

53.  Incremento do conhecimento: ampliação; catálise intelectual; os enriquecimentos. 

54.  Industrialização do conhecimento: o empirismo; o capitalismo selvagem. 

55.  Lacuna do conhecimento: os estigmas intelectuais; a assedialidade mentalsomática. 

56.  Lugar do conhecimento: o posicionamento existencial; a Proexologia; retribuições. 

57.  Manipulação do conhecimento: a Assistenciologia; o voluntariado autolúcido. 

58.  Matematização do conhecimento: a pureza e exatidão dos neoconstructos. 

59.  Mercantilização do conhecimento: a Conscienciocentrologia; os vínculos. 

60.  Metodologia do conhecimento: as teorizações; os omniquestionamentos. 

61.  Monopólio do conhecimento: os hermetismos; as panelinhas intelectuais. 

62.  Multiplicação do conhecimento: curiosidade; perplexidade; Autopesquisologia. 

63.  Núcleo do conhecimento: o megafoco consciencial; o materpensene pessoal. 

64.  Objetivo do conhecimento: a evolução consciencial; a megafraternidade. 

65.  Ociosidade do conhecimento: a ausência da assistência interconsciencial. 

66.  Ordenação do conhecimento: a ordem; a Arquivologia; a biblioteca particular. 

67.  Origem do conhecimento: as derivações; a Holomnemônica. 

68.  Pacificação do conhecimento: a busca da anticonflitividade pessoal. 
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69.  Panorâmica do conhecimento: a cosmovisão pessoal; a Extrafisicologia. 

70.  Patrimônio do conhecimento: a bagagem pessoal; a Conscienciometrologia. 

71.  Pluralidade do conhecimento: o atacadismo consciencial; a Invexologia. 

72.  Polarização do conhecimento: nocional; intelectivo; real; a Inventariologia. 

73.  Porta do conhecimento: o abertismo consciencial; os intercâmbios culturais. 

74.  Praticidade do conhecimento: a Experimentologia além das crendices. 

75.  Primado do conhecimento: a Mentalsomatologia; a cultura útil. 

76.  Prioridade do conhecimento: a primeira linha do saber; os valores pessoais. 

77.  Privação do conhecimento: o analfabetismo funcional; as coleiras do ego. 

78.  Processamento do conhecimento: o cosmograma pessoal; a holoteca disponível. 

79.  Produção do conhecimento: a criação; a invenção; a descoberta; a Heuristicologia. 

80.  Profundidade do conhecimento: sutileza; multidimensionalidade consciencial. 

81.  Promoção do conhecimento: a propaganda; a demonstração; a descrição. 

82.  Realidade do conhecimento: a vivência pessoal; a verbação habitual. 

83.  Reestruturação do conhecimento: as seletividades; as reverificabilidades. 

84.  Rejeição do conhecimento: as dúvidas; as incertezas; as utopias; os arquétipos. 

85.  Relação do conhecimento: a bissociação básica; as associações de neoideias. 

86.  Relatividade do conhecimento: a Cronêmica; a obsolescência intelectual. 

87.  Restrição do conhecimento: as discriminações; as segregações; as censuras. 

88.  Retidão do conhecimento: a Cosmoeticologia; a incorruptibilidade pessoal. 

89.  Revolução do conhecimento: o neoparadigma consciencial; as neoteorias. 

90.  Sinal do conhecimento: a Presenciologia; as reflexões lógicas; os registros. 

91.  Síntese do conhecimento: a Despertologia; a condição da desperticidade pessoal. 

92.  Sistematização do conhecimento: a organização; a reorganização. 

93.  Sociedade do conhecimento: a comunidade conscienciológica; a Cognópolis. 

94.  Sociologia do conhecimento: a Cosmoconscienciologia; a Parassociologia. 

95.  Solidez do conhecimento: a Macrossomatologia; o tenepessismo; o compléxis. 

96.  Teática do conhecimento: a teoria; a Epistemologia; a praticidade; a práxis. 

97.  Tipo do conhecimento: a categoria; a especificidade; a exaustividade. 

98.  Transcendência do conhecimento: as variedades; a intelecção alternativa. 

99.  Universo do conhecimento: a abrangência multidimensional; a Conscienciópolis. 

100.  Valor do conhecimento: a Consciencioterapia; a Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia do conhecimento, indicados para a expansão 

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

1.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

4.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

6.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

7.  Prole  mentalsomática:  Cogniciologia;  Homeostático. 

 

O  CONHECIMENTO  PESSOAL  PODE  SER  AMADOR, 
TEÓRICO,  DESORDENADO,  FRÍVOLO,  INÚTIL,  INFUSO,  
DISPERSO  E  MALSÃO;  OU  PROFISSIONAL,  PRÁTICO,  

OBJETIVO,  CRIATIVO,  COSMOÉTICO  E  PRÓ-EVOLUÇÃO. 
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Questionologia. Em qual categoria você classifica o próprio conhecimento? Tal tipo de 

conhecimento está em evolução com você? 
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T A X O L O G I A    D O S    A N A L O G I S M O S  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia dos analogismos é a Ciência aplicada aos estudos dos raciocí-

nios, hipóteses ou formulações teóricas fundamentadas nas comparações das relações entre obje-

tos diferentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do  idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em ordem”.  

O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; Ar-

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo analogismo deriva do 

idioma Francês, analogisme, e este do idioma Latim, analogia, “proporção; relação; semelhança; 

simetria; conformidade”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Taxologia das comparações. 2.  Taxologia das simetrias. 3.  Taxolo-

gia dos sinônimos. 4.  Classificação dos analogismos. 5.  Análise dos analogismos. 

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

análoga; analogética; analogético; analógica; analógico; analogismo; analogista; Analogística; 

analogístico; análogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas Minitaxologia dos analogismos; Maxitaxologia 

dos analogismos e Megataxologia dos analogismos são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia dos antônimos. 2.  Taxologia das disparidades. 3.  Taxo-

logia das contraposições. 4.  Taxologia das assimetrias. 5.  Classificação das contraposições. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da associação de ideias. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem com-

para, julga. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da associação de ideias ou da Mnemônica. 

 

Fatologia: a Taxologia dos analogismos; as associações de ideias; o estudo da compara-

ção exaustiva entre os objetos; a pesquisa das bissociações; o paralelismo entre realidades; o co-

tejo entre as significações dos fatos; a determinação entre as semelhanças das realidades. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: a comparação; a relação; a bissociação; o paralelismo; o cotejo; o con-

fronto; o contraste. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio seis–meia dúzia. 

Trinomiologia: o trinômio tese-antítese-síntese. 

Antagonismologia: o antagonismo Sinonimologia / Antonimologia. 

Filiologia: a cognofilia; a raciocinofilia. 

Holotecologia: a taxoteca; a analiticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Fi-

lologia; a Parapedagogiologia; a Polimatia; a Holomaturologia; a Hermenêutica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens analogicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minitaxologia dos analogismos = as comparações das relações entre ob-

jetos ou realidades intrafísicas; Maxitaxologia dos analogismos = as comparações das relações en-

tre objetos intrafísicos e paraobjetos; Megataxologia dos analogismos = as comparações das rela-

ções entre paraobjetos ou pararrealidades. 

 

Categorias. Eis, em ordem alfabética, 100 categorias de analogismos capazes de apontar 

maiores esclarecimentos dentro do universo de pesquisas detalhistas, por exemplo, do antibelicis-

mo, enfatizando as aproximações sutis, simples e compostas: 

01. Adequação: a busca da conformidade; adaptação; ajustamento disciplinado. 

02. Afinidade (afinação): atração ou simpatia entre partes; essências similares. 

03. Aglutinação: integração; adesão; integração de elementos distintos. 

04. Agregação: aglomeração; forças interconectadas. 

05. Aliança: pacto; tratado; acordo entre pessoas. 

06. Amalgamação: relacionamento estreito. 

07. Analogística (Analogia): Ciência das comparações. 

08. Aposição: justaposição; adjunção; estado de ajustamento. 

09. Assimilação: apropriação de ideias ou formas; absorção de conhecimentos. 

10. Bissociação: ajuntamento de conhecimentos. 

11. Casamento: vínculo conjugal; cerimônia; forma de relacionamento social. 
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12. Coadunação: combinações dissimilares; ajuntamento de pessoas. 

13. Coalescência: concrescência; resultado complexo de diversas combinações. 

14. Coaptação: aproximação; adaptação de partes anteriormente separadas. 

15. Coerência: harmonia entre ideias; nexo entre 2 fatos. 

16. Coexistência: existência simultânea dentro da Proxêmica e da Cronêmica. 

17. Coincidência: eventos simultâneos; matematicamente igual. 

18. Coleguismo: camaradagem; lealdade; consciência de solidariedade. 

19. Combinação (combinabilidade): resultado de planejamento. 

20. Comparabilidade: capacidade de estabelecer similitudes. 

21. Comparação: cotejo de semelhanças e diferenças. 

22. Compatibilidade: coexistência pacífica. 

23. Concerto: acerto das discórdias; ajuste. 

24. Conciabilidade: harmonização de litigantes. 

25. Concordância: relação mútua contínua. 

26. Conexão: ligação; nexo; função continuada. 

27. Conformidade: consonância. 

28. Confrontação (confronto): enfrentamento de forças. 

29. Congeneridade: caráter de semelhanças. 

30. Congruência: igualdade geométrica. 

31. Congruidade: correspondência quanto a características. 

32. Conjunção: concurso de circunstâncias. 

33. Consanguinidade: descendência do mesmo ancestral. 

34. Consubstanciação: unidade de substância. 

35. Convergência: afluir ao mesmo lugar. 

36. Cooperação: atuação conjunta; fusão de forças. 

37. Coparticipação: parceria com outros; comunidade de bens. 

38. Correlação: medida de associação. 

39. Correspondência: ação de corresponder. 

40. Cotejo: estabelecimento de confrontos; investigação de partes e diferenças. 

41. Duplicação: cadeias complementares. 

42. Duplicidade: dobração; doutrina de duplo sentido. 

43. Emparceiramento: união em parceria. 

44. Empate: falta de decisão. 

45. Empatia: afinidade com outro. 

46. Encadeamento: sequência lógica de fatos. 

47. Enlace: união por vínculo ético. 

48. Entrecruzamento: permuta de genes. 

49. Entrelaçamento: conjunto de acontecimentos vinculados. 

50. Equalização: manutenção do equilíbrio. 

51. Equiparação (equiparência): semelhança razoável. 

52. Fusão: transição de fase. 

53. Harmonização: estado de pacificação. 

54. Homeose: harmonia interna. 

55. Homogeneidade: ausência de acidentes. 

56. Homologia: linguagem concordante. 

57. Identidade: paridade absoluta. 

58. Identificação: ato de reconhecimento. 

59. Igualdade: condição de grandezas equivalentes. 

60. Integração: associações recíprocas. 

61. Interação: convivência pacífica. 

62. Interatividade: capacidade de permitir interação. 

63. Interconexão: conexão entre 2 processos. 

64. Interconexidade: câmbio mútuo. 
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65. Intercorrelação: comunicação recíproca. 

66. Interdependência: assistência recíproca. 

67. Interligação: ligação de elementos díspares. 

68. Interrelação: relação entre pessoas. 

69. Irmandade (confraternismo): intimidade fraternal. 

70. Isologia: qualidade de composição análoga. 

71. Isomeria: relação entre 2 compostos. 

72. Isomorfismo: similaridade superficial. 

73. Junção: conjugação de esforços e talentos. 

74. Liame: ligamento; laço; elemento de união. 

75. Mimese: repetição da realidade. 

76. Miscibilidade: misturabilidade; qualidade de misturável. 

77. Mutualidade: troca com vantagens recíprocas. 

78. Paralelismo: teoria da correspondência. 

79. Paralelo: colateralidade; ausência de concorrência. 

80. Parecença: conjunto de traços idênticos. 

81. Parentesco: vínculo socialmente reconhecido. 

82. Paridade: semelhança de tratamento. 

83. Parilidade: propriedade da igualdade. 

84. Pertinência: concernência; reparo adequado. 

85. Reciprocidade: sentimento compartilhado. 

86. Relação: intercâmbio de informações. 

87. Semelhança: relação analógica. 

88. Simetria: proporções equilibradas; identidade justa. 

89. Similaridade: caráter de similar. 

90. Similitude: semelhança indiscutível. 

91. Similitudinariedade: propriedade da realidade assemelhada. 

92. Sincronicidade: evento tautócrono; ações acidentais simultâneas. 

93. Sincronismo: ocorrência simultânea de 2 fenômenos. 

94. Sinonímia: semelhança de sentido ou significado. 

95. União: conformidade de esforços. 

96. Unificação: interação única. 

97. Uniformidade: regularidade da ação; ausência de variedade. 

98. Uniformização: ação de igualar-se; padronização. 

99. Unissonância: monotonia; unanimidade; vibração harmônica. 

100. Vinculação: conexidade de causas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia dos analogismos, indicados para a expansão 

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

1.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

2.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

4.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

5.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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EIS  O  ANALOGISMO  BÁSICO:  NA  TACON  PREDOMINA 
A  INTERASSISTÊNCIA  AOS  DESPOSSUÍDOS  MATERIAIS. 
NA  TARES  PREDOMINA  A  ASSISTÊNCIA  AOS  DESPOS-

SUÍDOS  CONSCIENCIAIS.  AQUI  ENTRAM  OS  BELICISTAS. 
 

Questionologia. Os analogismos ajudam você intelectualmente? Por qual razão? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21416 

T A X O L O G I A    H O L O T E C Á R I A  
( H O L O T E C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia Holotecária é a Ciência aplicada aos estudos técnicos ou às 

pesquisas das classificações sistemáticas dos artefatos do saber equivalentes às coleções especiali-

zadas (tecas), compondo o megamostruário do conhecimento, a holoteca. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O prefixo holo provém do 

mesmo idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O terceiro 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”. O sufixo ário vem do idioma 

Latim Clássico, arium, formador de adjetivos latinos e cultismos no idioma Português. 

Sinonimologia: 1.  Taxonomia Holotecária. 2.  Taxeologia dos artefatos do saber. 3.  Ta-

xiologia Holotecológica. 4.  Taxionomia integral das tecas. 5.  Taxeonomia dos objetos da holote-

ca. 6.  Linguagem holotecária. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia Holotecária, Taxologia Holotecária In-

trafísica e Taxologia Holotecária Extrafísica são neologismos técnicos da Holotecologia. 

Antonimologia: 1.  Organização do acervo pessoal. 2.  Desorganização colecionista.  

3.  Anomia antitaxológica. 4.  Subordinação taxeológica semântica. 5.  Classificação Decimal 

Universal (CDU). 6.  Arquivologia. 7.  Taxonomia Bibliotecária. 8.  Categorização bibliotecária. 

9.  Classificação enumerativa. 

Estrangeirismologia: o Administrarium; o display dos artefatos do saber. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às sistematizações de conceitos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Taxologia; os cosmopensenes; a cosmopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade. 

 

Fatologia: a Taxologia Holotecária; a classificação criteriosa; o estudo dos critérios ta-

xológicos; a taxonomia madura; a ordenação lógica; a taxologia funcional; a categorização li-

bertária; a taxonomia dos objetos; a taxiologia dos livros; a listagem das 277 tecas; o Holoserver; 

a classificação aplicada aos fatos; a taxologia dos objetos de acordo com as Ciências Específicas; 

a Metodologia; a tecnicidade; a associação de ideias; a atenção concentrada; o estudo da compara-

ção exaustiva entre os elementos das coleções; o sistema de organização do conhecimento; o sis-

tema de organização da holoteca; a coordenação por gênero dos artefatos dos saber; a ordenação 

lógica dos artefatos dos saber iniciando no mais óbvio e indo para o mais incomum; o agrupa-

mento temático dos artefatos do saber; o levantamento de dados; a consulta ao banco de dados;  

o empenho nas buscas de dados; o processamento cognitivo dos dados; a classificação das tecas 

facilitando os achados pesquisísticos; a valorização da holoteca na produção intelectual; a desfor-

matação do método bibliotecário convencional. 

 

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

pararquivos; o arquivamento das fichas evolutivas pessoais (FEPs); as evocações multidimensio-
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nais positivas a partir dos itens da holoteca; o amparo extrafísico ao trabalho realizado na holote-

ca; a parassistência a partir da pesquisa realizada na holoteca; a evitação da hoploteca devido  

à evocação negativa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisa-leitura-reflexão; o sinergismo holoteca-poli-

matia. 

Principiologia: o princípio organizador dos saberes; o princípio da afinidade intelectu-

al; o princípio da auteducação evolutiva; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas. 

Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) aplicado aos estudos relevantes. 

Teoriologia: a teoria das localizações; a teoria da correspondência; a teática da Taxo-

logia. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica da análise- 

-síntese. 

Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pen-

sênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólo-

gos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico da Taxologia Holotecária. 

Neossinapsologia: a reciclagem das parassinapses abrindo espaço para as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo pesquisa-produtividade. 

Enumerologia: a recepção do artefato do saber; a triagem do artefato do saber; o regis-

tro do artefato do saber; a classificação do artefato do saber; a digitação dos dados do artefato 

do saber; o arquivamento do artefato do saber; a pesquisa pelo artefato do saber; a seleção do 

artefato do saber. 

Binomiologia: o binômio Arquivologia-holomemória; o binômio duplista pesquisador- 

-holotecário; o binômino atenção-concentração; o binômio concentração cognitiva–dispersão vi-

sual; o binômio leitura-autorreflexão; o binômio leitura-releitura; o binômio curiosidade-pesqui-

sa; o binômio evocação-atração. 

Interaciologia: a interação Taxologia-Arquivologia; a interação leitor-livro; a intera-

ção taxologista-tecas; a interação holotecário–artefato do saber; a interação pesquisador–arte-

fato do saber. 

Crescendologia: o crescendo biblioteca pessoal–holoteca; o crescendo classificar-ar-

quivar-recuperar. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo exatidão / er-

ro; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo artefato do saber / bagulho energéti-

co; o antagonismo cultura / curtura; o antagonismo neofobia / neofilia. 

Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior retorno pesquisístico. 

Filiologia: a bibliofilia; a cienciofilia; a metodofilia. 

Fobiologia: a eliminação da intelectofobia; a erradicação da leiturofobia; a extinção da 

xenofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a supressão da sín-

drome da insegurança. 

Maniologia: a abulomania; a monomania (apriorismose). 

Holotecologia: a taxoteca; a metodoteca; a sistematicoteca; a administroteca; a ciencio-

teca; a pesquisoteca; a atencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holotecologia; a Arquivologia; a Organizaciologia; a Sistema-

tologia; a Criteriologia; a Metodologia; a Pesquisologia; a Cosmovisiologia; a Infocomuni-

cologia; a Experimentologia; a Polimaticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o holotecário; o leitor; o paraleitor; o pesquisador; o parapesquisador;  

o autodidata; o autor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o revisor; o estudante; o preceptor; o profes-

sor; o trabalhador intelectual; o crítico; o taxologista; o arquivista; o bibliotecário; o bibliotecôno-

mo; o livreiro; o alfarrabista; o bibliopola; o copista; o impressor; o editor; o colecionador; o co-

municólogo; o poliglota; o tradutor; o analista; o compilador; o inventor. 

 

Femininologia: a holotecária; a leitora; a paraleitora; a pesquisadora; a parapesquisado-

ra; a autodidata; a autora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a revisora; a estudante; a preceptora;  

a professora; a trabalhadora intelectual; a crítica; a taxologista; a arquivista; a bibliotecária; a bi-

bliotecônoma; a livreira; a alfarrabista; a bibliopola; a copista; a impressora; a editora; a colecio-

nadora; a comunicóloga; a poliglota; a tradutora; a analista; a compiladora; a inventora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens taxologus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sa-

piens holothecologus; o Homo sapiens archivologus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens gnosophilicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia Holotecária Intrafísica = a Taxologia utilizada na Holoteca 

pelos voluntários da Conscienciologia; Taxologia Holotecária Extrafísica = a Taxologia utilizada 

na parapsicoteca pela consciex evolucióloga. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura da pesquisologia; a cultura holotecológica. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética de tecas, taxologia com os respectivos 20 tipos de 

artefatos do saber mais doados para a Holoteca da Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC; Ano-base: 2011): 

01. Arqueoteca: fósseis. 

02. Artesanatoteca: toalhas de crochê; vasos de flores feito à mão. 

03. Bannerteca: banners de divulgação. 

04. Brinquedoteca: brinquedos para montar. 

05. Cartofilioteca: cartões-postais. 

06. Cronoteca: relógios. 

07. Datilioteca: anéis; caixa de joias. 

08. Discoteca: LPs e CDs. 

09. Entomoteca: insetos, principalmente besouros. 

10. Estiloteca: bolsas; chapéus; jogos de porcelana. 

11. Geoteca: pedras. 

12. Gibiteca: gibis; tiras de quadrinhos. 

13. Globoteca: globos terrestres. 

14. Idiomaticoteca: cursos de idioma com livros, fitas cassete e DVDs. 

15. Mensuroteca: réguas; balanças de grãos. 

16. Miniaturoteca: souvenirs; réplicas de monumentos em tamanho reduzido. 

17. Minoroteca: objetos indígenas. 

18. Pinacoteca: quadros. 

19. Sinoteca: roupas e artefatos típicos chineses. 
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20. Videoteca: filmes em DVD e VHS. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia Holotecária, indicados para a expansão das 

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

01. Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02. Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03. Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05. Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06. Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07. Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

08. Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

09. Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

10. Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

11. Taxologia  da  segurança:  Experimentologia;  Neutro. 

12. Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13. Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14. Taxologia  das  sínteses:  Experimentologia;  Neutro. 

15. Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  CLASSIFICAÇÃO  DOS  ARTEFATOS  DO  SABER, 
ATIVIDADE  AVANÇADA  PRATICADA  NA  HOLOTECA, 
FACILITA  A  LOCALIZAÇÃO  TÉCNICA  DOS  ACHADOS  

PESQUISÍSTICOS  E  A  AMPLIAÇÃO  DA  COSMOVISÃO. 
 

Questionologia. Você, pesquisador ou pesquisadora, utiliza algum sistema de taxologia 

na organização do acervo pessoal? Em qual nível? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Brunet, R.; & Manadé, M.; Como Organizar Una Biblioteca: La Biblioteca Escolar, Particular y Públi-

ca. Sistemas Actuales de Información y Documentación; 166 p.; 9 caps.; 22 refs.; 21 x 14,5 cm; CEAC; Barcelona; 
Espanha; 1998;  páginas 55 a 59. 

2.  Fundação Biblioteca Nacional; Editora; Biblioteca Pública: Princípios e Diretrizes; 160 p.; 8 caps.; 38 

refs.; 25,5 x 17 cm; Fundação Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro; RJ; 2000; páginas 71 a 75. 
3.  Piedade, M. A. Requião; Introdução à Teoria da Classificação; 222 p.; 14 caps.; 22 refs.; 21 x 13,5 cm; 

Interciência; Rio de Janeiro; RJ; 1983;  páginas 87 a 192. 

4.  Prado, Heloísa de Almeida; Organização e Administração de Bibliotecas; 120 p.; 19 caps.; 47 refs.; 21  
x 14,5 cm; T. A. Queiroz; São Paulo; SP; 1992; páginas 33 a 37. 

5. Silva, Divina Aparecida; & Araujo, Iza Antunes; Auxiliar de Biblioteca: Técnicas e Práticas para Forma-

ção Profissional; 152 p.; 12 caps.; 60 refs.; 21 x 15 cm; Thesaurus; Brasília, DF; 1994; páginas 71 a 87. 

 

M. S. 
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T A X O L O G I A    M N E M Ô N I C A  
( H O L O M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Taxologia Mnemônica é a classificação, categorização ou enumeração 

cosmovisiológica dos diferentes tipos de memórias existentes, incluindo os mecanismos fisiológi-

cos, parafisiológicos e tecnológicos de registro, armazenamento e recuperação de dados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, t ksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, do verbo tasso, “pôr em ordem”.  

O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, l gos, “Ciência; Ar-

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. O termo mnemônica 

procede do idioma Latim Científico, mnemonica, derivado do idioma Grego, mnémoniká, “arte de 

recordar”, e este de mnemóne, “recordação”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Classificação mnemônica. 2.  Tipologia das memórias. 3.  Taxono-

mia das memórias. 4.  Categorização mnemônica. 5.  Cosmovisão mnemônica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Taxologia Mnemônica, Taxologia Mnemônica In-

trafísica e Taxologia Mnemônica Extrafísica são neologismos técnicos da Holomnemossomatolo-

gia. 

Antonimologia: 1.  Taxologia dos esquecimentos. 2.  Anomia mnemônica. 3.  Classifi-

cação das amnésias. 

Estrangeirismologia: a mental time travel (MTT) autobiográfica e seriexológica; a ars 

mnemonica. 

Atributologia: predomínio dos atributos mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Memoriologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Memó-

ria: secreção cerebral. Holomemória: elo holobiográfico. Retrocognição: soluço holomnemô-

nico. 

Coloquiologia: – Lembro-me, logo existo. 

Citaciologia: – A cada minuto parece que me fujo (Michel de Montaigne, 1533–1592). 

Eu não sei nada daquilo que vejo, eu só vejo bem aquilo de que me lembro, e só tenho o espírito 

nas minhas lembranças (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia; o holopensene do coleci-

onismo; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os retro-

pensenes; a retropensenidade; o holopensene da Detalhismologia; o holopensene da Cosmovisio-

logia. 

 

Fatologia: a Taxologia Mnemônica; a classificação multimnemônica; os inúmeros tipos 

de memória; a memória enquanto processo capaz de conservar as aquisições conscienciais no 

tempo; a presentificação do passado; a arte da memória; o percurso mental do itinerário provo-

cando a reminiscência almejada; a memória acompanhando cada instante da vida humana; o fato 

de todo conhecimento consciencial pertencer ao passado e, portanto, ter sido memorizado; a dis-

secção mnemônica; a domesticação da memória; a memória quádrupla; a memória contínua;  

a memória externa; a taquimemória; a polimemória; a maximemória; a minimemória; a microme-

mória; a supermemória; a megamemória; a ambivalência da memória; os memos; a memorabilia; 

o memorando; o memorial; o mnemossoma; os engramas na condição de traços neurológicos 

marcantes (modificações) deixados pelas recordações ou estímulos intensos; a fisiologia mnemô-

nica; a autopesquisa mnemônica; as proezas mnemônicas; o combate ao memoricídio; o ato de se 
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saber de onde vem (retrocognição) para se saber para onde vai (proéxis); o mnemotropismo;  

a compulsão memorial; as memórias compartilhadas; a memória permitindo à consciência escapar 

do império da imediatez; a memória assegurando a continuidade consciencial, social e evolutiva; 

a transmissão cognitiva, cultural e tecnológica; o lado ensolarado e sombrio da memória; as fun-

ções mnésicas; o fortalecimento (sinaptotrofismo) ou enfraquecimento (sinaptose) das conexões 

sinápticas; o hipocampo; o sistema límbico; as várias áreas cerebrais implicadas nos diferentes ti-

pos de memória; a dimensão teleológica do ato mnemônico; a memória na condição de cola entre 

fatos já não mais existentes e os ainda inexistentes por meio do aqui-agora; a recordação enquanto 

estratégia para o futuro; os anos de estudo protegendo contra as doenças neurodegenerativas 

(Cogniciologia); a memória da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a cosmovisão holomnemônica; a catarse retrocognitiva; a erupção retro-

cognitiva involuntária e autêntica apesar da vigilância consciencial; a bricolagem holomnemôni-

ca; a recuperação de megacons intermissivos; a reativação de retrotrafores; a autovivência do es-

tado vibracional (EV) profilático desbloqueando os chacras superiores; a memória consciencial 

ante a própria sinalética energética; a memória dos autextrapolacionismos; os escaninhos da me-

mória integral; a retrocognição enquanto reativação de retrossinapses; o autorrevezamento multi-

existencial enquanto expressão da Memoriologia Autobiográfica; o registro holomnemônico das 

retrovidas em comum dos componentes do voluntariado da Conscienciologia; a homeostase holo-

mnemossomatológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo memórias implícitas–memórias explícitas; o sinergismo 

atenção-memória; o sinergismo anatomização-cosmovisão; o sinergismo atributos mentais–atri-

butos paracerebrais; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade. 

Principiologia: o princípio da manutenção mnemônica interexistencial. 

Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da personalidade consecutiva. 

Tecnologia: a técnica do mnemograma pessoal; a mnemotécnica. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito proexológico da homeostase holomnemônica. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela reperspectivação das próprias 

memórias. 

Ciclologia: o ciclo vivenciar-lembrar-esquecer-relembrar. 

Enumerologia: a profundidade da memória; a extensão da memória; a função da memó-

ria; a arquitetura da memória; o lugar da memória; a doença da memória; a flutuação da memó-

ria; a memória da memória. 

Binomiologia: o binômio memória implícita–Parageneticologia; o binômio memória-re-

cordação–memória-hábito. 

Interaciologia: a interação memória voluntária–memória espontânea; a interação Me-

mória-História; a interação classificação-detalhismo; a interação mnemônica lugares-imagens- 

-recordações; a interação memória-identidade; a interação memória-emoção; a interação memó-

ria individual–memória grupal–memória coletiva. 

Crescendologia: o crescendo cronêmico rememoração-prospectivação; o crescendo lu-

cidez retrocognitiva–discernimento ampliado. 

Trinomiologia: o trinômio frontochacra-coronochacra-paracérebro; o trinômio regis-

trar-conservar-recuperar. 

Antagonismologia: o antagonismo hipomnésia patológica / memória funcional. 

Paradoxologia: o paradoxo neurofisiológico de a memória carecer do esquecimento pa-

ra poder funcionar bem; o paradoxo de a memória ser mais valorizada após a consciência expe-
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rimentar o esquecimento involuntário; o paradoxo de o intermissivista necessitar das neoverpons 

para lembrar de retrocons intermissivos; o paradoxo de as memórias assumirem novas significa-

ções a cada recordação. 

Legislogia: as leis da Seriexologia; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a mnemofilia; a topofilia mnemônica. 

Fobiologia: a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome das falsas memórias; a síndrome da hipomnésia (lapsus me-

moriae). 

Maniologia: a profilaxia da nostomania. 

Mitologia: o mito de Mnemosyne. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a lo-

gicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Taxologia; a Holomnemônica;  

a Holobiografologia; a Mnemotecnia; a Passadologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Pa-

rapercepciologia; a Maxiproexologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia;  

a Holotecologia; a Parageneticologia; a Holorressomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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 mnemonista; o memorialista; o mnemossomaticista;  

o mnemólogo; o holomemorizador. 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a 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 mnemonista; a memorialista; a mnemossomaticista;  

a mnemóloga; a holomemorizadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens evocator; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapi-

ens homeostaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retrocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Taxologia Mnemônica Intrafísica = a classificação dos diversos tipos de 

memórias utilizadas na vida humana pelas conscins; Taxologia Mnemônica Extrafísica = a classi-

ficação dos diversos tipos de paramemórias utilizadas no período intermissivo pelas consciexes. 

 

Culturologia: a cultura do registro; a cultura da Autorrevezamentologia. 
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Taxologia. Perante a Cosmovisiologia, o estudo da memória pode ser expandido a partir 

da categorização dos diversos tipos, não só fisiológicos, mas também parafisiológicos e extra-

conscienciais (tecnológicos), os quais são capazes de aprofundar o entendimento teático quanto  

à autocognição evolutiva. Eis, dentre outros, abaixo listados na ordem alfabética, 100 tipos de 

memórias, cuja análise atenta promove expansão do detalhismo pesquisístico do intermissivista 

interessado: 

01. Memória afetiva: as recordações de cunho emocional; a vincagem mnemônica 

ocasionada pelas emoções. 

02. Memória algarísmica: as recordações numéricas; as operações matemáticas; as 

abstrações. 

03. Memória androssomática: as recordações significativas para o homem; a Andro-

neurologia. 

04. Memória associativa: as associações ideativas; o córtex cerebral associativo; o di-

cionário cerebral analógico. 

05. Memória auditiva: as recordações sonoras; o efeito mnemônico das melodias;  

o córtex cerebral temporal. 

06. Memória autobiográfica: as recordações da intraconsciencialidade; os fatos da 

própria história de vida; a identidade pessoal. 

07. Memória biológica: as informações genéticas; a memória do DNA; a memória atá-

vica (Filogenética). 

08. Memória bioquímica: os receptores celulares; a interação neurotransmissor-si-

napse. 

09. Memória botânica: o fitoDNA; os gametas vegetais; o patrimônio vegetal (biodi-

versidade). 

10. Memória celular: a memória citológica; a síntese proteica; o núcleo celular;  

o DNA. 

11. Memória cinestésica: a coordenação biomecânica; os movimentos repetitivos  

e automáticos. 

12. Memória cognitiva: o acúmulo de conhecimentos funcionais; a cognição aplicada; 

os conhecimentos evolutivos; a cultura geral. 

13. Memória coletiva: a identidade étnica; a cultura popular; a consciência grupal; os 

patrimônios culturais de determinada sociedade. 

14. Memória complexa: o imbricamento multissináptico; a convergência de lembran-

ças; o ricochete mnemônico. 

15. Memória confiável: a informação leal aos fatos; a ausência de interferência imagi-

nativa; a memória de elefante. 

16. Memória conjunta: a informação compartilhada; os prismas mnemônicos referen-

tes a determinado fato em comum; as diferentes interpretações do mesmo fato. 

17. Memória consciente: o registro e a evocação adredemente executada. 

18. Memória contextual: a lembrança de determinados contextos ímpares; o saber 

comportar-se de acordo com as necessidades sociais. 

19. Memória contínua: a manutenção da lucidez; a ausência de gap mnemônico;  

a evitação da parapsicolepsia; a base do Estado de Consciência Contínua. 

20. Memória convivencial: os hábitos sociais reforçando lembranças similares; a mori-

geração; a etiqueta; os cumprimentos; a liturgia sociológica; o savoir-faire. 

21. Memória cotidiana: a desenvoltura diária; os atos automáticos; a coordenação mul-

timnemônica; a interação memória consciente–memória inconsciente. 

22. Memória cultural: o folclore; a Arte em geral; a Ciência; o Zeitgeist. 

23. Memória de curta duração. 

24. Memória de elefante: a memória excelente (em contraposição à memória de galo). 

25. Memória de longa duração. 

26. Memória de longuíssima duração. 
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27. Memória de trabalho: o gerente mnemônico; a capacidade de administrar as infor-

mações novas e consultar o banco de dados mnemônico em curto prazo. 

28. Memória declarativa: as informações evocadas intencionalmente. 

29. Memória descritiva: a capacidade de narrar ou descrever cenas, acontecimentos, 

fatos e parafatos detalhadamente; a hipotipose. 

30. Memória detalhista: a acuidade aos detalhes; a pormenorização das imagens; o re-

alce da minúcia; a particularização. 

31. Memória ecoica: a memória auditiva; o equivalente auditivo da memória icônica. 

32. Memória encapsulada: o efeito retardado do conhecimento; a criptomnésia; o au-

torrevezamento multiexistencial. 

33. Memória energética: o registro holochacral; os paraengramas; a psicocinesia; a si-

nalética energética; os reflexos energéticos. 

34. Memória episódica: a recordação de eventos pessoais; a capacidade de se lembrar 

de eventos específicos; a viagem mental no tempo; a previsão do futuro. 

35. Memória espacial: a coordenação no espaço; a íntima relação dos lugares com 

a memória (espaço da memória); a topofilia mnemônica. 

36. Memória esquecida: a informação indisponível; o esquecimento; a desmemória;  

o subconsciente; a Letologia; a Oximorologia. 

37. Memória explícita: a memória declarativa; a interação com o mundo; as percep-

ções e parapercepções. 

38. Memória externa: a memória extracerebral; o manuscrito; a agenda; o computador; 

os DVDs; os pendrives; o HD externo; a Infocomunicologia. 

39. Memória facial: a facilidade no registro fisionômico; a memória visual. 

40. Memória factual: a retenção dos fatos exteriores à consciência; os fatos e parafatos 

vivenciados pela consciência. 

41. Memória falsa: o preenchimento mnemônico; os autofactoides; os pseudoaconteci-

mentos; a síndrome das falsas memórias. 

42. Memória figurativa: a recordação visual incapaz de ser expressa em palavras;  

o córtex visual. 

43. Memória fotográfica: o registro mnemônico imagético. 

44. Memória fragmentária: a compartimentalização mnemônica. 

45. Memória futura: a precognição; a previsibilidade factual; a presciência; a Oximo-

rologia. 

46. Memória genealógica (geracional): os ascendentes; a parentela. 

47. Memória genética: o DNA; os cromossomos; a síntese proteica. 

48. Memória geográfica: a Proxêmica; o uso dos mapas; a autolocalização; a memória 

espacial. 

49. Memória ginossomática: a retenção mnemônica significativa para a mulher; a Gi-

noneurologia. 

50. Memória grupocármica: a convivialidade; a interprisão grupal; a maxiproéxis gru-

pal; a Parassociometria. 

51. Memória gustativa: a recordação dos sabores; o registro dos paladares peculiares;  

a parageusia; a ageusia. 

52. Memória historiográfica: os acontecimentos históricos; os documentos; os monu-

mentos; as narrativas; as versões historiológicas; a História Oral. 

53. Memória holobiográfica: o paracérebro; a parapsicoteca; a bagagem retrocogniti-

va; a Holomnemônica. 

54. Memória homeostática: a higidez mnemônica; os cuidados paracerebrais. 

55. Memória icônica: o sistema fugaz de memória visual; o armazenamento de infor-

mações visuais por tempo suficientemente longo capaz de esconder o intervalo entre imagens es-

táticas, integrando-as; o princípio do cinema. 

56. Memória idiomática: o poliglotismo; o hiperpoliglotismo; a glossoteca. 

57. Memória imaginária: a literatice; os romances; a memória infantil. 
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58. Memória imediata: o taquipsiquismo; a rapidez mnemônica. 

59. Memória implícita: o funcionamento corpóreo; os automatismos somáticos. 

60. Memória imunológica: as vacinas; os anticorpos; a memória serológica. 

61. Memória inconsciente: a memória subjacente; o dado inacessível; a Oximorologia. 

62. Memória infantil: a hiperimagística; a atenção saltuária; a memória das crianças. 

63. Memória instintiva: o atavismo biológico; o cérebro primitivo (paleocórtex). 

64. Memória integral: a holomemória. 

65. Memória intelectual: a autocognição. 

66. Memória intermissiva: as ideias inatas; a genopensenidade; as experiências pré- 

-ressomáticas. 

67. Memória interna: a intraconsciencialidade; o mentalês. 

68. Memória laborativa: o know how profissional. 

69. Memória mitológica: os arquétipos; a influência da Mitologia. 

70. Memória molecular: a memória bioquímica. 

71. Memória muscular: o registro do esforço muscular mantido nos miócitos. 

72. Memória nacional: os usos e costumes pátrios; o acervo histórico de certo país. 

73. Memória nominativa: os nomes; as designações; os conceitos; a Onomástica. 

74. Memória nosográfica: o transtorno de estresse pós-traumático; os traumas pretéri-

tos; o autassédio. 

75. Memória olfativa: o primeiro par craniano; o córtex olfativo; as recordações desen-

cadeadas pelos odores agradáveis (perfumes; flores) ou não (antisséptico hospitalar; remédios). 

76. Memória ordinária: a cotidianidade diuturna. 

77. Memória paracerebral: as parassinapses; as paralembranças intermissivas; a sín-

drome de abstinência da Baratrosfera. 

78. Memória paragenética: o paracérebro; o paraDNA; o efeito dos retrossomas;  

a Teleobiotipologia. 

79. Memória parapsíquica: a sinalética energética pessoal; os autoparafenômenos; os 

extrapolacionismos parapsíquicos. 

80. Memória patológica: a dissociação consciencial; a esquizofrenia; a incapacidade de 

esquecer; a impossibilidade de lembrar. 

81. Memória permanente: a infrangibilidade consciencial. 

82. Memória pré-futura: a memória encapsulada autoconsciente. 

83. Memória pretérita: a retromemória; a retrocognição; a memória do retrocorpo. 

84. Memória primitiva: a memória dos princípios conscienciais; a proto-memória. 

85. Memória principal: a memória computacional capaz de armazenar dados temporá-

ria (memória RAM) ou permanentemente (memória ROM); a memória primária. 

86. Memória processual (procedimental): o modus vivendi inconsciente. 

87. Memória prospectiva: a memória capaz de embasar planejamentos futuros. 

88. Memória psicossômica: a paragenética; as cicatrizes emocionais holobiográficas. 

89. Memória quádrupla: a memória proveniente de 4 fontes diferentes, por exemplo: 

intrafísica, intermissiva, retrocognitiva intrafísica, retrocognitiva extrafísica. 

90. Memória recente: os neoacontecimentos; as lembranças de fatos recentes. 

91. Memória reconstrutiva: as evocações das evocações; a reconstrução mnemônica; 

as inferências; o preenchimento de lacunas mnemônicas. 

92. Memória saltuária: as recordações lacunadas; as falhas mnemônicas. 

93. Memória sazonal: os efeitos climáticos na memorização; a interação Memoriolo-

gia-Etariologia. 

94. Memória semântica: a significação; a conceituação; a denominação; a recordação 

de eventos factuais; o armazenamento de conhecimento sobre o mundo. 

95. Memória sensorial (perceptiva): as memórias visual, auditiva, gustativa, tátil, pro-

prioceptiva. 

96. Memória sináptica: a memória da memória; a sinapse viciada; a hipertrofia sináp-

tica. 
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97. Memória temporal: a memória cronológica; a noção da passagem do tempo. 

98. Memória virtual: a memória externa às máquinas; a memória contida nas nuvens. 

99. Memória vívida: a memória inesquecível; a flashbulb memory. 

100. Memória zoológica: o zooDNA; os gametas animais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Taxologia Mnemônica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

02.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Higiene  mnemônica:  Mnemotecnologia;  Homeostático. 

04.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

07.  Memória  contínua:  Holomemoriologia;  Neutro. 

08.  Noite  de  Gala  Mnemônica:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

09.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Taxologia  das  retrocognições:  Retrocogniciologia;  Neutro. 

13.  Taxologia  das  sincronicidades:  Multissincronologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

COGNIÇÃO,  DETALHISMO,  EXAUSTIVIDADE,  COSMOVISÃO  

E  A  PRÓPRIA  MEMÓRIA  SÃO  ATRIBUTOS  MENTAISSOMÁ-
TICOS  EVIDENCIADOS  NA  TAXOLOGIA  MNEMÔNICA  E  ES-
SENCIAIS  À  EVOLUÇÃO  DOS  INTERMISSIVISTAS  LÚCIDOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já havia se apercebido da multiplicidade de tipos 

de memória existentes? Quais são aqueles mais intrigantes para você? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O táxon parepistêmico é o elemento fundamental ou a unidade elementar 

destacada do universo multidimensional para servir de referência básica no sistema de classifica-

ção e na estruturação do conhecimento em determinada especialidade conscienciológica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tax(i / o) vem do idioma Grego, táksis, 

“ordenação; classificação; equilíbrio; disposição sistemática”, e este do verbo tasso, “pôr em or-

dem”. O sufixo on deriva do mesmo idioma Grego, ion, “indo”, do particípio presente do verbo 

ienai, “ir” e foi utilizado para formas nominais, em Ciência, a partir do Século XIX, para designar 

componentes mínimos. O vocábulo táxon apareceu em 1926. O prefixo para procede igualmente 

do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição 

epistem provém igualmente do idioma Grego, episteme, “familiaridade com determinada matéria; 

entendimento; habilidade; conhecimento científico; Ciência”. O sufixo ico, ica, formador de adje-

tivos, vem do mesmo idioma Grego, ikós. A palavra epistêmico surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Unidade taxológica parepistêmica. 2.  Unidade de classificação pare-

pistêmica. 3.  Categoria parepistêmica elementar taxológica. 4.  Elemento gerador taxológico.  

5.  Semente parepistêmica. 

Neologia. As 3 expressões compostas táxon parepistêmico, táxon parepistêmico abstrato 

e táxon parepistêmico concreto são neologismos técnicos da Parepistemologia. 

Antonimologia: 1.  Unidade aleatória. 2.  Elemento desordenado. 3.  Dado falso. 4.  Ele-

mento fantasioso. 5.  Elemento irreal. 6.  Atributo derivado. 7.  Conjunto de variáveis. 8.  Com-

plexidade heterogênea. 

Estrangeirismologia: o ente sine qua non do conhecimento conscienciológico; os taxa; 

o conceito de phalanx antecessor de táxon. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à parapercepção de elementos concretos das pararrealidades. 

Citaciologia. Eis frase controversa do físico teórico alemão Werner Karl Heisenberg 

(1901–1976) superada pelo paradigma consciencial: – O que nós observamos não é a Natureza 

em si, mas a Natureza exposta pelo nosso método de questionamento. 

Filosofia: a Holofilosofia da Paraciência. 

Unidade: o táxon parepistêmico é a unidade de medida do conhecimento consciencioló-

gico classificado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da fundamentação da paraperceptibilidade; a qua-

lificação do holopensene parepistemológico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; 

os dubiopensenes; a dubiopensenidade; a autopensenização taxológica; os autopensenes com pre-

domínio do pen; a pensenidade estruturante da Paraciência. 

 

Fatologia: o táxon epistêmico; a investigação dos componentes hierarquizados da pan-

cognição na consciência; o atributo consciencial categorêmico; a condição do objeto de estudo 

para detalhar e aprofundar a construção do conhecimento epistemológico; a reorganização dialéti-

ca do conhecimento consciencial; o papel constitutivo da Parafisiologia de componentes concre-

tos da consciência na Epistemologia Conscienciológica; os objetos da Epistemologia Conscienci-

al; a possibilidade de verificar e reverificar a existência de estruturas mínimas funcionais inte-

grantes da consciência pela autexperimentação; a Metodologia Parafenomenológica; a investiga-
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ção enumerativa dos elementos situados na base da construção do conhecimento conscienciológi-

co; o conhecimento estrutural, funcional, sistêmico e progressivo decorrente de diferentes ângulos 

de observação no estudo dos táxons parepistêmicos; a autevolução decorrente do alicerce auto-

cognitivo; o detalhamento das categorias de atributos conscienciais distinguidos a partir da duali-

dade entre consciência e energia; a observação criteriosa distinguindo os entes reais de qualquer 

outro elemento imaginativo para se determinar embasamentos parepistêmicos; a perspectiva 

transdisciplinar das unidades parepistêmicas; a noção de táxon lançada nos estudos naturalistas, 

em 1926, e aplicada no VII Congresso Internacional de Botânica na cidade de Estocolmo, em 

1950; o percepto cerebral; as moléculas orgânicas; o traço da personalidade intrafísica; o engrama 

da memória hábil intrafísica; o domínio psicomotor; o neoparadigma consciencial; a identificação 

dos focos de autocrítica na mundividência pessoal; o neotáxon. 

 

Parafatologia: o táxon parepistêmico; o valor da autoverificação do táxon parepistêmi-

co; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o pensamento parepistemológico;  

o estudo crítico destinado a determinar a ordem lógica, o valor e a importância objetiva dos com-

ponentes dos parafenômenos; a investigação extrafísica sobre a parafisiologia; o detalhamento 

dos componentes dos parafenômenos inerentes às raízes do conhecimento humano; as noções es-

truturantes, sistêmicas e taxológicas surgidas da pesquisa da paracognição; a correspondência em-

ter aspectos intra e extrafísicos na construção do conhecimento multidimensional e cosmovisioló-

gico; o elemento extrafísico estruturador e sistematizador de cada especialidade conscienciológi-

ca; o fator indispensável à construção do conhecimento conscienciológico; a base taxológica pos-

sibilitando a perspectiva constitutiva da Parepistemologia Conscienciológica; a autoconscientiza-

ção paracognitiva na condição de meta objetiva da atuação pessoal do parepistemólogo; a paraco-

gnição servindo de base para criação de novas técnicas e métodos em Conscienciologia; o emba-

samento necessário à inclusão do parapsiquismo no universo da Parepistemologia; a identificação 

de recursos concretos para eliminar distorções paracognitivas; as autoparapercepções servindo de 

instrumento da cientificidade conscienciológica; a autoinvestigação crítica da parafisiologia ho-

lossomática; a paraperceptibilidade; a descoberta paracognitiva da funcionalidade dos atributos 

paracerebrais e mentaissomáticos; os dicionários paracerebrais; os componentes de paracritérios 

para a avaliação de verpons; a categoria da Cosmoética objetivada na parafisiologia da consciên-

cia; o domínio da manifestação extrafísica; os modelos parepistemológicos inspiradores das Cen-

trais Extrafísicas; a Central Extrafísica da Verdade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracognição-interassistencialidade; o sinergismo auto-

consciencialidade erudita–autoconsciencialidade pragmática; o sinergismo teático fundamenta-

ção-aplicação; o sinergismo autolucidez expandida–autoconhecimento qualificado; o sinergismo 

investigações intraconscienciais–investigações extraconscienciais; o sinergismo conhecimento 

intrafísico–conhecimento paraperceptivo; o sinergismo cognição-cosmovisão. 

Principiologia: o princípio da descrença na base da Parepistemologia; o princípio da 

teática pesquisística; o princípio do empirismo; o princípio da refutabilidade; o princípio das 

verdades sempre relativas conforme o nível autevolutivo; o princípio da multidimensionalidade 

consciencial; o princípio do omniquestionamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à autopesquisa parepiste-

mológica. 

Teoriologia: a teoria parepistemológica; a teoria geral do conhecimento; a teoria do co-

nhecimento conscienciológico; a teoria do processamento paracognitivo; a teoria do corpo obje-

tivo. 

Tecnologia: a paratécnica da atomização; a técnica do detalhismo; a paratecnologia de 

investigação parepistemológica; a técnica da omnipesquisa permanente; as paratécnicas pesqui-

sísticas; a técnica taxológica; a paratecnicidade intraconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico paracientífico. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoparagene-

ticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da 

Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Pare-

pistemólogos; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;  

o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisí-

vel da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito autoparacognitivo; o efeito de gerar fundamentação na Ciência 

Conscienciológica; o efeito de categorização parepistêmica; o efeito de estruturação paracientí-

fica nas especialidades conscienciológicas; os efeitos da paralucidez nas análises parepistemoló-

gicas; o efeito estimulador da busca pela descoberta de neotáxons parepistêmicos; o efeito onto-

lógico. 

Neossinapsologia: a aquisição das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo investigativo dos alicerces do conhecimento conscienciológico; o ci-

clo Paraciência-paratécnica-interassistência-autevolução. 

Enumerologia: o ente multidimensional; o elemento do microuniverso consciencial;  

o componente da estrutura holossomática; o atributo parafisiológico básico; a unidade taxológica; 

o fundamento da especialidade conscienciológica; a categoria parepistêmica da Conscienciologia. 

O táxon epistêmico; o táxon conscienciológico; o neotáxon; o táxon parafenomenológico; o táxon 

imageticológico; o táxon imagisticológico; o táxon holomnemonicológico. 

Binomiologia: o binômio certificação-descrença; o binômio Taxologia-Parepistemolo-

gia; o binômio Heteropesquisologia-Autopesquisologia; o binômio cérebro-paracérebro; o binô-

mio animismo-parapsiquismo; o binômio universo paracognoscível–universo paraincognoscível; 

o binômio neocognições coletivas–neologismos requeridos. 

Interaciologia: a interação cognição humana–paracognição; a interação subjetividade-

-objetividade; a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais; a interação Fisiolo-

gia-Parafisiologia; a interação percepções-parapercepções; a interação memória cerebral–holo-

memória; a interação DNA-paraDNA; a interação parte-todo. 

Crescendologia: o crescendo Epistemologia-Parepistemologia; o crescendo identifica-

ção-discriminação-ordenação-classificação-taxonomia-taxologia; o crescendo autevolutivo da 

paracognoscibilidade; o crescendo potencial autopesquisístico anímico–potencial autopesquisís-

tico parapsíquico; o crescendo paraperceptibilidade-cosmoconsciencialidade.  

Trinomiologia: o trinômio epistemológico conteúdo–certificação–verdade relativa;  

o trinômio lógico processo-validação-razão; o trinômio pesquisístico observação-experimenta-

ção-reverificação; o trinômio Taxologia-Epistemologia-Parepistemologia; o trinômio Sistema-

tologia-Lógica-veracidade; o trinômio interassistencial atomização parepistêmica–pragmatismo 

funcional–policarmalidade. 

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

ma; o polinômio parepistemológico fundamento-conteúdo-conhecimento-parapsiquismo; o poli-

nômio analítico categoria parepistêmica–táxon parepistêmico–atributo consciencial–conheci-

mento parapsíquico; o polinômio policármico Ontologia-Parafisiologia-Paratecnologia-Interas-

sistenciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo validade / verdade; o antagonismo Lógica / Episte-

mologia; o antagonismo conhecimento concreto / conhecimento abstrato; o antagonismo ôntico / 

/ fantasioso; o antagonismo radicalidade / relatividade; o antagonismo conhecimento da cons-

ciência / conhecimento da energia; o antagonismo atributos cerebrais / atributos paracerebrais;  

o antagonismo teoria do conhecimento convencional / teoria do conhecimento consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do cientista neofóbico; o paradoxo do cientista fantasioso; 

o paradoxo de quanto maior o autoconhecimento, maior o heteroconhecimento; o paradoxo de  

a grande importância do conhecimento existir nos menores componentes; o paradoxo de o com-

ponente mínimo ser indispensável na paracognição; o paradoxo de os elementos mais desconhe-
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cidos e enigmáticos poderem ser responsáveis pela constituição do conhecimento consciencial;  

o paradoxo de se conhecer a diversidade por meio do estudo da unidade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a parapercepcio-

cracia; a cognocracia; a tecnocracia; a cientificocracia; a verponocracia. 

Legislogia: as leis constitutivas do conhecimento consciencial. 

Filiologia: a epistemofilia; a parepistemofilia; a verponofilia; a cienciofilia; a neofilia;  

a descrenciofilia; a paracogniciofilia. 

Fobiologia: a epistemofobia; a cienciofobia; a neofobia; a experimentofobia; a pesquiso-

fobia; a parapsiquismofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a eliminação dos mitos imaginativos sobre a pararrealidade. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a taxoteca; a verponoteca; a ciencioteca; a expe-

rimentoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a consciencioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parepistemologia; a Mentalsomatologia; a Taxologia; a Ontolo-

gia; a Experimentologia; a Neologia; a Holofilosofia; a Parapercepciologia; a Verponologia; a Pa-

racogniciologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o filósofo e naturalista alemão Adolf Meyer-Abich 

(1893–1971), criador do termo táxon, em 1926; o botânico, zoólogo e médico sueco Carolus Lin-

naeus (1707–1778), criador da taxonomia moderna; o cientista inglês Michael Faraday (1791– 

–1867), introdutor da sufixação de partículas mínimas no universo atomizado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens parepistemologus;  

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens verponologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: táxon parepistêmico abstrato = o elemento fundamental empregado nas 

hipóteses imaginárias estimuladoras da investigação científica; táxon parepistêmico concreto  

= o elemento fundamental empregado na consolidação dos achados científicos. 
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Culturologia: a cultura do embasamento conteudista; a cultura da investigação apro-

fundada; a cultura da erudição paracientífica; a cultura da Taxologia; a cultura da Descrencio-

logia; a cultura da Verponologia; a cultura da Parepistemologia. 

 

Contraponto. O táxon parepistêmico concreto existe independente de ser conhecido  

e poder ser descoberto. O táxon parepistêmico abstrato existe apenas se for conhecido e pode ser 

descoberto ou criado. 

Conscienciologia. Atinente à Parapesquisologia, o universo dos entes concretos, de 

existência sensível no universo multidimensional, assume importância central no esclarecimento 

das realidades do Cosmos e da consciência, pois aqui o objeto de estudo se constitui, principal-

mente, dos elementos presentes e integrantes da Parafisiologia Holossomática. 

Parafenomenologia. Com os recursos da paraperceptibilidade, o paradigma consciencial 

pode ser construído, no íntimo de cada consciência, pela experiência direta de contato e sendo 

parte dos parafenômenos, alcançando a observação de elementos concretos fundamentais, os tá-

xons. Assim, supera-se a lacuna entre consciência e fenômeno, imaginada por Immanuel Kant 

(1724–1804) e Werner Heisenberg (1901–1976). 

Parepisteme. Os táxons parepistêmicos são constituídos por entes concretos da consci-

ência, assumem valor destacado no universo taxológico e, em Conscienciologia, estudá-los signi-

fica estudar a si mesmo. 

Parepistemologia. A estruturação e a sistematização do conhecimento e das pesquisas, 

em determinada especialidade conscienciológica, em torno da referência do táxon parepistêmico, 

possibilita a instalação simultânea e articulada de linhas de organização parametodológica, para-

tecnológica, teórica, taxológica e da base de dados. Assim caracteriza-se o desenvolvimento da 

Parepistemologia Constitutiva capaz de construir a Ciência por dentro, de maneira intrínseca. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parepistemologia, eis, na ordem alfabética, 11 categorias de 

táxons parepistêmicos possíveis de serem considerados na condição de elementos geradores de 

classe de conhecimento situada na raiz da respectiva especialidade conscienciológica: 

01.  Atributo consciencial: o elemento fundamental constitutivo da Atributologia e da 

Conscienciometria. 

02.  Con: o elemento fundamental constitutivo da Autolucidologia e da Lucidologia. 

03.  Consciência: o elemento fundamental constitutivo da Conscienciologia. 

04.  Imagem mental: o elemento fundamental constitutivo da Imageticologia. 

05.  Imago: o elemento fundamental constitutivo da Imagisticologia. 

06.  Paraconstructo: o elemento fundamental constitutivo da Paracogniciologia. 

07.  ParaDNA: o elemento fundamental constitutivo da Parageneticologia. 

08.  Paraengrama: o elemento fundamental constitutivo da Holomnemonicologia e da 

Mnemossomatologia. 

09.  Parafenômeno: o elemento fundamental constitutivo da Parafenomenologia. 

10.  Parapercepto: o elemento fundamental constitutivo da Parapercepciologia. 

11.  Pensene: o elemento fundamental constitutivo da Pensenologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o táxon parepistêmico, indicados para a expansão das 

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

01.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Atributologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

03.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Conhecimento  conscienciológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 
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06.  Conscienciologia  profunda:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

07.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  Epistemologia-Parepistemologia:  Cogniciologia;  Neutro. 

09.  ParaDNA:  Parageneticologia;  Neutro. 

10.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Parepistemologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

  

PESQUISAR  OS  TÁXONS  PAREPISTÊMICOS  POSSIBILITA  

AO  CONSCIENCIÓLOGO  ORIENTAR  AS  AUTOPESQUISAS  

EM  DIRETRIZ  CONSISTENTE  A  PARTIR  DA  INVESTIGAÇÃO  

DO  FUNCIONAMENTO  ESSENCIAL  DOS  PARAFENÔMENOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já buscou identificar a origem concreta do co-

nhecimento nas autopesquisas? Em qual nível pretende fundamentar a autopesquisa consciencio-

lógica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Schlosser, Ulisses; Categorização Paraepistemológica dos Táxons da Imageticologia na Clarividência: 

Parapercepto, Percepto, Paraimago, Imago, Paraconstructo, Constructo; Artigo; II Congresso Internacional de Verpo-
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T E Á T I C A    AS S I S T E N C I A L  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teática assistencial é a teoria conscienciológica junto à prática nos diver-

sos segmentos da Assistenciologia, em base mentalsomática e aprimoramento parapsíquico, qua-

lificada pela reciclagem intraconsciencial (recin), visando acelerar a dinâmica evolutiva inter-

consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theória, “ação de observar; examinar; estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. A palavra prática procede do mesmo idioma 

Latim, practice, “prática”, e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ci-

ência especulativa”. Apareceu no Século XV. O vocábulo assistência provém igualmente do idio-

ma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou 

adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; 

assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Teoria e prática assistencial. 2.  Conhecimento teórico na prática as-

sistencial; teoria experimentada na Assistenciologia. 3.  Exercício da teoria assistencial. 4.  Prag-

matismo embasado no princípio assistencial. 5.  Teaticidade nas interassistências. 6.  Vivência de 

normas assistenciais. 

Neologia. As 4 expressões compostas teática assistencial, teática assistencial incipiente, 

teática assistencial intermediária e teática assistencial avançada são neologismos técnicos da 

Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Apedeutismo assistencial. 2.  Experimentologia contemplativa.  

3.  Desconexão assistencial. 4.  Inabilidade assistencial. 5.  Teática apriorística. 6.  Teática carte-

siana; teática convencional. 

Estrangeirismologia: o insight assistencial; o blackout da teática assistencial; o possí-

vel efeito poltergeist no ajuste parapsíquico; o feeling assistencial; a nova synapsis assistencial; 

a synchronicity na teática assistencial; o upgrade assistencial; o modus operandi na teática assis-

tencial; a Netz assistente-amparador; o feedback assistente-assistido; a meta de trabalho assisten-

cial full-time; o modus vivendi da recin; a Klarheit na assistencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autovivência interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência  

é autocura. Evolução: crescendo assistencial. Teática assistencial reurbaniza. 

Coloquiologia: a ação universalista de ajudar sem olhar a quem; a ação fraterna de ter 

sempre o acolhimento na palavra amiga; a ação natural de assistindo se assiste. 

Citaciologia: – A coragem assistencial provém da confiança em si e na equipe de ampa-

radores atuantes no caso, em benefício de todos os envolvidos (Luciano Vicenzi, 1964–). 

Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – Não há sentido na teoria sem  

a prática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Assistenciologia; a teática pensênica; a autopes-

quisa pensênica; a desintoxicação do holopensene pessoal; a desrepressão autopensênica; o neo-

caminho na elaboração dos pensenes; o avanço pensênico taquipsíquico; o pensene sadio inten-

cional; a pensenidade cosmoética; a pensenidade assistencial; a melhora no patamar da recin pe-

los qualipensenes assistenciais; os ortopensenes; a ortopensenidade; os mnemopensenes; a mne-

mopensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; a fase da manifestação dos bradipense-
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nes e dubiopensenes; o ato de saber lidar com os exopensenes; os energopensenes; a energopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene da priorização evolutiva; a busca 

dos lucidopensenes; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os megapensenes; a megapense-

nidade; os pensenes afinizados com o amparador extrafísico. 

 

Fatologia: a assistencialidade teática ativa; o interesse assistencial; a assistência realiza-

da por impulso natural antes do acesso à Ciência Conscienciologia; o abertismo consciencial;  

a naturalidade na assistência; a genética multicultural sadia favorecendo a ação universalista;  

a autodidática assistencial; a autopesquisa constante; a abrangência do dicionário cerebral pós- 

-acesso à Conscienciologia; o aprimoramento pró-assistencial; o empreendedorismo assistencial;  

o entendimento da condição de minipeça assistencial; a edificação da tarefa assistencial pessoal;  

a prontidão para atuar na condição de coadjuvante junto ao amparador extrafísico; a vivência es-

boçante do epicon lúcido; a busca pelo ser assistencial permanente; o olhar fraterno em ascensão; 

o respeito assistencial; o estado emocional ofuscando as parapercepções mais avançadas; o trope-

ço evolutivo; a omissão assistencial; o recesso assistencial; o estudo não produtivo; a dor física do 

assistido refletida no assistente; o indicador do trafal da sustentabilidade energética ante a entro-

pia no convívio interconsciencial e ambientes degradados; a impactoterapia assistencial; a refle-

xão íntima assistencial; o aprendizado do equilíbrio em meio aos desequilíbrios (Conviviologia); 

o lado racional esclarecendo o lado emocional; a faxina psicossomática; a liberação gradativa dos 

mecanismos de defesa do ego (MDEs); a superação de trafares; as reciclagens alicerçadas no loc 

interno; a recin profunda propulsionada pela assistência; o fortalecimento diário nas ações trafo-

ristas; o desapego cosmoético; a intercompreensão na dissolução de interprisões grupocármicas;  

o ato de agir sem drama no confor assistencial; a perspicácia assistencial; a mensagem subliminar 

sobrepondo a lavagem subcerebral; a aparente miniassistência podendo reverberar em megajuda 

pessoal ou a outrem; o acesso à senha antimimese pessoal; a megaoportunidade em saldar dívidas 

pretéritas; o desafio na autodidática verbetográfica pró-assistencial; o prosseguimento da proéxis; 

o preparo intrafísico para o exercício de amparador extrafísico na intermissão; as etapas para  

a desperticidade; a gratidão da assistência recebida nas obnubilações pessoais; a retribuição satis-

fatória ao assistir; a sensação de dever cumprido; o ato de “pensar grande” qualificando a assis-

tência; o alicerce da evolução solidificado na interassistência conscienciológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paracontato ree-

ducativo com consciex universalista; a experimentação extrafísica intuitiva assistencial principi-

ante; a paracaptação da habilidade inata revertida em ação e pesquisa; o autassédio; o heterassé-

dio; o entendimento do poltergeist; a reverberação do malestar pelo acoplamento assediador;  

o emocionalismo do assistido percebido no corpo emocional do assistente; o ajuste parapsíquico; 

o parapsiquismo impressivo; as parexperimentações; o abertismo para projeção assistencial; o link 

extrafísico do sensitivo ao pedido da heterajuda implícita; a percepção parapsíquica da sutilidade 

presencial do amparador extrafísico; o rapport assistencial; as parassistências; a assistência extra-

física inspirada; a energia harmônica na paratarefa do apaziguamento dos conflitos; a suspensão 

momentânea da parapercepção em atividade assistencial extrafísica; o treino para a tenepes 24 ho-

ras; o suporte lúcido para consciex perdida e desesperada; o resgate extrafísico de consciex pato-

lógica; o tranco energético nos acoplamentos; as revitalizações dos chacras reverberando na saúde 

somática; a soltura da energosfera favorecendo a atuação do amparador; o emprego da ectoplas-

mia nas paracirurgias; a parapercepção da intensidade de energia extrafísica recém chegada ao 

palmochacra esquerdo e direcionamento assistencial; o uso dos palmochacras para amplificar  

a assistência; o rastro energético assistencial; a assimilação e leitura das bioenergias; a psicome-

tria; o parabanho energético; a primener; o registro mental das sinaléticas energéticas; o questio-

namento parapsíquico; o aperfeiçoamento da desassim; os exercícios potencializadores do para-

psiquismo; a Paraassepsia Antecipada; as atividades com paratécnico especializado; a evocação 

consciente de amparador extrafísico de função; o desenvolvimento da clarividência possibilitando 

retrocognição ou precognição; o trabalho em comunidade extrafísica específica; a prática energé-

tica reurbanizadora  nos ambientes em geral. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo responsabilidade assistencial–credibilidade tenepessis-

ta; o sinergismo parassistencial; o sinergismo parapsiquismo de retrovidas–progresso parapsí-

quico atual; o sinergismo vontade decidida–intenção–autorganização; o sinergismo multidimen-

sional ambiente limpo–consciência sadia. 

Principiologia: o princípio do megafoco no Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial; o princípio da descrença (PD); o princípio da autodesassedialidade; o princípio da 

doação energética assistencial consciente; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio 

assistencial ―aconteça sempre o melhor para todos‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a interassistencialida-

de e as reciclagens. 

Teoriologia: a teática assistencial; a teoria do Curso Intermissivo (CI); a teoria da in-

terprisão grupcármica; a teoria e prática da tenepes; a teoria da assistência em mão dupla (inte-

rassistencialidade). 

Tecnologia: a técnica do exemplarismo modificador; a técnica autoprescritiva na escri-

ta verbetográfica; a técnica da assistência subliminar; a técnica da autassistência tenepessista;  

a rotina de técnicas energéticas assistenciais afinizadas; a técnica da sedação energética promo-

vida pelos amparadores extrafísicos em atendimentos específicos. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o paravoluntariado da reurbex; a me-

ta pessoal do voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC); o voluntariado multidimen-

sional na condição de agente cósmico assistencial; o voluntariado assistencial planetário; o vo-

luntariado na comunidade extrafísica de assistência aos animais. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Cosmoetico-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível da Autodidaticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanolo-

gia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio 

Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos pacificadores na convivialidade sadia; o efeito da ação propulso-

ra da fase teática assistencial intermediária; o efeito da autopensenidade lúcida e cosmoética no 

grupopensene estigmatizador; o efeito relaxante da música no alívio às consciências desestabili-

zadas; o efeito da valorização do trafor do assistido; o efeito da neoperformance evolutiva no 

grupocarma. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas e aplicadas na interassistência; as para-

neossinapses advindas pelo aumento da bagagem na holomemória em conexões assistenciais;  

a autoderminação nas renovações das retrossinapses arraigadas e estagnadoras da evolução;  

as neossinapses induzidas pela recin e verdades relativas de ponta; a ativação de paraneossinap-

ses inatas. 

Ciclologia: o ciclo teoria-prática assistencial; o ciclo pesquisa-recin; o ciclo evolutivo 

da interassistencialidade; o ciclo teática assistencial–crescimento evolutivo; o ciclo ressoma–re-

cuperação de cons–ampliação da lucidez; o ciclo acoplamento energético–desassim. 

Enumerologia: a teática assistencial diária; a teática assistencial direcionada; a teática 

assistencial inovadora; a teática assistencial exemplarista; a teática assistencial reveladora; a teá-

tica assistencial ao pré-humano; a teática assistencial reurbanizadora. 

Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binônimo (dupla) assistente-assistido; o bi-

nômio (dupla) conscin amparadora–consciex amparadora; o binômio assistência-responsabilida-

de; o binômio tares-gescon; o binômio tenepes-tares; o binômio vontade-intenção. 

Interaciologia: a interação prática assistencial–estudo pesquisístico conscienciológico;  

a interação auxílio interconsciencial–melhora intraconsciencial; a interação com as premissas 

básicas da Conscienciologia; a interação com a holomemória; a interação tares-tenepes-reurbex. 

Crescendologia: o crescendo assistência grupocármica–assistência policármica;  

o crescendo lucidez-discernimento-Cosmoética; o crescendo autoconfiança parapsíquica–compe-
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tência assistencial; o crescendo na disciplina das tarefas evolutivas; o crescendo assim-de- 

sassim. 

Trinomiologia: o trinômio sinceridade cosmoética–autodesassédio–bem-estar; o trinô-

mio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio autorreflexão–escrita cons-

cienciológica–leitura assistencial; o trinômio parapsiquismo impressivo–parapsiquismo investi-

gativo–parapsiquismo lúcido; o trinômio zona de conforto–assistencialidade–resultado; o trinô-

mio epicon lúcido–tenepes–ofiex; o trinômio informação extrafísica de tarefa assistencial–cone-

xão mental–autexperimentação. 

Polinomiologia: o polinômio assistido–assistente–amparador extrafísico–evolução gru-

pocármica; o polinômio sinalética parapsíquica–autoconfiança–desassédio–presença assisten-

cial; o polinômio iscagem lúcida–acolhimento–tares–encaminhamento; o polinômio Recexolo-

gia-Interassistenciologia-Maxiproexologia-Universalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo autassédio / autode-

sassédio; o antagonismo predomínio do subcérebro abdominal / predomínio do mentalsoma;  

o antagonismo assistencialidade cosmoética / assistencialismo anticosmoético; o antagonismo in-

terprisão grupocármica / assistência avançada; o antagonismo descontrole com a desordem de 

ambiente alheio / discernimento e sustentabilidade energética assistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior assistido; o paradoxo paragené-

tica avançada–genética acanhada; o paradoxo do silêncio esclarecedor;  o paradoxo desassedia-

dor; o paradoxo assistência simples–abrangência complexa. 

Politicologia: a democracia assistencial; a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; as leis da parapercepção; a lei da policarma-

lidade; a lei da proporcionalidade sementeira-colheita. 

Filiologia: a assistenciofilia; a extrafisicofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a pa-

rageneticofilia; a evoluciofilia; a teaticofilia; a amparofilia. 

Sindromologia: o autenfrentamento assistencial na superação da síndrome da inércia 

grafopensênica. 

Maniologia: a eliminação pós-Conscienciologia das misticomanias. 

Mitologia: o mito da caridade religiosa; o alívio da superação dos megamitos religi-

osos. 

Holotecologia: a teaticoteca; a assistencioteca; a energoteca; a reurbanoteca; a cosmo-

eticoteca; a parapsicoteca; a recexoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Experimentologia; a Tenepessologia; a Para-

percepciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia;  

a Amparologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca assistente lúcida; a isca humana inconsciente;  

a conscin assistente; a conscin assistida; a consréu; a consciex assistida; a consciex assistencial;  

o ser desperto. 

 

Masculinologia: o assistido; o assistente; o amparador extrafísico; o  amparador  intrafí-

sico; o acoplador energético; o acolhedor assistencial; o pesquisador; o escritor; o assistenciólogo;  

o evoluciente; o exemplarista; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o intermissi-

vista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o agente retrocognitor; o reciclante existencial; o du-

plista; o epicon lúcido; o proexista; o proexólogo; o tenepessista; o pré-serenão vulgar; o verbetó-

grafo; o voluntário cósmico; o parapercepciologista; o subumano macho; o homem assistencial. 

 

Femininologia: a assistida; a assistente; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafí-

sica; a acopladora energética; a acolhedora assistencial; a pesquisadora; a escritora; a assistenció-

loga; a evoluciente; a exemplarista; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a inter-

missivista; a consciencióloga; a convivióloga; a agente retrocognitora; a reciclante existencial;  
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a duplista; a epicon lúcida; a proexista; a proexóloga; a tenepessista; a pré-serenona vulgar;  

a verbetógrafa; a voluntária cósmica; a parapercepciologista; a subumana fêmea; a mulher assis-

tencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens te-

nepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

intermissivista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teática assistencial incipiente = a primeva e esporádica, após os contatos 

iniciais com o paradigma consciencial ao modo de estudos e autexperimentações; teática assis-

tencial intermediária = a diuturna, a partir da autoqualificação energética e parapsíquica do tene-

pessismo e da produção de gescons; teática assistencial avançada = a full time, com predominân-

cia da liderança cosmoética e vanguardista, ao modo da produção de megagescons e atuação na 

reurbex. 

 

Culturologia: a cultura da Assistenciologia; a cultura da Teaticologia; a cultura para-

psíquica; a cultura da Conscienciologia; a cultura multidimensional; a Paraculturologia da 

Energossomatologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura da Evoluciologia. 

 

Atenção. Em função da Assediologia, a atenção redobrada do assistente em relação  

à mudança comportamental repentina, rebarba assistencial, presença indesejada em certos locais, 

intoxicação energética, puxada de tapete e vivência de contrafluxo assistencial demonstra lucidez 

consciencial capaz de evitar acidentes de percurso e imprimir progresso à condição de arrimo in-

terassistencial. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, 15 tipos de aconteci-

mentos parapsíquicos relevantes ao amadurecimento e expansão da teática assistencial, listadas 

em ordem alfabética: 

01.  Assistência a pré-humano: na cotidianidade. 

02.  Assistência através do estudo: junto à consciexes afinizadas com o Curso Intermis-

sivo. 

03.  Assistência cotidiana: na tenepes autocapacitadora. 

04.  Autassistência: enquanto ferramenta potencializadora das interassistências. 

05.  Captação de ideias: na tenepes, nas práticas energéticas e na extrapolação mental-

somática. 

06.  Conexão: às Centrais Extrafísicas, enquanto ligação experimental positiva. 

07.  Ectoplasmia: nas paracirurgias e demais intervenções assistenciais. 

08.  Exteriorização de energias: curativa, revitalizante e pacificadora para o planeta, 

consciências e ambientes dentro das necessidades evolutivas. 

09.  Insights: na escrita e abordagens assistencias. 

10.  Iscagem interconsciencial: inconsciente e / ou lúcida, assistencial. 

11.  Leitura holossomática: no atendimento individual e grupal. 

12.  Limpeza de ambientes: para a reabilitação das energias entrópicas. 

13.  Net assistência: nas redes sociais e sites de notícias. 

14.  Tares: pela elucidação cosmoética. 

15.  Tenepes: em prol de autexperimentações pelo aporte parapedagógico. 

 

Atributos. Considerando a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

10 registros de atributos da conscin assistente, qualificadores das ações interassistenciais: 

01.  Associação de ideias. 

02.  Autodiscernimento. 
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03.  Autojuízo crítico. 
04.  Autorreflexão produtiva. 
05.  Coerência. 
06.  Inteligência evolutiva. 

07.  Intercooperação. 

08.  Lucidez consciencial. 
09.  Ortopensenidade. 
10.  Racionalidade sadia. 

 

VI.  Acabativa 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a teática assistencial, indicados para a expansão das abor-
dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

04.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

07.  Éthos  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
12.  Paralógica  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
14.  Qualificação  da  tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  ASSISTENCIAL  FAVORECE  A  AUTEXPERIMEN-
TAÇÃO  DE  INSIGHTS  PROMOVIDOS  PELOS  AMPARADO-
RES  EXTRAFÍSICOS,  POSSIBILITANDO  AUTOPESQUISAS   

PROFÍCUAS  EM  PROL  DA  MATURIDADE  TARÍSTICA. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebe a teática assistencial enquanto ferra-

menta otimizadora das reciclagens? Em escala simples de 1 a 5, qual o nível de assistencialidade 
pessoal assumido por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-
rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 25 a 31, 132, 137, 143, 172, 175, 182, 187, 
190, 192, 200, 210, 211 e 239. 

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 
103, 112, 381, 387 e 492. 
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T E Á T I C A    D E S C R E N C I O L Ó G I C A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teática descrenciológica é a indissociabilidade entre teoria e prática na 

aplicação do princípio da descrença (PD) por parte da conscin, homem ou mulher, aliando tecni-

camente a incredulidade sistemática à experimentação autocomprobatória. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theoría, “ação de observar; examinar; estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVIII. A palavra prática procede do idioma Latim, 

practice, e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulati-

va”. Apareceu no Século XV. O prefixo des é proveniente do idioma Latim, dis ou de ex, “nega-

ção; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo crença deriva 

igualmente do idioma Latim, credentia, “ação de acreditar; fé”. Surgiu no Século XIV. O elemen-

to de composição lógico provém do idioma Grego, logikós, “relativo à palavra, à proporção; ex-

plicação; opinião; razão”. 

Sinonimologia: 1.  Teática do princípio da descrença. 2.  Teática da desconfiança cos-

moética. 

Neologia. As 3 expressões compostas teática descrenciológica, teática descrenciológica 

esboçante e teática descrenciológica consolidada são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Acolhimento teórico. 2.  Refutação apriorística. 3.  Postura religiosa. 

Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o upgrade paraconstructural por meio 

da autexperiência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à impossibilidade de evoluir sem autocrítica. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Anticren-

ças: autovivências, questionamentos. Confiança exige pesquisas. Desconfiemos das crenças. Fa-

tos não desacontecem. Conhecimento: experiência incessante. Convicção: verdade relativa. Dog-

ma: asneira solene. Existem dogmas científicos. Há autoconvicções furadas. 

Citaciologia. De omnibus dubitandum est (De tudo deve duvidar-se; René Descartes, 

1596–1650). The willingness to consider possibility requires a tolerance for uncertainty (A dispo-

sição em abrir-se a possibilidades requer resiliência à incerteza; Rachel Naomi Remen, 1938–). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autopredisposiciologia. Os preconceitos podem prejudicar tudo na existência da 

pessoa. Temos de ter a tábula rasa positiva e estarmos preparados sempre para o que der e vier,  

a partir do princípio da descrença (PD), querendo fazer a experiência evolutiva. Quem gosta da 

racionalidade há de gostar, logicamente, das coisas novas que assentam as bases da Autopredispo-

siciologia”. 

2.  “Desconfiança. A desconfiança cosmoética é irmã gêmea do princípio da descrença 

(PD)”. 

3.  “Megapériplo. Vivenciando o princípio da descrença, o artista sai da Religião,  

o operário sai da Tecnologia, o intelectual sai da Ciência Convencional. Por fim, intermissivista,  

a conscin lúcida chega à autovivência da Conscienciologia. Assim, ocorre o megapériplo evoluti-

vo da consciência nesta Era da Reurbanologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene pessoal da 

Descrenciologia; a autopensenização centrada no pen; o exercício da metapensenidade; o contin-

genciamento metapensênico aplicado à evitação da apriorismose; os criticopensenes; a criticopen-
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senidade; a detecção dos exopensenes; a exopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o entendimento e aplicação corretos do princípio da descrença; a impossibili-

dade de evoluir com a ignorância; a construção do sistema pessoal de convicções; o acolhimento 

questionador à neoinformação; a autocrítica enquanto profilaxia dos equívocos; a postura científi-

ca; a experiência autopersuasiva nem sempre externa ou de natureza sensorial; a desconfiança 

quanto à alegação de infalibilidade; a desconfiança quanto aos argumentos falaciosos; a desconfi-

ança quanto à verdade imposta; a desconfiança quanto à procedência da informação; a desconfi-

ança quanto às distorções; a desconfiança quanto às transposições precipitadas; a desconfiança 

quanto à contradição dos fatos; os filtros cognitivos enviesando a compreensão do novo; o autes-

forço deliberado para reconhecer e superar a apriorismose; a autotransmutação das crendices pela 

pesquisa direta; o desmoronamento das automegailusões; a coragem de revisar as verdades pesso-

ais ultrapassadas (Autodescrenciologia); a predisposição íntima à revisão do acervo cognitivo 

pessoal; a inteligência evolutiva (IE); a conquista da autonomia consciencial. 

 

Parafatologia: o autodesassédio por meio da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a manifestação das 

energias conscienciais (ECs) autoconvincentes para o pesquisador; a projetabilidade lúcida (PL) 

enquanto megaferramenta experiencial autocomprobatória; a ressoma justificada pela necessidade 

da autexperimentação evolutiva; o acúmulo de autovivências parapsíquicas desconstruindo o ma-

terialismo e o misticismo; o autaprofundamento nos conteúdos dos parafenômenos; a autoconfi-

ança parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisístico abertismo-autocrítica. 

Principiologia: os princípios conscienciológicos; o princípio da descrença enquanto se-

nha atratora de intermissivistas; o princípio da economia de males; o princípio do descarte do im-

prestável; o princípio da inexistência do irretocável; o princípio dos múltiplos parângulos em 

apreciação à mesma realidade; o princípio refutativo ―bem não pensa quem não contrapensa‖. 

Codigologia: a autavaliação quanto à necessidade de incluir cláusulas de reforço des-

crenciológico no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teática descrenciológica. 

Tecnologia: a técnica cartesiana da dúvida hiperbólica; a técnica do inventário das au-

toconvicções; a técnica da tabula rasa; a técnica profilática do ainda não é. 

Voluntariologia: a exortação à teática descrenciológica, presente nos ambientes de vo-

luntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida quotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia; os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holo-

ciclo e Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Evo-

luciologia. 

Efeitologia: os efeitos da credulidade levando ao acumpliciamento grupocármico anti-

cosmoético; os efeitos libertários do omniquestionamento; os efeitos recinológicos das autodes-

cobertas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo exercício da vivência do princípio da 

descrença. 

Ciclologia: o ciclo acolher-verificar-confirmar; o ciclo acolher-verificar-refutar; o ciclo 

construção-desconstrução-reconstrução. 
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Enumerologia: a descrença, porém não rechaçadora; a lógica, porém não tendenciosa;  

o abertismo, porém não dispersivo; a refutação, porém não precipitada; a dúvida, porém não pa-

ralisante; a certeza, porém não dogmática; a convicção, porém não imutável. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio erro-acerto. 

Interaciologia: a interação incredulidade-experimentação enquanto pilar descrencioló-

gico; a interação teática descrenciológica–paraconstructura; a interação Autocriticologia-Autab-

solutismologia. 

Crescendologia: o crescendo do incremento autocognitivo; o crescendo do desenvolvi-

mento do autotemperamento descrenciofílico; o crescendo lucidológico convicção equivocada de 

hoje–mito ultrapassado de amanhã.  

Trinomiologia: o autesforço para substituição do trinômio instintos-achismos-comocio-

nalismos pelo trinômio racionalidade–convicções relativas–paz íntima; a extirpação do trinômio 

gurulatria-idolatria-sacralização; o trinômio ceticismo-otimismo-cosmoeticidade; o trinômio au-

tomotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio acolher-avaliar-admitir-vivenciar; o polinômio desconfiô-

metro-mancômetro-semancômetro-setocômetro. 

Antagonismologia: o antagonismo acreditar / autocomprovar; o antagonismo descren-

ça / pessimismo; o antagonismo credulidade / otimismo; o antagonismo dogmatismo / verdade 

relativa; o antagonismo conhecimento prévio / apriorismose; o antagonismo princípio / precon-

ceito; o antagonismo confiança / ingenuidade; o antagonismo achismo / autovivência; o antago-

nismo ceticismo materialista / ceticismo multidimensional. 

Paradoxologia: o paradoxo da infinitude do autoconhecimento; o paradoxo de a mais 

bem fundamentada teoria poder invalidar-se diante da autovivência. 

Politicologia: a descrenciocracia; a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a luci-

docracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a autodesassedialidade potencializando a neofilia; a descrenciofilia; a autorre-

ciclofilia. 

Fobiologia: a eliminação da fronemofobia; a superação da neofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do oráculo; a autocura da síndrome da indisci-

plina autopensênica. 

Maniologia: a extirpação da mania de acreditar em tudo. 

Mitologia: o mito de a sabedoria popular constituir fonte confiável de conhecimento;  

o mito de São Tomé enquanto contraexemplo de teática descrenciológica. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a lo-

gicoteca; a recexoteca; a teaticoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autocertezologia; a Teaticologia; a Des-

crenciologia; a Autodescrenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Autopre-

disposiciologia; a Lucidologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin evoluciente; a conscin cética-otimista-cosmoética (COC); o ser 

desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o questionador; o experimentador; o apriorota;  

o ingênuo; o esperto; o crédulo; o incrédulo; o conservador; o cientista; o religioso; o místico;  

o sensitivo; o médium; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a questionadora; a experimentadora; a apriorota; 

a ingênua; a esperta; a crédula; a incrédula; a conservadora; a cientista; a religiosa; a mística;  

a sensitiva; a médium; a consciencióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens 

autovivens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens au-

toconstatator; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens refutator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teática descrenciológica esboçante = o rompimento voluntário com  

a postura de credulidade somado ao autesforço diuturno de adaptação ao hábito de questionar  

e experimentar tudo; teática descrenciológica consolidada = a fluência já conquistada em validar 

neoconstrutos a partir do omniquestionamento e da experimentação autocomprovadora. 

 

Culturologia: a urgência de solidificação da cultura descrenciológica. 

 

Polissemia. Pela Lexicologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos 7 acepções contem-

porâneas (Ano-base: 2017), no idioma Português, associadas ao verbo “crer”: 

1.  Acatamento. Aceitar por verdadeiras palavras ou manifestações. Por exemplo: “creio 

piamente nas verdades religiosas”. 

2.  Confiança. Dar crédito com base em reputação notória ou suposta. Por exemplo: 

“creio na justiça, conquanto demore”. 

3.  Convicção. Declarar como verdade. Por exemplo: “alguns filósofos creem ser a bele-

za subjetiva”. 

4.  Credulidade. Dar crédito sem fundamento racional. Por exemplo: “creio haver deus 

criado o mundo em 7 dias”. 

5.  Estimativa. Inferir com base em dados ou fatos. Por exemplo: “dado o acúmulo de 

nuvens, creio na iminência da chuva”. 

6.  Expectativa. Alimentar esperança, desesperança ou desejo. Por exemplo: “creio na 

melhoria de tudo”. 

7.  Impressão. Presumir com base em impressão pessoal. Por exemplo: “creio na boa in-

tenção de Fulano”. 

 

Evitação. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a fim de minimizar a distorção e favorecer 

o entendimento, importa precisar ao máximo os significados das automanifestações pensênicas, 

em qualquer modalidade ou dimensão, optando lucidamente pelas acepções mais exatas e esclare-

cedoras. 

Descrença. Conforme a Descrenciologia, o princípio da descrença contrapõe-se às 

acepções de crença fundamentadas na predisposição a acolher ou rechaçar verdades sem o devido 

questionamento lógico e o indispensável respaldo experimental. 

Desambiguação. No âmbito da Conscienciologia, portanto, crença significa verdade 

passivamente aceita sem reflexão ou autocomprovação pela experiência. 

 

Proposição. De acordo com a Megadesafiologia, o enunciado do princípio da descrença 

sugere ao pesquisador vivenciar sinergicamente duas posturas, elencadas na ordem funcional: 

1.  Incredulidade técnica: não acredite em nada. 

2.  Experimentação autocomprobatória: experimente; tenha as próprias experiências. 

 

Apriorismose. Pela Autenfrentamentologia, quando evidências, mesmo contundentes, 

confrontam o sistema de autoconvicções denunciando inconsistência e fragilidade, a consciência 

pode evitar rever as próprias verdades, temendo os inevitáveis efeitos recinológicos e as conse-

quências da possível desconstrução. O religioso, o cientista eletronótico e até mesmo o conscien-

ciólogo, quando reféns das próprias ideias, podem repelir qualquer perspectiva de mudança. 
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Aprendizado. Segundo a Experimentologia, errar e acertar são inerentes à evolução da 

consciência. A teática descrenciológica, contrária à postura religiosa milenar de aceitação passiva 

e autossubjugação, tampouco está isenta de autenganos. 

Contraponto. Conforme a Autabsolutismologia, urge errar menos e sanar tão cedo quan-

to possível os efeitos dos próprios desacertos. Eventuais equívocos na aplicação do princípio da 

descrença tendem a ser mais fáceis de corrigir se comparados àqueles devidos à ignorância de tal 

princípio. Busquemos acertar mais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a teática descrenciológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autexperiência  indispensável:  Autexperienciologia;  Neutro. 

02.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Autoconvicção  vivenciada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

06.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

07.  Conhecimento  prévio:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Paraconstructura:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

11.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Realidade  relevante:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  TEÁTICA  DESCRENCIOLÓGICA  É  O  MECANISMO  NOR-
TEADOR  DA  POSTURA  DA  CONSCIÊNCIA  ANTE  O  NEOIN-
CREMENTO  COGNITIVO,  PROPULSOR  DA  AUTOCONSTRU-
ÇÃO  ININTERRUPTA  DO  MICROUNIVERSO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia teaticamente o princípio da descrença? 

Qual a participação desse princípio na fundamentação da autopesquisa? 
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5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
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136 e 140. 

 

O. V. 
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T E Á T I C A    P A C I F I S T A    I N T E R C O N S C I E N C I A L  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teática pacifista interconsciencial é a aplicação das teorias, princípios, 

recursos e metodologias anticonflitivas conscienciológicas pela conscin, homem ou mulher, capaz 

de harmonizar as interrelações e promover reconciliações em novas bases evolutivas.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do Latim, teoria, “investigação filosófica”, e este do 

idioma Grego, theoria, “ação de observar, examinar; estudo do conhecimento devido a raciocínio 

especulativo”. Surgiu em 1789. A palavra prática procede do idioma Latim, pratice, e esta do idi-

oma Grego, pratktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Apareceu no Sé-

culo XV. O vocábulo pacifista deriva do idioma Francês, pacifiste, “pacifista”. Surgiu no Século 

XIX. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de.”  

O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum 

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII.   

Sinonimologia: 1.  Teática de reconciliações. 2.  Teática da harmonização intercons-

ciencial.  

Neologia. As 3 expressões compostas teática pacifista interconsciencial, teática pacifis-

ta interconsciencial inicial e teática pacifista interconsciencial avançada são neologismos técni-

cos da Pacifismologia.  

Antonimologia: 01.  Prática bélica. 02.  Teática antiuniversalista. 03.  Teática antiglo-

balismo. 04.  Manifestação consciencial desarmonizadora. 05.  Vivência antifraterna. 06.  Prática 

guerreira. 07.  Atitude retaliativa. 08.  Manifestação tumultuosa. 09.  Tendência a hostilidades. 

10.  Prática irreconciliável. 

Estrangeirismologia: a peace in the world; a universal peace. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à vivência anticonflitiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste uni-

versalismo bélico. Paz: megatrafor coletivo.  

 Citaciologia. Paz não é ausência de guerra. É uma virtude, um estado mental, uma dis-

posição para benevolência, confiança e justiça (Baruch Spinoza, 1632–1677). Gescon: pacifismo 

libertador (Julio Almeida, 1977–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal pacifista; o holopensene da intercompreensão;  

o holopensene da harmonia nas interrelações; o holopensene anticonflitivo; a teática de penseni-

zar pacificamente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopenseni-

dade; a fixação dos holopensenes pacificadores. 

 

Fatologia: a importância em ponderar conflitos a partir do autodiscernimento; a des-

construção de imaturidades em geral, para reconstrução de ações fraternas; a habilidade em lidar 

com fatos e parafatos esclarecedores; o desconforto e conforto ao solucionar conflitos; a teática 

da imparcialidade ao mediar desavenças; as retratações e reconciliações nas interrelações; a vi-

vência da convivialidade sadia; a Conviviologia com todos os seres, sem preconceitos; a higiene 

consciencial colaborando na pacificidade íntima; a hiperacuidade empregada na compreensão do 

problema; as neoideias desencadeando o fraternismo proexológico; a reestruturação do humor 

equilibrado; a condição da sensação de paz; os valores pessoais pacifistas; a melhoria da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a reeducação do ego; a opção pelo autodesassédio; os empreendimentos 
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reeducativos; a comunicação potencializando a harmonia interconsciencial; a vivência de buscar 

ações pacifistas; a manutenção do pacifismo pessoal e grupal exigindo teática; a construção de 

mentes sadias resultantes dos trabalhos educacionais cosmoéticos conjuntos; o comprometimento 

ao convívio pacificador; o interesse do pré-intermissivista na autoqualificação para a liderança in-

terassistencial; a recin e recéxis indicadoras da responsabilidade proexista; as retratações desa-

marrando as interprisões grupocármicas; o ato de saber viver em paz entre consciências patológi-

cas; as ações pacificadoras interconscienciais do intermissivista atuante; a conquista da holomatu-

ridade pelas consciências neste Planeta Terra; o estado de harmonização no exercício da Cosmoé-

tica e Universalismo no cotidiano. 

 

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

gético como gratificação em trabalhos assistenciais pacificadores; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal; o posicionamento e sustentabilidade na tenepes auxiliando multidimensional-

mente qualquer contrafluxo à superação beligerante; a ofiex vivenciada; a função multidimensio-

nal da mediação grupal; a necessidade teática do desenvolvimento da autoconscientização multi-

dimensional (AM); a importância da projetabilidade lúcida (PL) às informações dos saberes anti-

belicistas; a vivência nos bolsões extrafísicos reproduzindo cenários bélicos ou fraternos; o auto-

discernimento da inteligência evolutiva (IE), empregado a favor de todos, eliminando as frontei-

ras interpessoais existentes; a isca assistencial lúcida; a conexão com amparador extrafísico;  

a convivialidade cósmica; a confiança no fluxo do Cosmos, base da imperturbabilidade; a função 

pacificadora do Serenão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais dos interesses pacifistas em 

grupo afim; o sinergismo conscins-consciexes no trabalho cosmoético reurbanizador; o sinergis-

mo da convivialidade sadia; o sinergismo maturidade intrafísica–holomaturidade; o sinergismo 

paracérebro-cérebro; o sinergismo coesão-coerência-clareza para a implantação da paz. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na pacificidade pessoal e grupal; 

o princípio da liderança doadora e assistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da inseparabilidade maxiproexológica; o princípio da autocrítica cosmoética; o prin-

cípio do Universalismo, na prática. 

Codigologia: os códigos magnos pessoais na área da Pacifismologia; as cláusulas da 

convivialidade pacífica no código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teática pacifista interconsciencial; a teoria pessoal pacifista; a teoria pa-

cificadora; a teoria das reurbexes; a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria 

das interprisões grupocármicas; a teoria da coerência; a teoria da interassistencialidade multidi-

mensional; a teoria da minipeça do maximecanismo na evolução grupal. 

Tecnologia: a utilização de técnicas anticonflitivas; a técnica da autopacificação tene-

pessista; a técnica da desconstrução e reconstrução de si mesmo; a técnica do cosmograma;  

a técnica da desassim; a técnica da higiene consciencial; a técnica da autorganização pacifica-

dora. 

Voluntariologia: o voluntário tarístico pacificador; o paravoluntário ombro a ombro 

com voluntário cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pacifismologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Reeducaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Men-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório cons-

cienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito reorganizador da pacificação íntima; o efeito teático na solução de 

conflitos; os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos evitando imaturidades; o efeito da pa-
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cificidade das ideias originais; os efeitos pacíficos nas renovações necessárias; os efeitos desafi-

adores da paz nas reciclagens realizadas; o efeito evolutivo da paz entre os homens; o efeito sa-

dio das conscins pacificadoras no planeta Terra. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas das neoverpons; a democracia mundial ge-

rando neossinapses.  

Ciclologia: o ciclo alternante algoz-vítima. 

Enumerologia: a eliminação das desafeições; a promoção de reconciliações; a manuten-

ção da lucidez anticonflitiva; a qualificação das abordagens tarísticas; a facilitação de consensos 

cosmoéticos; a autorganização constante da megafraternidade; a catalisação do pacifismo inter-

consciencial. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autotriunfalismo anteri-

or–autoderrotismo posterior; o binômio força-diplomacia; o binômio paz local–paz global. 

Interaciologia: a interação esclarecimento-pacificação; a interação atributos conscien-

ciais–atributos extraconscienciais; a interação teática energia imanente (EI)–energia conscienci-

al (EC)–EV; a interação grupal; a interação holomaturidade–convivialidade pacifista; a intera-

ção autolucidez-reciclagem; a interação imperturbabilidade–homeostase consciencial. 

Crescendologia: o crescendo guerra-paz; o crescendo paz íntima–paz universal. 

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio pacificar-conciliar-reconciliar-universalizar. 

Antagonismologia: o antagonismo pessoa conflitiva / pessoa anticonflitiva; o antago-

nismo pacificação / belicismo; o antagonismo cultivar a paz / cultivar a guerra; o antagonismo 

paz íntima / conflito externo; o antagonismo ação / inação; o antagonismo amor / ódio; o anta-

gonismo edificação da paz / edificação da guerra. 

Paradoxologia: o paradoxo do gênio belicista truculento; o paradoxo Homo sapiens dy-

namicus–Homo sapiens paciens. 

Politicologia: a verbaciocracia; as políticas públicas antibelicistas; a democracia pura.  

Legislogia: as leis dos direitos internacionais; a Paradireitologia; a lei da grupalidade; 

as leis da empatia; a lei na sustentação da convivialidade sadia; as leis da seriéxis; as leis da 

proéxis. 

Filiologia: a teaticofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a proexofilia;  

a criticofilia; a cosmopesenofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a ideofobia; a psicofobia; a sociofobia; a autofobia; a tanatofo-

bia; a decidofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome do boxeador; a síndrome de Kanner; a síndrome da insegurança adquirida. 

Maniologia: a idolomania; as megalomanias; a riscomania; a tiranomania. 

Mitologia: o mito da guerra justa; o mito da religião pacífica; o mito da superioridade; 

o mito do cordeiro da paz.  

Holotecologia: a pacificoteca; a teaticoteca; a convivioteca; a democracioteca; a cere-

broteca; a argumentoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Conviviologia; a Reeducaciologia; a Teatico-

logia; a Serenologia; a Grupocarmologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Evoluciologia;  

a Reurbanizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida pacifista; a conscin isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin reconciliadora. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassa-

geiro evolutivo; o líder pacifista; o completista; o comunicólogo; o conviviólogo; o proexista;  

o projetor lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o reeducador; o tenepessista. 
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Femininologia: a autodecisora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassa-

geira evolutiva; a líder pacifista; a completista; a comunicóloga; a convivióloga; a proexista;  

a projetora lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a reeducadora; a tenepessista.  

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens desper-

tus; o Homo sapiens paradiplomata. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teática pacifista interconsciencial inicial = a da conscin trabalhando em 

prol da pacificação grupal, no âmbito intrafísico; teática pacifista interconsciencial avançada  

= a da conscin trabalhando em prol da pacificação planetária, no âmbito multidimensional. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da manifestação reconciliadora;  

a cultura do esforço contínuo pacifista; a construção dos saberes multidimensionais da cultura da 

anticonflitividade. 

 

Potenciais. Sob a ótica da Pacifismologia, eis, por exemplo, 15 ações com potenciais 

harmonizadores, ordenados alfabeticamente:  

01. Abertismo. Investir no abertismo para assistir muitas consciências através da conse-

cução da maxiproéxis, superando a manutenção de ações egoicas miniproexológicas.  

02. Amizade. Investir em amizades enriquecedoras evolutivas, superando a manutenção 

de amizades ociosas. 

03. Anticonflitividade. Ponderar sobre os conflitos necessários, superando a manuten-

ção das intolerâncias e impaciências. 

04. Assistencialidade. Disponibilizar-se para assistir diariamente, superando a manuten-

ção desorganizante da assistência esporádica. 

05. Autoconfiança. Admitir os próprios potenciais, superando a manutenção das habi-

lidades ociosas. 

06. Autopesquisologia. Utilizar as experiências fraternas, superando a manutenção de 

mágoas, rixas ou raiva. 

07. Convivialidade. Investir na companhia de amparadores, superando a manutenção de 

rapports com a multidão irritada. 

08. Cosmoeticidade. Priorizar ações cosmoéticas e consolidação da paz íntima, supe-

rando a manutenção das manifestações belicistas. 

09. Incorruptibilidade. Investir na incorruptibilidade, superando a manutenção inde-

fensável da autocorrupção. 

10. Paciência. Reconstruir a paciência, superando a manutenção da incompreensão ínsi-

ta na impaciência. 

11. Parapsiquismo. Investir no parapsiquismo e autonomia energossomática, superando 

a manutenção das muletas psicofísicas. 

12. Perdão. Reconciliar para libertar, superando a manutenção das interprisões grupo-

cármicas. 

13. Reeducação. Empregar o exemplarismo pacifista para reeducar, superando a manu-

tenção das pregações estagnadoras. 

14. Teaticidade. Vivenciar a teática pacifista minuto a minuto, superando a manutenção 

da teorização.  

15. Universalismo. Investir no trafor da harmonia e universalismo, superando a manu-

tenção da expressão competitiva trafarista do Homo sapiens bellicosus. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a teática pacifista interconsciencial, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

05.  Autopacificação  tenepessista:  Experimentologia;  Homeostático.  

06.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

08.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

09.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático.  

10.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

15.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  PACIFISTA  INTERCONSCIENCIAL  É  DESAFIO  

ESTIMULANTE  À  QUALIFICAÇÃO  DA  INTERASSISTENCIALI-
DADE,  A  PARTIR  DA  VONTADE  E  METODOLOGIAS  ANTI-
CONFLITIVAS,  GERANDO  RECONCILIAÇÕES  EVOLUTIVAS.  

 

Questionologia. Na escala de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, promove a teá-

tica pacifista? Procura qualificar-se na assistência de modo teático em prol da paz? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

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

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

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 295, 642, 872, 891, 836, 992 a 994 e 996. 

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 Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 296, 329, 330, 375 e 376. 

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 273. 

 

S. P. 
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T E Á T I C A    P R I O R I T Á R I A  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teática prioritária é a teoria e a prática transcendente, técnica conscien-

ciológica mais pertinente, evolutiva e factível à conscin lúcida, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theória, “ação de observar; examinar; estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. A palavra prática procede do mesmo idioma 

Latim, practice, “prática”, e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, em oposição  

à Ciência especulativa”. Apareceu no Século XV. O vocábulo prioritário provém do idioma Fran-

cês, prioritaire, “prioritário”, de priorité, “prioridade”, e este do idioma Latim, prior, “o primeiro 

(na ordem numeral; e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; pre-

cedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Teoria e prática prioritária. 2.  Técnica conscienciológica prioritária. 

Neologia. As 3 expressões compostas teática prioritária, teática prioritária autocomple-

tista e teática prioritária autodespertológica são neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 1.  Teoria secundária. 2.  Prática secundária. 

Estrangeirismologia: os findings da autopesquisa; o know-how teático; a comprovação 

de visu dos fatos e parafatos; o nosce te ipsum; a open mind; o Autopensenarium; o acid test da 

autodisponibilidade às autorreciclagens continuadas; o entrosamento paulatino das performances 

pessoais à maxiengrenagem interassistencial multidimensional; a coragem evolutiva do strong 

profile. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das priorizações exigidas pela evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das priorizações evolutivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

parapsicopensenes; a parapsicopensenidade. 

 

Fatologia: a teática prioritária; as teorias, práticas e técnicas conscienciológicas mais re-

levantes para a evolução da consciência. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelecção-experimentação; o sinergismo paracérebro- 

-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cos-

mos) harmonizadas; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo automotivação 

evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade;  

o sinergismo formação cultural acadêmica–autodidatismo permanente. 
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Principiologia: o princípio da descrença autovivenciado; o princípio pessoal de apro-

veitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio do 

exemplarismo pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria do conhecimento; a teoria da invéxis. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da re-

tilinearidade autopensênica; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da autodeci-

são; a técnica de manutenção da autolucidez. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; 

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras;  

o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível dos Evoluciólogos. 

Ciclologia: o ciclo problema-hipótese-experimento-análise-teoria. 

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

nômio vivência-reflexão; o binômio proéxis-compléxis; o binômio conhecimento-vivência; o binô-

mio teática-verbação; o binômio assim-desassim. 

Interaciologia: a interação teoria-prática. 

Crescendologia: o crescendo curiosidade-interesse-pesquisa-experimentação-conheci-

mento. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico- 

-essencial-prioritário; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêuti-

ca-remissão; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio curto prazo–médio prazo– 

–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia. 

Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfi-

ca; o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera caótica; o antagonismo pensenosfera 

defendida / pensenosfera indefesa; o antagonismo falar / calar; o antagonismo conservar / des-

cartar; o antagonismo salvar / deletar; o antagonismo empirismo / racionalismo. 

Politicologia: a cognocracia; a teaticocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a evolu-

ciocracia; a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cognofilia; a decidofilia; a neofilia; a criticofilia; a ciencio-

filia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: o mito da neutralidade científica; o mito da objetividade científica absoluta;  

o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. 

Holotecologia: a cognoteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a parapsi-

coteca; a biblioteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Teaticologia; a Evoluciologia; a Holomaturo-

logia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Cosmoeticologia; a Des-

crenciologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens pro-

ductivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens scienti-

ficus; Homo sapiens gestor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teática prioritária autocompletista = a teoria e a prática da consecução da 

autoprogramação existencial (autoproéxis) por parte da conscin lúcida ou do proexista; teática 

prioritária autodespertológica = a teoria e a prática da conquista da condição da autodesperticida-

de por parte da conscin lúcida ou do ser desperto. 

 

Culturologia: a cultura da Autopriorologia. 

 

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

20 teáticas transcendentes, integrativas, mais prioritárias e aplicáveis para a conscin lúcida, ho-

mem ou mulher: 

01.  Autenergossomatologia: a autovivência com autodomínio bioenergético do estado 

vibracional (EV), na manutenção da sustentabilidade energética, da força presencial pessoal e da 

homeostase do holossoma. 

02.  Autevoluciologia: o entendimento e a autovivência da inteligência evolutiva (IE), 

no dia a dia multidimensional, buscando a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

03.  Autexemplologia: a busca da exemplificação pessoal, evolutiva, em todos os auto-

posicionamentos, segundo o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

04.  Autocosmoeticologia: a criação e manutenção calculista da vivência incorruptível 

regulada pelo código pessoal de Cosmoética (CPC), a partir do binômio admiração-discordância. 

05.  Autodescrenciologia: a autovivência do princípio da descrença com a experimenta-

ção autocomprovadora das verdades relativas de ponta, ou verpons (Verponologia), de acordo 

com o paradigma consciencial. 

06.  Autodespertologia: a conquista da autodesperticidade, ou da autodesassedialidade, 

com a autopensenização universalista, maxifraterna e anticonflitiva, própria do ser desperto, ten-

do em vista a Serenologia (Megateática) no futuro. 

07.  Autodiscernimentologia: a aplicação do autodiscernimento mentalsomático em to-

das as manifestações multidimensionais, com autorreflexões sistemáticas e Higiene Consciencial 

autocrítica a partir da Holofilosofia do Universalismo. 
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08.  Autofiexologia: a conquista da oficina extrafísica pessoal (ofiex) da interassistencia-

lidade e autoconscientização multidimensional (AM). 

09.  Autointermissiologia: a obtenção do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático por 

parte da conscin intermissivista, fixando o ponto de mutação da evolutividade pessoal. 

10.  Autoinvexologia: a autovivência da técnica da inversão existencial (invéxis) desde 

a fase da mocidade, reformulando a existência humana a partir da Conscienciometrologia, atento 

ao preenchimento das lacunas da autoformação cultural. 

11.  Automegagesconologia: a construção da megagestação consciencial, ou obra-prima 

escrita, nesta vida intrafísica, alcançando o autorado pessoal com autexposição e holomaturidade. 

12.  Autoparapercepciologia: a autovivência da autolucidez parapsíquica ou da para-

perceptibilidade com o emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal (Projeciologia, 

Pangrafologia), o ciclo assim-desassim e os encapsulamentos conscienciais parassanitários. 

13.  Autopensenologia: a implantação intraconsciencial da autopensenização retilínea, 

com predominância no pen, como hábito pessoal fundamental, segundo a teoria do pensene. 

14.  Autopoliticologia: a escolha da democracia pura por autorregramento político da 

existência em todas as linhas de trabalho, a partir da Paradireitologia e da Paradiplomacia. 

15.  Autoproexologia: a realização satisfatória do completismo existencial (compléxis) 

da autoprogramação existencial (autoproéxis). 

16.  Autorrecinologia: a autorrealização da reciclagem intraconsciencial, além da reci-

clagem existencial, objetivando a Reeducaciologia Geral (Reciclologia). 

17.  Autorrevezamentologia: a consecução do autorrevezamento multiexistencial no 

âmbito do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade evolutiva e do trinômio Holobiogra-

fologia-Holomemoriologia-Parageneticologia. 

18.  Autoverbaciologia: a priorização da verbação existencial, pessoal, com a conse-

cução plena da ação, em primeiro lugar, e a divulgação do feito ou fato somente depois. 

19.  Interassistenciologia: a autovivência da tarefa do esclarecimento (tares) pela técni-

ca do atacadismo consciencial, o vínculo do binômio voluntariado–paravoluntariado conscien-

ciológico e a docência parapsíquica, inclusive itinerante. 

20.  Tenepessologia: a manutenção do desempenho diário das tarefas energéticas pes-

soais (tenepes) com interassistencialidade policármica, sem retorno imediato. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

06.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Parateática:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

11.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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A  LISTAGEM  DAS  TEÁTICAS  PRIORITÁRIAS  PESSOAIS  

ESPECIFICA  O  PATAMAR  DA  LUCIDEZ,  OU  INTELIGÊNCIA  

EVOLUTIVA,  DA  CONSCIÊNCIA  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  

OU  MULHER,  DE  QUALQUER  FORMAÇÃO  INTELECTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, domina quais itens teáticos prioritários dos 20 

listados? Desde quando? 
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T E A T I C O F I L I A    CO N C R E T I Z A D O R A  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teaticofilia concretizadora é o interesse ou apreço da conscin pela asso-

ciação da teoria (1%) com a prática (99%), aplicada à acabativa, remate, conclusão ou culminação 

de atividades, projetos ou obras em andamento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theoría, “ação de observar, examinar, estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu em 1789. A palavra prática procede do idioma Latim, practice, 

e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Apare-

ceu no Século XV. O elemento de composição filia provém do idioma Grego, phílos, “amigo; 

querido; queredor; agradável; que agrada”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Sé-

culo XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Teaticofilia acabativa. 2.  Gosto pela teática conclusiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas teaticofilia concretizadora teaticofilia concretiza-

dora do pré-intermissivista e teaticofilia concretizadora do intermissivista são neologismos técni-

cos da Autorganizaciologia. 

Antonimologia: 1.  Teaticofobia. 2.  Teoricofilia. 3.  Antiteática. 

Estrangeirismologia: a postura contrária ao dolce farniente; a eliminação da procrasti-

nação sine die; o know-how teático; o fulltime na predisposição à tarefa; a open mind na detecção 

do evolutivo prioritário; o modus faciendi exemplificando o resultado na acabativa; a eliminação 

do deficit na produtividade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à prioridade da autorganização. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Teaticofilia 

é autevoluciofilia. Teaticofilia: autempreendimento sustentável. Teaticofilia: autocompetência or-

ganizativa. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Acabativa. Todo assunto levantado exige ser concluído”. 

2.  “Teática. O processo pensênico é primordialmente teórico. A autovivência corpori-

fica o conceito. O autexemplarismo chancela a teoria e autovivência da conscin”. 

3.  “Teaticologia. Jamais menospreze a Teaticologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Teaticologia; o holopensene pessoal da Prioro-

logia; a retilinearidade autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os praxipensenes; 

a praxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a teática na acabativa dos projetos; o planejamento teórico das ações práticas 

visando à realização da obra; a vontade de acertar; a aplicação do autodiscernimento na hora da 

resolução; a evitação da preguiça perante as autoprioridades; as oportunidades evolutivas valori-

zadas; a evitação das abstenções reiterativas perante as ações a serem feitas; o impedimento das 

realizações; a detecção das autocorrupções se impondo no momento de acertar; os desacertos en-

quanto produto das imaturidades; o medo do fracasso; a manutenção na zona de conforto; a im-

previsão do autempreendimento evolutivo; os aportes não honrados; o gargalo mostrando os con-

flitos conscienciais; o inacabamento do projeto; a falta de foco; a dispersão consciencial; a leniên-
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cia na hora da resolutiva; a positividade irresoluta; o deixa para lá; o antivanguardismo; o deslei-

xo quanto à praticidade a respeito do assunto em questão; a escolha na busca da solução; a consi-

deração do prioritário evolutivo; a busca da solução certa; a escolha das pessoas certas no local 

certo e no momento certo; a valorização dos aportes evolutivos; a prioridade da verbação; a inten-

ção qualificada da consciência lúcida; a inteligência evolutiva (IE) da consciência enquanto 

aprendente da Cosmoética. 

 

Parafatologia: a priorização da autovivência teática do estado vibracional (EV) profilá-

tico; as parapercepções; a falta de clareza da sinalética energética e parapsíquica; a assedialidade 

perante a falta de decisão; o desenvolvimento parapsíquico; as extrapolações parapsíquicas; a in-

terassedialidade extrafísica na raiz da inacabativa pessoal; a autodesassedialidade na acabativa 

dos empreendimentos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o amparador de função no continuísmo 

das tarefas; a autorresponsabilidade de contar com amparador de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dinamismo-acabativa; o sinergismo foco-produtividade; 

o sinergismo concentração-produção; o sinergismo vontade-resolutiva; o sinergismo dedicação- 

-otimização. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da evolução 

lúcida; o princípio da verbação vivenciada; o princípio da descrença (PD) potencializado pela 

autoverbação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na escolha da autogestão. 

Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a teoria da evolução infinita; a teoria da Invexo-

logia; a teoria da Recexologia; a teoria da recin. 

Tecnologia: a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da autodecisão;  

a técnica de manutenção da autolucidez. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; 

o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Recexolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pareducação. 

Efeitologia: os efeitos da autorresolução da acabativa; os efeitos da autorreflexão sobre 

o prioritário; os efeitos da autorganização aprimorada; os efeitos dos valores pessoais; o efeito 

continuísmo-reverberação. 

Crescendologia: o crescendo inacabativa-acabativa; o crescendo ideia-ato; o crescen-

do incompletismo-completismo; o crescendo projeto-obra. 

Binomiologia: o binômio irresolução-irresponsabilidade; o binômio atenção-eficácia;  

o binômio preguiça-incompetência; o binômio competência-celeridade; o binômio autodisponibi-

lidade-concretude; o binômio conhecimento teórico conhecimento prático; o binômio dinamis-

mo-ansiedade. 

Trinomiologia: o trinômio autoplanejamento-continuísmo-consecução; o trinômio pro-

jeto-autorganização-acabativa; o trinômio neoideias–descontinuísmo–bloqueio da escrita;  

o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio dinamismo-prioridade-neofilia-teaticofilia; o polinômio 

interesse-dedicação-prossecução-acabativa. 

Antagonismologia: o antagonismo teaticofilia / neofobia; o antagonismo conscin teori-

cona / conscin teática; o antagonismo conscin completista / conscin incompletista; o antagonis-

mo conscin irresoluta / conscin resoluta; o antagonismo evolução / estagnação evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo da autossabotagem. 

Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a desassediocra-

cia; a mentalsomatocracia; a priorocracia; a parapercepciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 
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Filiologia: a teaticofilia concretizadora; a neofilia; a autocriticofilia; a ortopensenofilia;  

a decidofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a coerenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a organizaciofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da obnubilação consciencial;  

a síndrome da mediocrização; a síndrome da subestimação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a fracassomania; a abulomania; a trafaromania; a mania do bagulhismo. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a proexoteca; a traforoteca; a terapeuticoteca; a vo-

licioteca; a temperamentoteca; a qualitoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisolo-

gia; a Proexologia; a Consciencioterapia; a Reperspectivologia; a Autorreciclologia; a Conscien-

ciometrologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada; a conscin multívola; a isca humana lúcida; a conscin 

lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

todecisor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

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

tógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens sensatus;  

o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens logicus; o Homo sa-

piens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teaticofilia concretizadora do pré-intermissivista = a da conscin na re-

perspectivação cosmoética planejada da atual existência intrafísica visando ao futuro convite  

e admissão em Curso Intermissivo (CI) pós-dessomático; teaticofilia concretizadora do intermis-

sivista = a da conscin na consecução da autoproéxis na atual existência intrafísica honrando os 

compromissos assumidos no Curso Intermissivo pré-ressomático recente. 

 

Culturologia: a cultura da Acertologia; a cultura da Priorologia. 

 
Compléxis. O Curso Intermissivo favorece o surgimento das potencialidades da consci-

ência a partir da recuperação dos cons magnos na intrafisicalidade, visando ao equilíbrio intra-
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consciencial, para o aproveitamento máximo das experiências intra e extrafísicas, com foco na 
autoprodutividade ressomática (completismo existencial). 

Autopesquisa. Valorizar a autopesquisa quanto às condutas trafarinas e traforinas mani-
festas nas tendências conscienciais, é prova de autodiscernimento e requer autorreflexões profun-
das para quem deseja atingir a autossuperação de gargalos, em prol da teaticofilia concretizadora. 

Recin. A reciclagem íntima ou intraconsciencial é solução insubstituível, irrevogável, 
inafastável para toda recomposição pessoal. A paciência, o continuísmo e a intentio recta no ato 
de acertar são recursos ineludíveis para poder alcançá-la, fomentando igualmente a concretização 
das acabativas pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem 

alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 
centrais, evidenciando relação estreita com a teaticofilia concretizadora, indicados para a expan-
são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-
sados: 

01.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
02.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 
03.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 
04.  Economicidade  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
05.  Escolha  do  rumo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
06.  Lição  de  fraternidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 
07.  Moradia  em  Foz  do  Iguaçu:  Evoluciologia;  Neutro. 
08.  Necessidade  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 
09.  Neocidadania  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 
10.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 
11.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 
12.  Princípio  da  responsabilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeos-

tático. 
13.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 
14.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  TEATICOFILIA  CONCRETIZADORA  EXPRIME  AUTOPOSI-
CIONAMENTO  SADIO  E  AUTODETERMINAÇÃO  CONSTAN-
TES,  COM  AUTESFORÇOS  CONTÍNUOS  NAS  AUTORRECI-
CLAGENS,  COM  VISTAS  À  CONSOLIDAÇÃO  DAS  METAS. 

 
Questionologia. Qual avaliação, leitor ou leitora, você faz do nível de acabativa pessoal 

quanto aos projetos, obras ou autempreendimentos? Está satisfeito com o nível de autoprodução? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; 

Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográ-
ficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.598  
e 1.599. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 946 e 950. 

 
M. C. N. 
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T E A T I C O L O G I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Teaticologia é a Ciência aplicada ao estudo detalhista da apreensão da 

técnica de viver, por parte da conscin, com o 1% da teoria, ou a Holofilosofia Conscienciológica,  

e os 99% da prática, ou a autovivência evolutiva, na existência humana, com a consequente 

consecução da programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theoría, “ação de observar, examinar, estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu em 1789. A palavra prática procede do idioma Latim, practice, 

e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Apare-

ceu no Século XV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; 

Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da teoria e da prática. 2.  Ciência da vida humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo teática: Antiteaticologia; co-teaticologista; Megateaticologia; Miniteaticologia; parateáti-

ca; teaticidade; teaticista; teaticofilia; teaticofobia; teaticóloga; Teaticologia; teaticologista; 

teaticólogo; teaticoteca. 

Neologia. Os 3 vocábulos Teaticologia, Miniteaticologia e Megateaticologia são neolo-

gismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Verbaciologia. 2.  Assistenciologia. 

Estrangeirismologia: o laptop pessoal; o holocurriculum vitae. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das priorizações evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da praticidade; os praxipensenes; a praxipenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a teática; a teaticidade; a teática intrafísica; a teoria; a prática; a vitalidade 

somática; a fixação intrafísica; a basecon pessoal; as ações pessoais intrafísicas; o predomínio 

absoluto da autovivência; o juízo autocrítico; o autocentramento consciencial; a autodisposição 

física; a automanutenção do soma; a autodisposição intelectual; a autodisponibilidade lúcida;  

a autorganização; a autodisciplina; a autexperimentação diária; o autodinamismo; a inteligência 

evolutiva (IE); o raciocínio factualístico; a linearidade da intencionalidade; a extroversão estuda-

da; o domínio do taquipsiquismo; o ativismo; o autoprofissionalismo; a consciência comunitária; 

a aceleração da História Pessoal; a biografia pessoal; o recurso da invéxis; o recurso da recéxis;  

o recurso da docência conscienciológica; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: o recurso do estado vibracional (EV); o recurso do autoparapsiquismo;  

o recurso do tenepessismo; a evitação dos acidentes de percurso parapsíquicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Teoriologia. A fase larval, braçal, pernal, psicomotriz, cerebelar, vegetativa ou subuma-

na da consciência intrafísica é pré-teórica, significando estar a conscin vivendo ainda antes da teá-
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tica, ou seja, do 1% da teoria, propriamente dita, e dos 99% da vivência traquejada ou da pratici-

dade veterana. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Binomiologia: o binômio proéxis-compléxis; o binômio conhecimento-vivência; o binô-

mio teática-verbação. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio Ciência-Técnica- 

-Indústria. 

Antagonismologia: o antagonismo preocupações irrelevantes / iniciativas relevantes. 

Politicologia: a verbaciocracia. 

Filiologia: a teaticofilia. 

Fobiologia: a teaticofobia. 

Holotecologia: a teaticoteca; a biblioteca pessoal; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Teaticologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Evoluciolo-

gia; a Proexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Voliciologia; a Decidologia; a Coe-

renciologia; a Habitologia; a Rotinologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o teaticista; o teaticologista; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a teaticista; a teaticologista; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens pro-

ductivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens scienti-

ficus; Homo sapiens gestor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniteaticologia = a experimentação pessoal da conscin veterana da re-

céxis na terceira idade; Megateaticologia = a experimentação pessoal da conscin jovem da invéxis 

desde a adolescência. 

 

Revitalização. Do ponto de vista da Evoluciologia, a compreensão da Teaticologia leva 

a conscin lúcida à renovação das abordagens, trazendo revitalização, ar puro e sangue novo às 

antigas concepções, por exemplo, tirando proveito destas 7, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Acidente: como lição de alerta oportuno. 

2.  Adversidade: como degrau evolutivo ultrapassável. 

3.  Bom humor: como combustível consciencial. 

4.  Compléxis: como objetivo fundamental do estágio intrafísico. 

5.  Lisura: como embasamento do caráter pessoal. 

6.  Omissuper: como exemplário básico inicial. 

7.  Tenepessismo: como megadesafio da vida humana. 

 

Planejamento. Sob a ótica da Proexologia, o 1% da teoria preparatória, dentro da Teati-

cologia, representa a elaboração filosófica relevante, a estruturação da inteligência evolutiva  

e o planejamento indispensável da preparação direta da vida humana, sem a qual toda a vivência  
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e experimentação da fase da consecução posterior, sobrevêm falhadas, lacunadas e insuficientes, 

destinadas ao fracasso do incompletismo existencial (incompléxis). 

 

Taxologia. Segundo a Conviviologia, a vivência pessoal apresenta 2 tempos ou estágios 

distintos, nesta ordem lógica: 

1.  Teoria. O estágio representando apenas 1% da teática, mas indispensável na condição 

de princípio ou filosofia para a autovivência. Compõe a fase da preparação. 

2.  Prática. O estágio representando os demais 99% da teática, significando a autovivên-

cia, a prova, o empirismo e a experimentação da mundologia de onde o ser (ou o microuniverso 

consciencial) sai na condição de perito, expert, especialista, e se torna veterano. Compõe a fase da 

consecução. 

 

Centésimo. Pela Cosmoeticologia, quem paga para estar com a prostituta é também 

prostituto. O subornador atua no mesmo nível baixo do subornado. O autor intelectual do crime 

frequentemente tem mais responsabilidade em comparação ao executor. Há atos indiretos não 

raro de piores consequências em confronto com os diretos. Assim, se constata a realidade: na 

conjugação inseparável da teoria e da prática, na teática, a teoria é apenas 1%, contudo pode ser 

justamente aquele centésimo mais crucial, decisivo, cosmoético ou desastroso. 

Consecução. Sob a ótica da Mentalsomatologia, toda equação está sempre vinculada 

tão-somente ao 1% da teoria da teática. A consecução da obra final vale muito mais se comparada 

ao planejamento. 

Intrafisicologia. No campo da Experimentologia, se a conscin já compreende plenamen-

te a conduta evolutiva cosmoética (teoria), é porque já se encontra capacitada para vivenciar inte-

gralmente a conduta (prática). Somente os surtos pessoais de imaturidade impedem a realização 

plena desse procedimento prático, ou da teática. 

Casuística. Extrapolando o princípio lógico anterior, se a conscin pré-serenona já com-

preende plenamente, por exemplo, o serenismo embutido na estrutura dos mecanismos conscien-

ciométricos do conscienciograma, é porque já está plenamente capacitada para vivenciar integral-

mente as centenas de normas evolutivas do conscienciograma, fundamentadas no entendimento 

teórico da vivência do Serenão ou Serenona (modelo). 

Serenismo. Conclusão lógica desses raciocínios: a falta da verbação, ou mais apropria-

damente da teática, é a extensão e da profundidade do gap ou vácuo experimental existente entre  

a condição evolutiva do pré-serenão e do Serenão. Desse modo, tornar-se ser desperto e, conse-

quentemente, evoluciólogo, é mera questão de o pré-serenão chancelar, na prática, o conhecimen-

to já conhecido na teoria. Resumindo: a diferença entre o pré-serenão e o Serenão é tão somente  

a teática. 

Teoricões. Este argumento lógico é a demonstração evidente da relevância da teática em 

todas as vidas humanas. Os teoricões são as expressões mais acabadas e paradoxais da ignorância 

evolutiva. Mais vale a experiência direta, exemplificativa, vivida, mesmo única, em comparação 

com 999 teorias. A teática máxima, ao fim, é a vivência do serenismo. 

Participação. Pelos critérios da Autopesquisologia, pouco adianta a celebridade do líder 

religioso, o reconhecimento público ao pensador ou a condição do filósofo consagrado nas enci-

clopédias, sem a pesquisa autoparticipativa, pois a consciência é multidimensional, holossomática 

e não perecível. 

Ilusão. Conforme a Paracronologia, será sempre imensa ilusão – a ilusão do restringi-

mento intrafísico da ressomática – querer manter a compartimentação de cada vida intrafísica des-

conectada das vidas humanas pretéritas e da vida próxima, devido à holocarmalidade. 

Evolução. A holobiografia multiexistencial pessoal dá a cada qual, sem exceção, a cos-

movisão da evolução inteiriça, ininterrupta e sem solução de continuidade. 

Holomemória. Apesar dos choques conscienciais periódicos e consecutivos da ressoma 

e da dessoma, dispomos de holomemória contínua. 

Inteireza. De acordo com a Holomaturologia, a Ciência Conscienciologia oferece a in-

teireza holossomática, multidimensional no tempo e no espaço, e, ainda por cima, cosmoética, co-
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mo jamais se viu na História Humana, em qualquer linha de conhecimento intrafísico. Qual  

o maior corpo de ideias, em qualidade e aplicações práticas para a evolução consciencial, de todos 

os tempos? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

2.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

4.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

6.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

7.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

NA  PROEXOLOGIA,  TODA  PROÉXIS  EXIGE  A  TEORIA  

PREPARATÓRIA  E  A  VIVÊNCIA  EXECUTIVA  DA  TEATICO-
LOGIA.  NÃO  HÁ  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  SÓ  DEN-
TRO  DE  CASA,  CONTEMPLATIVA  E  SEM  AÇÃO  DIRETA. 

 

Questionologia. Qual estágio da Teaticologia você vivencia hoje? Você está em dia com  

o próprio planejamento intrafísico, evolutivo ou proexológico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 190 e 202. 

02.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 85 e 210. 
03.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 100, 103 e 194. 
04.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 1997; Rio de Janeiro, RJ; páginas 11, 14 e 167. 

05.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  
2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 60, 67 e 104. 

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

5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 102. 
07.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 139. 

08.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 11, 

354 e 979. 
09.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 81, 322 a 324. 
10.  Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 X 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 32 e 41. 
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T E A T R O    C O N S C I E N C I O G R Á F I C O  
( E V O C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teatro conscienciográfico é o palco metafórico protagonizado pela cons-

cin, autor ou autora, dedicada às diversas atividades inerentes à escrita conscienciológica, supe-

rintendido pelos amparadores extrafísicos, propiciando a convergência de fatos, parafatos e a par-

ticipação sinérgica de consciências em cenário multidimensional realista e interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teatro deriva do idioma Latim, theatrum, “teatro; lugar para jogos 

públicos; reunião de espectadores ou ouvintes; ajuntamentos; assembleia; auditório”, e este do 

idioma Grego, théatron, “lugar onde se assiste a espetáculo; espectadores; o próprio espetáculo”, 

constituído por théa, “espetáculo; vista; visão”, e pelo sufixo tron, “instrumento; máquina de es-

petáculo”. Apareceu no Século XV. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscien-

tia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso 

íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de 

composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; 

descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Cenário conscienciográfico. 2.  Ribalta autoral. 3.  Teatro grafopen-

sênico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo teatro: tea-

trada; teatral; teatralidade; teatralismo; teatralística; teatralístico; teatralização; teatralizada; 

teatralizado; teatralizar; teatreco; teatreiro; teatrelho; teátrico; teatrículo; teatrista; teatrofone; 

teatrofonia; teatrofônico; teatróloga; teatrólogo; teatro-revista; teatrório; teatroterapia. 

Neologia. As 3 expressões teatro conscienciográfico, teatro conscienciográfico eventual  

e teatro conscienciográfico sistemático são neologismos técnicos da Evocaciologia. 

Antonimologia: 1.  Teatro literário. 2.  Teatro clássico. 3.  Imaginação fantasiosa. 

Estrangeirismologia: as dramatis personae interdimensionais; o striptease autoral; o cast 

de assistidos; a performance inusitada; o backstage; o background autoral; as coulisses indispen-

sáveis; os spots cosmoéticos; a mise-en-scène interdimensional; o script evolutivo; o making of 

interassistencial; o Tenepessarium; o Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às evocações grafopensênicas interassistenciais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene explicitando o tema: – Autorado: protagonismo 

tarístico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evocaciologia Interassistencial; o holopensene 

da Autoverbaciologia; os grafopensenes; a grafopensenidade; os morfopensenes; a morfopenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lateropen-

senes; a lateropensenidade; a saturação autopensênica homeostática; o materpensene consciencio-

gráfico. 

 

Fatologia: o teatro conscienciográfico; o fato de a escrita conscienciológica potenciali-

zar as injunções interassistenciais; o fato de a autoria conscienciológica acelerar as oportunidades 

evolutivas exigindo a autovivência autoral; a dramaturgia pessoal precursora ou ratificadora da 

obra escrita; a verossimilhança conscienciográfica; o megafoco temático; o autoposicionamento 

autoral cosmoético; a condição autoral de cobaiagem explícita; o tempo paradiplomático da escri-

ta; o timing interassistencial; a lacuna ideativa prolongando o entreato ocioso; a assistência ine-

goica e sem fronteiras; a plateia de assistidos; a plateia de assistentes; o palco principal; o palco 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21464 

existencial; os bastidores inexoráveis; a visita técnica concomitante à defesa do verbete; o atila-

mento; a oportunidade percebida, capitalizada e vivenciada; a associação de ideias; os indícios 

pesquisísticos; a notícia na TV; a manchete de jornal; a capa da revista; as matérias do Cosmogra-

ma; o título do livro; o bálsamo intelectivo; a autoridade vivencial; o aparte tarístico e oportuno;  

a predisposição do autor viabilizando a rede interassistencial promovida pelos amparadores de 

função; a Cognópolis compondo megacenário propício ao teatro conscienciográfico; o teatro-es-

cola da Terra sendo plataforma inequívoca da tares conscienciográfica. 

 

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

gia Evolutiva sendo a base do teatro conscienciográfico; a dimensão parapolítica da Consciencio-

grafia; a razão da escrita conscienciológica sendo a interassistência interdimensional; os paraper-

sonagens-chave dos elencos da Sociex; a paraberlinda autoral; a paracenografia; a paradramatiza-

ção; o teatro vivo multidimensional; o autassédio intelectual impedindo a performance tarística;  

o parafato de o esforço conscienciográfico promover o amparo de função; as inspirações assisti-

das em função da necessidade da paraplateia; as neoideias providenciais ancoradas na tenepes; as 

inspirações circunstanciais inusitadas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal potencializa-

da; os extrapolacionismos tarísticos; as sincronicidades óbvias sugerindo os diversos palcos mul-

tidimensionais tarísticos; os banhos de energia confirmatórios; a Conscienciografia compondo os 

ensaios decisivos para a inserção do autor no maximecanismo interassistencial interdimensional; 

o teatro conscienciográfico do intermissivista integrando-se, qual gotícula essencial, ao megace-

nário da reurbex planetária. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo da autoverbação; o sinergismo palco conscien-

ciográfico–plateia interassistencial; o sinergismo intencionalidade cosmoética–autoconfiança in-

telectual; o sinergismo autopesquisa-autorado; o sinergismo ideia evocativa–conceptáculo re-

ceptivo; o sinergismo leitura técnica–escrita didática; o sinergismo leitura esclarecedora–escrita 

tarística; o sinergismo conscin atratora–consciex assistível–amparo de função; o sinergismo 

vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo catalítico da autovivência cosmo-

ética da interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio da autodesassedialidade; o princípio do megafoco mentalso-

mático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio tarístico do autesclarecimento;  

o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio 

da intransferibilidade das autorresponsabilidades pelos atos cometidos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) otimizando o conceptáculo autoral; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando o cenário proexogênico autoral. 

Teoriologia: a teoria da atração dos afins; a teoria da grafoterapia; a teoria da biblio-

terapia; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de autodesassédio men-

talsomático. 

Voluntariologia: o voluntariado no Holociclo. 

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

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Escri-

tores Tarísticos. 

Efeitologia: o efeito halo da intencionalidade cosmoética; o efeito das palavras escri-

tas; os efeitos das assinaturas pensênicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelos psicodramas tarísticos. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo inspiração-transpiração-retribuição; o ci-

clo das autossuperações; o ciclo assim-desassim; o ciclo ideação imaginativa–realização criati-

va; o ciclo produção tarística–troca de companhias extrafísicas; o ciclo evolutivo visibilidade- 

-Serenologia. 
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Enumerologia: o teatro conscienciográfico ideativo; o teatro conscienciográfico pes-

quisístico; o teatro conscienciográfico cosmogramático; o teatro conscienciográfico lexical; o te-

atro conscienciográfico bibliográfico; o teatro conscienciográfico expositivo; o teatro conscien-

ciográfico megagescônico. 

Binomiologia: o binômio (duo) conscin atratora–consciex evocada; o binômio parapos-

fácio-neoprefácio; o binômio gesto-chave–palavra-senha; o binômio autovivência–autoridade 

assistencial; o binômio corpus teórico atrator–magnetismo da força presencial; o binômio obra- 

-prima–megaplateia de assistidos; o binômio teatro conscienciográfico–minipeça do maximeca-

nismo interassistencial. 

Interaciologia: a interação teatro da vida humana–teatro conscienciográfico; a intera-

ção sincronicidade-coincidência; a interação palco intrafísico−bastidor extrafísico; a interação 

autor-ator; a interação esforço autoral–amparo de função; a interação autor exemplarista da su-

peração do drama existencial–leitor replicador de neocenários existenciais; a interação teatro 

conscienciográfico–cápsula do tempo cinemascópica. 

Crescendologia: o crescendo intérprete ingênuo–autor lúcido; o crescendo tribuna poli-

tiqueira–tribuna tarística; o crescendo retrobiografia-reescrita; o crescendo rastro textual pato-

pensênico–trilha heterorrevezamental lúcida; o crescendo da intrafisicalidade à extrafisicalida-

de; o crescendo Hist ria Oral−Para-História grafada; o crescendo palco da vida–holopalco do 

Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio verbação-teática-confor. 

Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-heteropesquisa-leitura-escrita; o poli-

nômio artigo–verbete–livro–obra-prima; o polinômio pessoa-momento-local-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo protagonista lúcido / ator de teatrão; o antagonismo 

Teatrografia / Conscienciografia; o antagonismo papel evolutivo / estrelato comercial; o antago-

nismo teatro marginal desviacionista / circuito oficial proexogênico; o antagonismo interpretar 

/ vivenciar; o antagonismo intenções verbalizadas / segundas intenções ocultadas; o antagonismo 

protagonista / espectador. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a interassis-

tenciocracia; a intelectocracia; a proexocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço grafopensênico. 

Filiologia: a laborfilia; a palcofilia; a conviviofilia; a grafofilia; a conscienciofilia; a pro-

exofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia postergando o happy end evolutivo. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel adiando o autorado tarístico; a síndrome da pressa 

precipitando o autorado estéril. 

Holotecologia: a intelectoteca; a convivioteca; a cognoteca; a teatroteca; a comunico-

teca; a didaticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evocaciologia; a Conscienciografologia; a Interassistenciologia; 

a Confluenciologia; a Sincronologia; a Autexemplologia; a Efeitologia; a Conviviologia; a Intrafi-

sicologia; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Tenepessologia; a Desassediologia; a Cos-

moeticologia; a Cosmovisiologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin baratrosférica; a conscin ele-

tronótica; a consciex epicentro; a consciex ouvinte; a consciex assistida; a consréu; a consbel;  

a conscin protagonista; a conscin coadjuvante; o corpo de assistentes extrafísicos; o elenco de as-

sistidos. 

 

Masculinologia: o escritor lúcido; o verbetógrafo; o articulista; o autor de livro; o autor- 

-professor; o intelectual; o pesquisador; o agente retrocognitor; o reeducador; o amparador extra-

físico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólo-
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go; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o voluntário; o proexista; o epicon lúcido;  

o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o pré- 

-serenão vulgar; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertu-

liano; o teletertuliano; o aluno; o familiar; o colega de profissão; o protagonista evolutivo; o coad-

juvante evolutivo. 

 

Femininologia: a escritora lúcida; a verbetógrafa; a articulista; a autora de livro; a auto-

ra-professora; a intelectual; a pesquisadora; a agente retrocognitora; a reeducadora; a amparadora 

extrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a voluntária; a proexista; a epicon lúcida;  

a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pré- 

-serenona vulgar; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a ter-

tuliana; a teletertuliana; a aluna; a familiar; a colega de profissão; a protagonista evolutiva; a co-

adjuvante evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapi-

ens palcophilicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teatro conscienciográfico eventual = o roteiro multidimensional protago-

nizado pelo autor parapsíquico iniciante pré-serenão; teatro conscienciográfico sistemático =  

o enredo multidimensional vivenciado pelo autor parapsíquico veterano desperto. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciografologia Lúcida. 

 

Caracterologia. Conforme a Experimentologia, eis relacionadas, na ordem alfabética 10 

gêneros de encenações teatrais, seguidos de respectivas analogias ou contrapontos úteis às abor-

dagens do teatro conscienciográfico: 

01. Besteirol: a encenação caracterizada pelo humor escrachado, social e político, exal-

tando o absurdo, o ridículo, o grotesco e a troça versus o compromisso com o confor tarístico da 

crítica social construtiva do autor heterocrítico. 

02. Comédia: a diversão a partir do tratamento cômico de situações, costumes e perso-

nagens versus a comunicação irreverente e o bom humor técnico do autor autocrítico. 

03. Drama: a representação de acontecimentos predominando o atrito ou conflito de 

emoções versus o recurso da impactoterapia pelo autor consciencioterápico. 

04. Farsa: a apresentação da obra cômica, de concepção simples e ação trivial ou bur-

lesca versus o emprego de ganchos parapedagógicos e bordões didáticos pelo autor taquipsíquico. 

05. Happening: o teatro ambiental, inusitado, em geral apresentando série de aconteci-

mentos imprevistos e espontâneos, envolvendo a participação da plateia versus o conteúdo parafe-

nomênico cosmoético transcrito pelo autor pangrafista. 

06. Monólogo: a encenação do ator falando consigo mesmo ou se dirigindo ao público, 

expressando pensamentos e conflitos interiores versus a autoverbação pública do autor-cobaia. 

07. Ópera: a obra dramática musicada, geralmente desprovida de falas, composta de re-

citativos, árias, duetos, tercetos e coro, acompanhada de orquestra versus a abordagem cosmovi-

siológica da obra-prima do autor completista. 

08. Opereta: a atuação da peça musicada, de caráter leve, incluindo diálogos falados 

versus o diálogo dosado, harmonioso e esclarecedor do autor paradiplomático. 

09. Pantomima: a interpretação teatral através de gestos, expressões faciais e movi-

mentos corporais versus o histrionismo didático do autor retrocognitor de cons. 
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10. Tragédia: a representação da peça dramática e lírica, cuja ação termina em aconte-

cimentos funestos ou fatais versus o enredo evolutivo da obra tarística culminando no encami-

nhamento fraterno do leitor pelo autor traforista. 

 

Autesforço. A Conscienciografia exige, em coerência com os princípios consciencioló-

gicos, além da interassistência tarística ínsita, verbação, teática ou autexperimentação mínima, ca-

bendo ao autor lúcido, a partir de empenho e esforço pessoais, primar pela performance máxima 

compondo o teatro conscienciográfico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o teatro conscienciográfico, indicados para a expansão 

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

01. Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

02. Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03. Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

04. Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

05. Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

06. Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

07. Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08. Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

09. Drama:  Dramatologia;  Neutro. 

10. Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11. Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

12. Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13. Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14. Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

15. Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

O  TEATRO  CONSCIENCIOGRÁFICO  POTENCIALIZA  O  HO-
LOPENSENE  PESSOAL  DA  EVOCACIOLOGIA  INTERASSIS-
TENCIAL  INCENTIVANDO  OPORTUNAS  E  EVOLUTIVAS  RE-
CICLAGENS  ENVOLVENDO  O  ELENCO  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é operário(a) ativo(a) do teatro conscienciográfi-

co? Já usufrui das benesses da interassistencialidade conscienciográfica? Em qual nível de lu-

cidez? 

 

D. D. 
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T É C N I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica é a maneira, jeito ou habilidade especial de executar bem ou fa-

zer algo melhor, dentro do conjunto de regras e pormenores práticos essenciais à consecução 

aperfeiçoada de fabricação, arte, ofício ou profissão, exigindo iniciação sistemática nos conheci-

mentos científicos indispensáveis para resolver metodicamente os problemas e encontrar para os 

mesmos a solução adequada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica da técnica, dispostas na ordem funcional: 

01.  Competência: aptidão técnica; conhecimento prático; know-how; supertécnica; ul-

tratécnica. 

02.  Homeostasia: engenho; método; norma; processo. 

03.  Heurística: destreza; engenhosidade; habilidade especial; habilidade grupal; habili-

dade pessoal; inventiva. 

04.  Especialização: artesanato racional; expertise específica; perícia. 

05.  Infraestrutura: tecnoestrutura. 

06.  Registro: tecnografia. 

07.  Estratégia: logicidade; processo antitravão; tática; teática. 

08.  Tecnocracia: política tecnicista. 

09.  Qualificação: tecnicidade; tecnofilia. 

10.  Comunicologia: tecnonímia. 

Neologia. As duas expressões compostas técnica dominadora e técnica dominada são 

neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica da técnica, dispostas na ordem funcional: 

01.  Competência: inaptidão técnica; incompetência; mateotecnia. 

02.  Homeostasia: distúrbio da coordenação; incoordenação pessoal; inépcia cerebelar. 

03.  Heurística: abstração simplesmente; construção imaginária; desarticulação mental; 

devaneio; fantasia. 

04.  Especialização: artesanato artístico; imperícia. 

05.  Infraestrutura: sem tecnoestrutura. 

06.  Registro: sem tecnografia. 

07.  Estratégia: empirismo; especulação; mera teorização. 

08.  Tecnocracia: monopólio da técnica belicista; politicagem tecnicista. 

09.  Qualificação: antitecnicidade; sabotagem tecnicista; tecnoburocracia; tecnofobia. 

10.  Comunicologia: Paratécnica; Paratecnologia. 

Estrangeirismologia: o modus operandi das coisas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à vivência na intrafisicalidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade. 
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Fatologia: a holomaturidade quanto ao emprego da Tecnologia; o caráter, a qualidade,  

a condição ou o sentido especializado do universo técnico, próprio do ofício na Arte, na Indústria 

ou na Ciência; a essência da qualidade técnica; o grau de excelência do produto técnico; a capaci-

dade de gerar Tecnologia Avançada; o tecnicismo; o cumprimento de normas de qualidades técni-

cas preestabelecidas (ABNT); a habilitação necessária para a prática tecnológica; a tecnicalidade; 

o recurso técnico; a antitecnicidade; o defeito técnico; o enguiço técnico; a pane técnica; a carência 

tecnológica; a inexistência de técnicas; o descumprimento de normas técnicas; a imperfeição dos 

instrumentos de medida; a Tecnologia quando retrógrada; a atecnia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o emprego da Paratecnologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Ciência-Tecnologia; o sinergismo Tecnologia-Paratec-

nologia. 

Principiologia: o princípio do morde e assopra, infelizmente, ainda é muito empregado 

na diplomacia internacional. Inexiste diplomata angélico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria condutora da praticidade tecnológica. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico de acordo com as especialidades 

técnicas de cada Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tecnologia. 

Efeitologia: os efeitos dos produtos tecnológicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas técnicas conscienciológicas. 

Ciclologia: os ciclos das descobertas científicas. 

Binomiologia: o binômio Cosmoeticologia-Tecnologia; o binômio admiração-discor-

dância frequentemente faz os políticos empregarem a técnica do morde e assopra: usam a amea-

ça hoje e a conciliação amanhã, trocando a fase da hostilidade retrógrada pela fase da concilia-

ção evoluída. Daí se conclui, a rigor: existem técnicas políticas, diplomáticas, sociológicas, psico-

lógicas e filosóficas em todas as linhas de conhecimento humano. Em tese, para tudo na vida hu-

mana vem surgindo a técnica top de linha, mais recente e melhor. 

Interaciologia: a interação Somatologia-Tecnologia. 

Crescendologia: o crescendo instinto-pesquisa-técnica. 

Trinomiologia: o trinômio Tecnologia-Indústria-Comércio. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade. 

Antagonismologia: o antagonismo Tecnologia / tecnicismo; o antagonismo técnica pa-

cifista / técnica belicista. 

Paradoxologia: o paradoxo ergonométrico equipamentos avançados–malefícios soma-

tofisiológicos. 

Politicologia: as políticas governamentais dos centros tecnológicos. 

Legislogia: a lei da utilidade das coisas. 

Filiologia: a neofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a tecnofobia. 

Mitologia: o descarte dos mitos eletronóticos; o mito da inofensividade dos aparelhos 

eletro-eletrônicos da Ciência e da Tecnologia (os devices cancerígenos). 

Holotecologia: a tecnoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a metodoteca; a mecanoteca;  

a pesquisoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Mentalso-

matologia; a Holomaturologia; a Priorologia; a Autocriteriologia; a Intencionologia; a Voliciolo-

gia; a Proexologia. 
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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 tecnologicamente competente; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens technicus; o Homo sa-

piens intraphysicologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens experimentor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica dominadora = a governadora do Homem quando submisso; téc-

nica dominada = a governada pelo Homem quando tecnológico. 

 

Culturologia: a cultura tecnológica. 

Curso. Pela Conscienciometrologia, a tecnicidade é a qualidade consciencial da conscin 

lúcida aplicada às técnicas evolutivas para viver, preparadas no Curso Intermissivo (CI) recente. 

Realidade. A técnica, em si mesma, em geral não é nem boa, nem má, nem neutra, nem 

necessária e nem invencível. Entretanto, tudo exige técnica. 

Pirotécnica. Dentre os manuais técnicos relacionados às reurbanizações extrafísicas, 

consciexes extrafísicas reurbanizadas e ressomadas, estão os da pirotécnica ou pirotecnia. 

Fenomenotécnica. A Fenomenotécnica é a realidade criada no laboratório, dependente 

dos aparelhos ali existentes, em termos de entidade objetiva. 

Technicolor. Em filmes cinematográficos, technicolor é o processo especial de registro 

de imagens em cores, desenvolvido nos EUA, a partir de 1917, empolgando as massas humanas 

através das cores projetadas. 

 

Analogismos. Eis, em ordem funcional, 10 conceitos interativos nus e crus, capazes de 

clarear analogismos e diminuir confusões dentro do universo da Técnica: 

01.  Ciência. A tendência da Ciência é ampliar a serenidade mentalsomática. 

02.  Arte. A tendência da Arte é ampliar a ansiedade psicossômica. 

03.  Ordenação. A Ciência é a ordenação lógica aplicada à criatividade. 

04.  Anarquia. A Arte é a anarquia emocional aplicada à criatividade. 

05.  Técnica. A Técnica é derivação da Ciência. 
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06.  Indústrias. A Arte Industrial emprega técnicas específicas. 

07.  Cultura. A Indústria Cultural também emprega técnicas específicas. 

08.  Questões. A questão maior é a qualificação das questões. 

09.  Opções. Da qualificação das opções, nascem as prioridades e destas surge a eficácia 

das técnicas de viver. 

10.  Produto. O ponto alto no campo da Técnica é a qualificação do produto. 

 

Qualidade. O desenvolvimento da evolução consciencial acontece com o aumento inten-

sivo das questões evolutivas. Neste aspecto, pensar muito, falar muito e escrever muito é sempre 

funcional e inevitável. 

Produtividade. A melhora do resultado da vida da conscin, dinamizadora da evolução, 

não é a quantidade ou intensidade do trabalho, mas a qualidade cosmoética dos desempenhos pes-

soais. A vida mais calma, cosmoética e produtiva é preferível a outra turbulenta, anticosmoética  

e menos produtiva. Esta é a técnica de viver evoluindo. 

 

Fatuística. Em geral, existem diferenças entre fato e versão. Qualquer fato, ao ser comu-

nicado, recebe o predomínio da influência componente da versão: 

1.  Arte. A apresentação artística na qual predomina a forma ou a emoção, tendente à in-

fantilidade e a menor autodiscernimento. 

2.  Ciência. A apresentação científica na qual predomina o conteúdo ou a racionalidade, 

tendente à holomaturidade e a maior autodiscernimento. 

 

Fatos. Pelos conceitos da Conviviologia, a técnica influi sobremodo em aspectos inespe-

rados da vida humana moderna, por exemplo, estes 10, desde os fatos simples até os complexos, 

listados em ordem alfabética: 

01.  Alarme. Sobrevém o disparo do alarme de proteção da residência quando o próprio 

residente abre a janela, esquecendo o dispositivo de segurança ligado anteriormente. 

02.  Antiliberdade. Há o cerceamento técnico da liberdade das pessoas em função de 

causas diversas. Existem cidades modernas nas quais os habitantes não conseguem viver sem au-

tomóveis. Automóvel: minigaiola ambulante. 

03.  Aplicações. A maioria das grandes técnicas empregadas na Enciclopédia da Cons-

cienciologia deriva da aplicação do autodidatismo, heterodidatismo, atenção concentrada, memó-

ria expandida, imaginação domesticada pela lógica, detalhismo pedagógico e Parapercepciologia 

Prática objetivando facilitar a aprendizagem de todos, homens e mulheres, pessoas e grupos, auto-

res e leitores. 

04.  Argumentação. As técnicas argumentativas dos cientistas podem produzir o abertis-

mo mental capaz de permitir a percepção da existência da viseira míope do paradigma convencio-

nal newtoniano-cartesiano. O alcance deste patamar faz os cientistas mais lúcidos evolutivamente 

se afastarem da comunidade científica originária e começarem a empregar o paradigma cons-

ciencial. 

05.  Assistência. A assistência interconsciencial realizada por intermédio da tarefa da 

consolação mais imediatista, emocional e antitécnica pode levar a conscin a querer empregar a ta-

refa do esclarecimento aplicando eficiente instrumental técnico e paratécnico capaz de estabelecer 

comunicação interdimensional mais efetiva. 

06.  Crise. Cada salto da Tecnologia estabelece crise de crescimento na Socin, ainda pa-

tológica, inclusive no campo da Politicologia. 

07.  Escravidão. A Tecnologia, ao transformar-se em ditadura, pode escravizar as pes-

soas a interminável série de aparelhinhos, além do aparelho-mor, inevitável, do próprio soma,  

e, muitas vezes, do automóvel pessoal considerado a indispensável extensão das pernas. 

08.  Insegurança. A insegurança da vida moderna, nas grandes metrópoles, faz as pes-

soas sofisticarem as técnicas de proteção acarretando o próprio aprisionamento, com as casas  

e edifícios de apartamentos cercados por grades defensivas, deixando os malfeitores do crime or-

ganizado, livres, fora das grades de contenção ou das prisões. 
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09.  Inventos. O problema, o invento ou a descoberta técnica desencadeiam a criação de 

problemas mais acurados, inventos melhores e descobertas mais libertárias da consciência. Daí 

surgem os fundamentos da evolução da qualidade da vida humana. 

10.  Revolução. A revolução científico-tecnológica representou avanço técnico provo-

cando mudanças sociais muitas vezes contra a própria tecnologia empregada, na autofagia tecno-

trônica. 

 

Cegueira. Nem tudo são flores nos jardins da Tecnologia. Quando excessiva, a Tecnolo-

gia enceguece os incautos quanto aos limites naturais do autodiscernimento. Eis 10 fatos ou pro-

vas, listadas em ordem alfabética, evidências desse princípio da ignorância: 

01.  Antiprojetabilidade. As pessoas, na maioria, ainda vivem trancadas nos somas 

sem conseguirem projetar-se com lucidez para outras dimensões conscienciais. 

02.  Bloqueadores. O emprego dos headphones bloqueia o desenvolvimento da sinaléti-

ca parapsíquica pessoal e, de resto, todo o universo do parapsiquismo de milhões de conscins. 

03.  Dependência. Surgiu a dependência a aparatos tecnológicos para resolução de pe-

quenas questões cotidianas, por exemplo, estas 3: fazer contas e calculadoras, escrever e teclados, 

deslocar-se e automóveis. Há conscins somente capazes de resolver o trabalho do dia a dia por in-

termédio de máquinas. Existem máquinas escravizantes. 

04.  Hipnose. A hipnose coletiva foi acentuada por intermédio dos meios de comunica-

ções invasores dos domicílios dos habitantes do planeta, com lixos mentais, pseudointelectuais, 

lavadores de cérebros. 

05.  Imediatismo. O aumento da futilidade ocorreu pela superficialidade do imediatismo 

gerado pelas máquinas capazes de fazer tudo ficar pronto em curto espaço de tempo, por exem-

plo, microondas e faxes. 

06.  Intoxicações. As intoxicações novas apareceram causadas pelas radiações tóxicas li-

beradas por aparelhos eletrônicos, por exemplo, telefones celulares, lâmpadas com radiações ul-

travioletas, impressoras a laser com toneres tóxicos, ou advindos de outros meios inconvenientes 

como os lixões atômicos. 

07.  Materialismo. A exacerbação do materialismo também decorre do consumismo de-

senfreado por técnicas publicitárias sedutoras criadas para vender novos produtos lançados diaria-

mente no mercado. 

08.  Radicalismos. Os excessos cometidos ad nauseam nas práticas dos esportes radicais 

de múltiplas modalidades. 

09.  Robotização. A diminuição do emprego da reflexão ou ponderação devido à aplica-

ção sistemática da Tecnologia, de modo automatizado, simplório, dispensando o uso da racionali-

dade e expandindo a submissão à máquina-soma. 

10.  Tecnoburocracia. A tecnoburocracia permite raciocinar exclusivamente dentro do 

horizonte da eficácia criando monstros sociológicos. Por exemplo, a tecnoburocracia nazista apli-

cada aos campos de concentração, a “solução técnica racional” criada sem nenhum impeditivo 

cosmoético conhecido à época, além do eficiente e macabro sistema genocida do Holocausto. 

 

Pretensão. O objetivo ou pretensão aqui é apresentar o salto paratecnológico na área da 

multidimensionalidade da consciência. Os grandes passos humanos são sempre executados por 

intermédio da técnica de tentativas e erros. Esta é a hipótese de tentativa inicial. 

Comunicação. Na análise da Comunicologia, a técnica é sempre comunicação intercons-

ciencial humana. Falemos ao grande público. Conversemos pessoa a pessoa. A diferença entre es-

tes 2 procedimentos é imensa. A comunicação, com isenção, da verdade relativa de ponta é mais 

eficaz à carregada de emocionalismos. Assim surge a eficácia do exemplarismo cosmoético peda-

gógico. 

Vivências. Sob a ótica da Cosmoeticologia, sem autovivências disciplinadas é imprati-

cável a vida intrafísica cosmoeticamente bem-sucedida. O mais inteligente é considerá-las indis-

pensáveis ao modo do ar oxigenado da respiração de todas as conscins. 
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Profissões. A Técnica exige também a Cosmoética a fim de não implantar a anomia,  

a desordem, o caos ou o caoticismo. Assim, já existe a ética profissional, por exemplo, a Deonto-

logia Médica. 

Desorganização. Quem não se organiza tecnicamente, nesta dimensão intrafísica, perde  

o ritmo dos haustos do Cosmos. A vida humana é difícil. As pessoas da robéxis preferem viver  

à solta, com relaxe máximo, despreocupadamente, sem o esforço de pensar com profundidade. 

Desta forma nasce a desorganização pessoal. O autodiscernimento cosmoético alcança o pico má-

ximo quando a conscin se entrosa ao fluxo do Cosmos. 

Anticosmoeticologia. Segundo a Parapatologia, o lado pior da Técnica se refere ao beli-

cismo, à arte da guerra, à matança de seres vivos com racionalidade, premeditação e alto nível de 

pesquisas minuciosas ao modo do ser assassino, sniper ou genocida, sob a fachada de defesa e se-

gurança grupal. Neste aspecto, a Tecnologia representa a face sombria da Ciência Imatura. 

Visema. Em 2002, os cientistas conseguiram nova técnica de vídeo, com áudio novo, de 

fato perigosa, em curso franco de colisão com a Ética: o visema, fonema visual (V. Cook, Gareth; Co-

mo Fazer Alguém Dizer o que Não disse; O Estado de S. Paulo; São Paulo, SP; 16.05.02; página A 15). 

Pseudopronunciamentos. O vídeo realista é capaz de exibir as pessoas pronunciando 

palavras não pronunciadas, ou seja, consegue incluir palavras inteiramente novas, mexendo a bo-

ca do indivíduo, como se estivesse pronunciando as palavras, até de idioma desconhecido pela 

pessoa. Os resultados são convincentes o bastante para enganar os telespectadores. 

Dúvidas. A técnica pode ser usada em videogames, efeitos especiais cinematográficos  

e filmes dublados. Por outro lado, oferece ferramenta poderosa para fraudes e propaganda, lan-

çando dúvidas quanto à autenticidade de tudo, desde vídeos de vigilância até os pronunciamentos 

presidenciais. O vídeo pode desacreditar políticos dissidentes pela televisão, criar situações emba-

raçosas para outras pessoas com vídeos falsificados postados na Internet, ou usar as pessoas de 

confiança, ilegalmente, na promoção de produtos. 

Maturidade. Tendo em vista a Evoluciologia, a Natureza, a Tecnologia e a evolução da 

consciência não dão saltos espetaculares. Tudo chega no tempo certo, mas através da maturidade 

expressando simultaneamente constância e repetição, dinâmica e paciência, prioridade e autodis-

cernimento expandido. 

Mutações. As reciclagens intensivas assemelham-se a mutações tão só restritas, superfi-

ciais, paliativas ou ambulatoriais até se fixarem. 

 

Características. Conforme a Experimentologia, eis 11 características básicas, listadas 

em ordem funcional, explicativas de modo mais amplo do universo da técnica e respectivas con-

sequências intraconscienciais: 

01.  Práticas. O exercício da experimentação é determinante para o aperfeiçoamento de 

qualquer técnica, chancelando novas tecnologias e o desenvolvimento da Ciência. 

02.  Métodos. Os métodos organizam e sistematizam os problemas resolvidos por inter-

médio da técnica, dentro de procedimento específico. A consciência lúcida tem métodos próprios 

para as experimentações técnicas evolutivas. 

03.  Testes. A aferição e o exame crítico promovem o refinamento qualitativo de algo ou 

do próprio emprego de qualquer técnica. Os testes conscienciométricos aferem as prioridades 

evolutivas para a consciência. 

04.  Fórmulas. A precisão das fórmulas exprimindo as ideias, as regras e os fatos, ex-

pressa o arcabouço da técnica, seja qual for. A evolução consciencial exige fórmulas individualís-

simas de aplicação. 

05.  Escalas. As escalas estabelecem graus, medidas, níveis ou parâmetros de precisão 

para o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico. Situar-se conscientemente na escala 

evolutiva é passo imprescindível para a evolução lúcida. 

06.  Gráficos. O registro de fatos ou os processos através de gráficos instrumentalizam  

a abordagem crítica e técnica. O gráfico da holobiografia (holocurrículo evolutivo) pessoal exige 

a acuidade das retrocognições sadias. 
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07.  Arquivologia. A Arquivologia impõe tecnicidade compatível com a demanda de in-

formações de época específica. Os adcons compõem os artigos mais preciosos dentro da Arquivo-

logia Consciencial da conscin. 

08.  Tecnologia. As civilizações terrestres mais eficazes, a partir do emprego da Tecno-

logia, triunfaram, contudo não necessariamente de modo positivo. A Tecnologia Evolutiva exige 

o discernimento relativo às práticas da Assistenciologia e da Cosmoeticologia. 

09.  Tecnociência. O poder gerado pela crescente manipulação do conhecimento cientí-

fico tende a subjugar cada vez mais a conscin, agindo de modo avassalador e destrutivo (V. Almei-

da, Joselia; Tecnociência e Manipulação; Tribuna da Imprensa; Rio de Janeiro, RJ; 10.10.02; página 4). 

10.  Paratecnologia. A Tecnologia Humana apenas arremeda algo da Paratecnologia, 

extrafísica. Esta, sofisticadíssima, existe ainda inacessível, ignorada ou incompreensível para le-

giões dos mais brilhantes cérebros. 

11.  Tecnicismo. O tecnicismo resulta da imaturidade e da falta de discernimento quanto 

aos limites do emprego da Técnica. Na faceta mais negativa e determinista, qualquer Técnica po-

de engessar ideias, inibir a criatividade e a liberdade das conscins. 

 

Avião. Do ponto de vista da Intrafisicologia, por exemplo, quem faz viagens de avião, 

prática muito convencional de risco existencial, dispõe de algumas técnicas, tem imensa confian-

ça em certas pessoas, admira as máquinas e só pode ser grato à Técnica, à Tecnologia e à Tecno-

ciência em muitas das frentes de atividades. 

Observação. Como esclarece a Holomaturologia, nas técnicas científicas, primeiro, te-

mos de afastar todo apriorismo e, depois, desenvolver o cultivo da observação sistemática com  

o recurso inestimável das associações de ideias e reverificações incansáveis. 

Interface. A observação é a interface básica entre o observador atento e o fenômeno ain-

da desconhecido. O conhecimento aparece depois dela e de muita experiência pessoal, através do 

exame acurado, imparcial e isento dos fatos orientadores das abordagens, pesquisas e investigações. 

Limite. O limite do emprego ou da convivência a partir do binômio admiração-discor-

dância é a cumplicidade quando anticosmoética, capaz de levar à interprisão grupocármica. 

 

Bombeiros. Diante da Paracronologia, a profissão técnica das mais requisitadas no futu-

ro será a dos bombeiros, por 2 motivos: 

1.  Demografia. A população mundial prossegue em crescimento desordenado. 

2.  Antiecologia. O desgaste do planeta prossegue também em crescimento desordenado. 

 

Preocupação. De acordo com a Para-Historiologia, a Técnica, há bastante tempo, dei-

xou de ser simples objeto de investigação científica ou de reflexão filosófica para converter-se em 

fonte de preocupação cada vez mais crescente. Esta preocupação é resultante do enorme impacto 

da Tecnologia contemporânea no Homem, na condição bifronte de produtor e consumidor, nota-

damente quanto à natureza dos efeitos ecológicos nocivos e dramáticos no desenvolvimento das 

produções técnicas. 

Dualidades. Nas Socins, ainda patológicas, e em toda organização coletiva, pesa o sonho 

da população cibernética. Esta ideia é dual do ponto de vista da Sociologia. Deste lado, a admira-

ção mitológica pelas máquinas pensantes e falantes. Daquele, grave contestação solapa a técnica 

atualmente responsável pelas dificuldades da Humanidade. 

Escudo. Idêntica dualidade se manifesta no plano sociopolítico quando o tecnicismo ser-

ve de escudo protegendo o poder real. 

Consréu. A assistência às consciexes reurbanizadas e ressomadas também exige técnicas 

específicas, inclusive, aqui, onde é pretendida e buscada a comunicação urbi et orbi das proposi-

ções das teorias da reurbex, da reurbin e da consréu. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Automóvel:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

06.  Psicosfera  projetiva:  Projeciologia;  Neutro. 

07.  Técnica  conscienciológica  curiosa:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

08.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA,  SEGUNDO  OS  TECNOLOGISTAS  MODERNOS, 
É  A  APLICAÇÃO  INTELIGENTE,  EVOLUTIVA,  DO  CONJUN- 
TO  DE  PROCESSOS  CIENTÍFICOS  USADOS  PARA  OBTER  

RESULTADOS  DE  PONTA  NO  DOMÍNIO  DA  PRODUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sai bem com o emprego de técnica? O cerebe-

lo e a psicomotricidade ajudam você a dominar as máquinas com habilidade manual maior? 
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T É C N I C A    AU T O P E S Q U I S Í S T I C A    AN T O N I M O L Ó G I C A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica autopesquisística antonimológica é o método de autoinvestiga-

ção crítica sadia fundamentada na Antonimologia, em busca da conceituação profunda de termos 

opostos aos trafares identificados pela conscin autolúcida cosmoética, aumentando a proxêmica 

com o holopensene hígido (trafores), visando desencadear o irrompimento de qualidades almeja-

das não conquistadas e / ou ainda incipientes na manifestação pessoal (trafais). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idio-

ma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, 

ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O elemento 

de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pes-

quisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, 

de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; in-

dagar profundamente”. Surgiu no Século XIII. O termo antônimo deriva do idioma Francês, anto-

nyme, constituído pelo prefixo do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a; con-

trário; que se opõe”, e pelo elemento de composição, ónoma, “nome, por oposição a pronome; no-

me designativo de pessoa ou coisa”. Apareceu em 1899. O elemento de composição logia proce-

de do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Técnica de autopesquisa por antipodia. 02.  Técnica autocompara-

tiva opositiva. 03.  Técnica de autoconhecimento antonímico. 04.  Técnica autopesquisística dos 

antônimos. 05.  Técnica de autoinvestigação consciencial antonímica. 06.  Técnica antonimológi-

ca do estudo de si. 07.  Técnica do estudo opositivo aos autotrafares. 08.  Técnica autoposicionis-

ta trafor-trafar. 09.  Técnica antonímica de autestudo. 10.  Técnica autavaliativa através de con-

ceitos opostos. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica autopesquisística antonimológica, técnica 

autopesquisística antonimológica elementar e técnica autopesquisística antonimológica avança-

da são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica autopesquisística sinonimológica. 2.  Técnica de autopes-

quisa pela similaridade. 3.  Técnica da semelhança de atributos. 4.  Técnica conscienciológica de 

traços afínicos. 5.  Técnica do estudo de si por afinidade. 6.  Técnica de autoinvestigação trafa-

rista. 7.  Técnica de autestudo pelo defeito. 8.  Autopesquisa consciencial trafarista. 

Estrangeirismologia: o recall grupocármico cosmoético promovido pelo autopesquisa-

dor confrontológico; o destemor pela autoconfrontação profunda, comme il faut; a dileção pelo 

self research autocontraditório; a démarche autopesquisística nos acareamentos corajosos; os in-

sights hauridos das autodesavenças construtivas; o registro exaustivo antonimológico fazendo 

couler beaucoup d‘encre; a conscin depassée par les événements nas autacareações; a coniuntio; 

o mea culpa lúcido sem autovitimizações na autopesquisa antonimológica; a autofuga impossível 

da conscin habituada a filer en douce nas autoconfrontações. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência pesquisística autevolutiva. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares afins ao tema: – Autocrenças 

enfraquecem vontades. Autocríticas sem autoculpa. Dom, não. Autesforço. Autoidealizações ge-

ram autovitimizações. Materpensene: autossíntese evolutiva. Milagres não, melhoras. Possível: 

autorrealidade ilimitada. Pressão: pressentir pressa. Autotares: autorreeducação essencial. Au-

topesquisa: arqueador intraconsciencial. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de autoconfrontação pacífica; o holopensene au-

topesquisístico em níveis crescentes de aprofundamento; o materpensene da autorrenovação per-

manente; o ritmo da autopensenidade autopesquisística em moto contínuo; o holopensene da au-

topesquisa ágil consolidando a autoridade cosmoética autodesassediadora do assistente; os auto-

pesquisopensenes; a autopesquisopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a compreensão e a convivência pacífica com as antipodias íntimas a serem 

superadas; as aparentes aporias autevolutivas; a autocovardia evolutiva; a História Pessoal antie-

goica; a egobiografia autevolutiva contraditória; a pesquisa autorreferencial heteresclarecedora;  

a autaceitação da individualidade assimétrica; a imunidade relativa e resistência às influências 

mesológicas, hauridas da pesquisa de si autolúcida; os óbices e travões evolutivos nunca auten-

frentados; a busca da autenticidade consciencial máxima nos autenfrentamentos autopesquisísti-

cos; a autorresponsabilidade deslocada gerando autoculpas dispensáveis; o hábito multimilenar de 

prestar e receber preceptoria; a pesquisa do passado construindo futuro autevolutivo mais feliz;  

a confrontação dos contrários enriquecendo a autopesquisa científica; a decifração arqueológica 

paciente dos traços intraconscienciais conflitantes construtores do autotemperamento; o realismo 

da autoconfrontação benigna; os trafais almejados a serem preenchidos pela qualificação progres-

siva da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os elementos redutores do autodiscernimento; o julga-

mento pelos pares, nem sempre silencioso; o aproveitamento das informações obtidas no experi-

mento conscin-cobaia; a matriz mental autopesquisística confrontatória; a maximoréxis agraciada 

devido à autossinceridade autopesquisística; a autoincorruptibilidade crescente adquirida através 

do destemor no autenfrentamento; as incompreensões e ingratidões naturais decorrentes das mu-

danças de autocomportamento recinológico; as autorretrossenhas autocognitivas facilitadoras da 

autopesquisa crítica; a autodignidade preservada na apresentação dos resultados autopesquisísti-

cos, evitando a autodevassa consciencial deselegante; o estilo ousado da autopesquisa conscien-

ciológica na qual o pesquisador é o próprio objeto de estudo; a autorreeducação perene; a cadên-

cia das autoinvestigações na cotidianidade diuturna, sem esmorecimentos; o conforto íntimo re-

sultante da anticonflitividade gradativa alcançada; a Cosmovisão necessária à manutenção da au-

topesquisa confrontológica profícua. 

 

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

com vistas ao domínio da emotividade inoculada no paracérebro; as participações transversais de 

consciexes nos processos autopesquisísticos confrontatórios; a paragenética sendo modificada dia 

a dia pelas autorrecins paracerebrais profundas; os megacons autolúcidos recuperados pela auto-

investigação antonimológica; a parapreceptoria multividas orientando a autopesquisa confronta-

tória; a reconstituição holobiográfica patrocinada identificando incoerências nas autorretrocogni-

ções; o valor do fluxo energético vertical vigoroso promovendo a desassim necessária à dinâmica 

autoinvestigativa; o circuito coronofrontal apaziguador mentalsomático autaplicado; o arco voltai-

co craniochacral no autodesbloqueio paracortical; a docilidade parapsíquica autolúcida; a berlinda 

multidimensional permanente do epicon lúcido; a evitação de auto e heterodiagnósticos parapsí-

quicos fundamentados em inferências não confirmadas por fatos e / ou parafatos sólidos; a para-

presença amiga permanente dos benfeitores extrafísicos; o detalhismo no exame dos autoparafe-

nômenos pondo em xeque as autocontradições; os amparadores abrindo caminhos de autopesqui-

sa através de extrapolacionismos autoparapsíquicos; a autexperiência parapsíquica transformando 

teorias em autorrealidades evolutivas; a presença da Parelencologia pessoal em resposta às aute-

vocações inspiradas e produtivas; a plateia extrafísica específica de cada etapa da autopesquisa; 

os 12 conceitos do Memorando Conscienciológico criando neocampos de autexperimentação pa-

rapsíquica; os aspectos paraterapêuticos das gescons autopesquisísticas; as expansões de consci-

ência nos trabalhos interassistenciais das dinâmicas parapsíquicas das Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs); as parassincronicidades autopesquisísticas acachapantes; o espaço de manobras 

assistenciais recinológicas ampliado pelos amparadores; a rememoração de projeções lúcidas ilu-
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minadoras da intraconsciencialidade enriquecendo a autovisão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos múltiplos egos; o sinergismo do cotejo personalida-

de atual–personalidade almejada; o sinergismo das autorreciclagens; o sinergismo da autescuta 

ativa; o sinergismo da serendipitia autopesquisológica; o sinergismo das inspirações ampara-

das; o sinergismo personalidade consecutiva–personalidade pregressa. 

Principiologia: os princípios conscienciais; o princípio da descrença (PD); o princípio 

da evolução grupal; o princípio da complementaridade; o princípio do continuísmo autevolutivo; 

o princípio do quem pode mais pode menos; o princípio da coragem consciencial; o princípio da 

compensação intraconsciencial. 

Codigologia: o código de autobenignidade evolutiva; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) transformando trafares em trafores através do filtro da Cosmoética Aplicada; os códigos 

autopesquisísticos; o código dos paraprotocolos autevolutivos; o código-chave autorretrocogniti-

vo; o código cultural; o código de conduta de usos e costumes. 

Teoriologia: a teoria líder da Conscienciologia; a teoria holossomática; a teoria resso-

mática; a teoria dessomática; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria autorretro-

cognitiva; a teoria da autosseriexialidade; a teoria da autorregeneração somática a partir da au-

torreciclogenia. 

Tecnologia: a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica de autavaliação crí-

tica; as técnicas conscienciológicas autopesquisísticas; a técnica da autorreciclogenia perene; as 

técnicas de autoconfrontação crítica; a técnica autocomparativa; a técnica oximorônica; a técni-

ca do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da invéxis; o laboratório conscien-

ciológico da recin; o laboratório conscienciológico da ectoplasmia; o laboratório consciencioló-

gico da proéxis; o laboratório da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da recé-

xis; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

metrologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio 

Invisível da Verbetografia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Au-

totransafetivologia. 

Efeitologia: o efeito reconfortante da simplicidade adquirida; o efeito desafogante da 

autenticidade assumida; o efeito revigorante da autenticidade vivida; o efeito expansivo da cos-

moeticidade descoberta; o efeito amplificador da autoconsciencialidade desvelada; o efeito liber-

tador da autopesquisa holocircular; o efeito prazeroso da naturalidade evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses reveladas pela autopesquisa; as neossinapses apon-

tando soluções autevolutivas; as neossinapses desativando retrossinapses obsoletas; as neossina-

pses formando neoconceptáculos mentaisssomáticos; as neossinapses prenunciadas pela transa-

fetividade; as neossinapses despertadas pela projetabilidade lúcida; as neossinapses descobertas 

na intraconsciencialidade. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo virtuoso da autopesquisa 

madura; o ciclo patológico irritabilidade-assedialidade-labilidade; o ciclo autoproéxis–pré-in-

termissão; o ciclo autodiagnósticos-autoprescrições; o ciclo evolutivo autoinvestigativo; o ciclo 

consciencioterapêutico. 

Enumerologia: a hiperacuidade autocognitiva; a hiperacuidade autoproexológica; a hi-

peracuidade autopesquisística; a hiperacuidade autassistencial; a hiperacuidade autosseriexológi-

ca; a hiperacuidade atributiva; a hiperacuidade autoparapsíquica; a hiperacuidade cosmoética. 

Binomiologia: o binômio misticismo-religiosidade redutor da fidelidade autopesquisísti-

ca; o binômio autocognição-imperturbabilidade; o binômio morbidez-higidez; o binômio auto-

pesquisa-heteropesquisa; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio autotares-auto-

registro; o binômio sabedoria-modéstia; o binômio sectarismo-seletividade. 

Interaciologia: a interação autopesquisa-autoprofundidade; a interação responsabilida-
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de-autoculpa; a interação centralização-possessividade; a interação sociabilidade-espontaneida-

de; a interação bom humor–autopesquisa; a interação amenidade-afabilidade; a interação desa-

pego-desprendimento. 

Crescendologia: o crescendo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o crescendo 

autorrespeito-heterorrespeito; o crescendo resistência-aceitação; o crescendo liderança intrafísi-

ca–liderança multidimensional; o crescendo heteropesquisa-autopesquisa; o crescendo patológi-

co inflexibilidade-autoritarismo; o crescendo orgulho-vaidade. 

Trinomiologia: o trinômio (mentalsoma) autolúcido-hiperlúcido-translúcido; o trinô-

mio (vestibular) autopesquisístico conversação-dialética-interlocução; o trinômio cultura para-

psíquica–autopesquisa científica–produtividade consciencial; o trinômio automotivação-traba-

lho-lazer; o trinômio autopesquisa profícua–autopesquisa profunda–autopesquisa fecunda; o tri-

nômio amparador-amparando-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio megafoco-registro-memória-associações; o polinômio in-

formação-compreensão-entendimento-autoconhecimento; o polinômio determinação-obstinação- 

-persistência-dedicação; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio arrogância-prepotência- 

-presunção-superficialidade; o polinômio meiguice-doçura-cordura-suavidade-afabilidade-sere-

nidade; o polinômio desprendimento-doação-abnegação-altruísmo; o polinômio desapego-indife-

rença-desamor-desprezo. 

Antagonismologia: o antagonismo autofechadismo / autocriatividade; o antagonismo 

maleabilidade / intransigência; o antagonismo autopesquisa / autopunição; o antagonismo auto-

culpa / autorreeducação responsável; o antagonismo persistência / teimosia; o antagonismo au-

testima sadia / vaidade; o antagonismo autopesquisa avançada / autajuda superficial; o antago-

nismo otimismo / polianismo; o antagonismo egoísmo-altruísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução grupal depender da autopesquisa individual; 

o paradoxo da renúncia sem sacrifício; o paradoxo de a autopesquisa poder ser altruísta; o pa-

radoxo de o sucesso da maxiproéxis depender da autopesquisa de todos; o paradoxo de a auto-

pesquisa ser agilizada em grupo; o paradoxo de a autopesquisa ser aprofundada pelo heterocom-

partilhamento autolúcido. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a autexperimentocracia; a despertocracia; a merito- 

cracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a democracia direta; a holomaturocracia; a lucido-

cracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis regentes da autevolução; as leis da Conscienciologia; a lei do maior 

autesforço evolutivo através da autopesquisa profunda; a lei de responsabilidade do mais lúcido; 

as leis egocármicas; as leis grupocármicas; as leis policármicas; a lei do mais apto. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a autoconscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome do ansiosis-

mo; a síndrome do negação; a síndrome pré-autista; a síndrome narcísica; a síndrome do aves-

truzismo. 

Maniologia: a mania da autovitimização; a mania da autoculpa; a mania da autopuni-

ção; a mania da autodepreciação; a mania da pusilanimidade; a mania da autopiedade; a mania de 

perfeição. 

Holotecologia: a ciencioteca; a parapsicoteca; a parapedagogoteca; a recexoteca; a inve-

xoteca; a parafatoteca; a autocuroteca; a egoteca; a recinoteca; a criativoteca; a conscienciotera-

peuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopesquisologia; a Antonimologia; a Au-

tomimeticologia; a Sinonimologia; a Conviviologia; a Egocarmologia; a Autepistolografologia;  

a Automarasmologia; a Egobiografologia; a Pedagogiologia; a Serenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin autocobaia lúcida; a conscin curiosa; a personalidade consecutiva; a conscin aten-

ta; a conscin multiatenta; a conscin autenciclopedista. 

 

Masculinologia: o autobiógrafo; o auto-historiador; o autocientista; o autopesquisador;  

o autorreciclador; o autoconsciencioterapeuta; o taquipsíquico; o autexperimentador; o sensitivo; 

o autopreceptor; o tridotado; o lexicólogo; o parapsíquico; o lexicógrafo; o filósofo; o filólogo;  

o proexólogo; o macrossômata; o sistemata; o inversor; o reciclante; o tenepessista; o reeducador; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autobiógrafa; a auto-historiadora; a autocientista; a autopesquisadora; 

a autorrecicladora; a autoconsciencioterapeuta; a taquipsíquica; a autexperimentadora; a sensitiva; 

a autopreceptora; a tridotada; a lexicóloga; a parapsíquica; a lexicógrafa; a filósofa; a filóloga;  

a proexóloga; a macrossômata; a sistemata; a inversora, a reciclante; a tenepessista; a reeducado-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocognitivus; o Ho-

mo sapiens autocriticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoconscientiometricus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens lucidus; o Homo 

sapiens autorreeducator; o Homo sapiens ethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica autopesquisística antonimológica elementar = o método autoper-

quiridor inicial egóico, ainda com resquícios de fechadismo, sem compartilhamento através da di-

vulgação científica conscienciológica; técnica autopesquisística antonimológica avançada 

= o método autoperquiridor com abertismo lúcido, visando o compartilhamento em prol da divul-

gação científica conscienciológica em verbetes, artigos, cursos e livros. 

 

Culturologia: a reestratificação cultural; a cultura autopesquisística; a cultura cons-

cienciológica; a cultura despertológica; a cultura assistenciológica; a cultura mesológica; a cul-

tura geral; a cultura otimista-realista; a cultura holobiografológica; a cultura histórica; a cultu-

ra para-histórica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica autopesquisística antonimológica, indicados pa-

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

interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Antonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

09.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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10.  Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Partilha  dos  autoneoachados:  Taristicologia;  Homeostático. 

14.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

PARA  CONSCINS  OUSADAS,  A  TÉCNICA  AUTOPESQUISÍS-
TICA  ANTONIMOLÓGICA  DE  AUTOCONFRONTAÇÃO  CRÍTI-
CA  DE  TRAÇOS  INTRACONSCIENCIAIS  PODE  ACELERAR  

RECINS,  EVITANDO  ATRASOS  DE  VIDA  ANTIEVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se motivado(a) para aplicar a técnica de 

autopesquisa antonimológica erradicando abordagens autovitimizantes? Admite a possibilidade 

de promover autorrenovações intraconscienciais pelo processo autocomparativo antonímico sa-

dio? 

 
Bibliografia  Específica: 
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e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 17, 28, 29, 33 a 35, 45, 56, 75, 95, 110, 
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webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2006; página 185. 

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

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

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

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 158, 185 e 997. 

5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
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Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 31, 495, 572, 

652, 797, 817, 825, 1.095 e 1.096. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 112. 
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T É C N I C A    C O N S C I E N C I O G R Á F I C A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica conscienciográfica é o procedimento ou recurso aplicado no exercí-

cio da escrita conscienciológica de artigos, verbetes, livros ou tratados, fundamentada no paradig-

ma consciencial tarístico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consci-

ência 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 grafia provém do idioma Grego, gra-

phé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Técnica de escrita conscienciológica. 2.  Procedimento técnico gra-

fopensênico. 3.  Técnica redacional conscienciológica. 4.  Recurso grafogesconológico.  

Neologia. As 3 expressões compostas técnica conscienciográfica, técnica consciencio-

gráfica preliminar e técnica conscienciográfica posterior são neologismos técnicos da Conscien-

ciografologia. 

Antonimologia: 1.  Atecnia conscienciográfica. 2.  Imperícia grafopensênica. 3.  Inépcia 

conscienciografológica. 4.  Teoria gesconológica.  

Estrangeirismologia: o modus operandi conscienciográfico; o modus faciendi da escrita 

conscienciológica; a persistência no step by step autoral; o know-how grafopensenológico; o Gra-

fopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das técnicas conscienciográficas. 

Ortopensatologia: – “Autoradologia. A conscin autora veterana, já possuindo técnicas 

redacionais e estilísticas automáticas, apresenta tal linearidade e fluidez a ponto de nem perceber 

que as aplicam constantemente durante a produção intelectual grafopensênica”. “Similar à digita-

ção, quando a pessoa não mais pensa em qual tecla está clicando, as técnicas de escrita, adotadas 

pela conscin experiente, já tornam-se ínsitas e automáticas no momento da produção textual ou 

redacional”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciografologia; o holopensene da pro-

dução conscienciográfica técnica; o holopensene da otimização gesconográfica; os grafopensenes 

interassistenciais; a grafopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopense-

nes; a paratecnopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os qualipensenes; a qualipen-

senidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; o empenho pelo carregamento da autopensenização no pen. 

 

Fatologia: o estudo da Tecnologia Conscienciográfica; a sistematização inteligente dos 

procedimentos conscienciográficos; a metaescrita; o ato de escrever de modo técnico; a alfabeti-

zação grafotécnica prioritária; a autexperimentação da conscienciografia técnica; a otimização 

dos procedimentos gesconográficos; a desdramatização da escrita conscienciológica; o destemor 

no uso de grafotécnicas conscienciológicas; a predisposição pessoal em desenvolver a conscien-

ciografia técnica sendo mais relevante se comparada à habilidade inata para a escrita; a inteligên-

cia conscienciográfica; a facilidade pessoal na utilização da Metodologia Conscienciográfica;  
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o acesso às neoverpons relativas à Tecnologia e à Paratecnologia da escrita tarística; o fato de as 

conscins intermissivistas renascerem predispostas e recebendo os aportes necessários e suficientes 

para a consecução da megagescon redigida e editada; o exercício deliberado dos potenciais men-

taissomáticos; o calculismo cosmoético no autorado; o pragmatismo intelectivo; o ato de aprender 

a gostar de escrever; a superação do antitecnicismo conscienciográfico acrítico; os bloqueios  

e desbloqueios relativos à escrita; o destravamento mentalsomático; a evitação das lacunas tem-

porais desnecessárias na produtividade gesconológica; a apreciação dos desafios intelectivos cos-

moéticos; a paciência no aprendizado da utilização otimizada de instrumentos conscienciográfi-

cos; a eliminação dos tabus relacionados à autoconscienciografia através da tecnicidade; a supera-

ção da inexperiência grafotarística; a ultrapassagem dos gargalos conscienciográficos; o auten-

frentamento dos desassédios intrínsecos ao labor intelectual; a erradicação progressiva das defici-

ências intelectivas e comunicacionais; a reciclagem estilística ininterrupta; a Tecnologia Consci-

enciográfica extinguindo as desculpas para o desenvolvimento da escrita tarística; a inexistência 

de atenuantes para o marasmo autoral; a profilaxia à ausência indefensável de retribuições intelec-

tuais proexológicas; o esmero na conformática; a aplicação eficiente do instrumental grafotécnico 

capaz de estabelecer comunicação conscienciográfica mais efetiva; a ordenação lógica aplicada  

à criatividade; a melhoria da qualidade cosmoética dos produtos gesconológicos; a evolução inte-

lectual do redator ao longo do tempo; o continuísmo verbetográfico abrindo caminho para a escri-

ta do livro pessoal; a implantação gradativa de taquirritmia gescônica; o passo a passo de constru-

ção gradual da automegagescon; o Programa Verbetografia globalizando a técnica enciclopédica 

conscienciológica; o Manual de Verbetografia; o Manual de Redação da Conscienciologia; o li-

vro Redação e Estilística Conscienciológica; a democratização do autorado tarístico possibilitada 

pelas grafotécnicas conscienciológicas; o autor holocármico inaugurando a grafopensenidade evo-

luída e abrindo caminho para futuros autores pré-despertos. 

 

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

mentalsomático possibilitado pela aplicação da tecnicidade conscienciográfica; a autossustentabi-

lidade energética no labor intelectivo; a influência da Paragenética na recuperação da habilidade 

da escrita desenvolvida em retrovidas; o amparo de função técnico especializado em consciencio-

grafia; a afinidade com o amparo extrafísico de função conquistada e mantida pelo uso dos méto-

dos conscienciográficos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inteligência técnica–inteligência conscienciográfica; o si-

nergismo escrita diária–pensenização retilínea; o sinergismo apuro ideativo–esmero redacional. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da perseverança 

intelectual; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio tarístico do 

esclarecimento; o princípio do ―aprender fazendo‖; o princípio ―nenhum dia sem linha‖; o prin-

cípio da responsabilidade intransferível do autor sobre a obra escrita. 

Codigologia: a inclusão no código pessoal de Cosmoética (CPC) de cláusula sobre  

a priorização da escrita tarística. 

Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência das grafotécnicas;  

a Paratecnologia transformando a teoria em prática otimizada; a teoria da qualificação autoral; 

a teoria da grafoassistência; as teorias conscienciológicas vivenciadas e exemplificadas. 

Tecnologia: a técnica conscienciográfica; o aproveitamento máximo dos recursos tec-

nológicos disponíveis em prol das gescons; as técnicas de autodesassédio autoral; as técnicas 

empregadas na Enciclopédia da Conscienciologia objetivando facilitar a aprendizagem de todos. 

Voluntariologia: o voluntariado do autorado tarístico; os voluntários verbetógrafos  

e verbetólogos da Enciclopédia da Conscienciologia; os voluntários da UNIESCON; os voluntá-

rios da Associação Internacional Editares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;  
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o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoproexologia. 

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

dores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invi-

sível dos Verbetógrafos. 

Efeitologia: o efeito nefasto do desperdício dos incentivos gesconológicos; os efeitos 

otimizadores das técnicas conscienciográficas; o efeito automotivador da publicação de verbetes 

na Enciclopédia da Conscienciologia; os efeitos da priorização da tares grafada; o efeito cascata 

dos hábitos autorais saudáveis; o efeito desassediador do mergulho rotineiro na escrita; o efeito 

da autorganização no completismo das autogescons. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses desenvolvidas pela atividade da 

escrita tarística; as neossinapses e paraneossinapses promotoras da renovação e aprimoramento 

do estilo grafopensênico pessoal. 

Ciclologia: o ciclo da escrita; o ciclo alfabetização intermissivista–conscienciografofi-

lia; o ciclo conscienciográfico primeira ideia–última linha; o ciclo ideação imaginativa–realiza-

ção criativa; o ciclo ininterrupto da autoprodutividade conscienciográfica. 

Enumerologia: a Tecnologia pesquisística; a Tecnologia mentalsomática; a Tecnologia 

heurística; a Tecnologia comunicológica; a Tecnologia verponológica; a Tecnologia gesconológi-

ca; a Tecnologia enciclopédica. A metodologia conscienciográfica; o macete conscienciográfico; 

a ferramenta conscienciográfica; o recurso conscienciográfico; a solução conscienciográfica;  

a engenhosidade conscienciográfica; o instrumental conscienciográfico. O aprimoramento da ex-

pressão conscienciográfica; a valorização da qualidade conscienciográfica; a busca pela excelên-

cia conscienciográfica; a qualificação dos desempenhos conscienciográficos; o desenvolvimento 

da profissionalização conscienciográfica; a melhoria da eficácia conscienciográfica; a ampliação 

da produtividade conscienciográfica. 

Binomiologia: o binômio conscienciografologista-verbaciologista; o binômio subjetivi-

dade-objetividade; o binômio conteúdo-forma; o binômio automotivação assistencial–dedicação 

conformática; o binômio elaboração do projeto–realização da obra. 

Interaciologia: a interação conscins-consciexes na escrita conscienciológica; a intera-

ção grafotares-tenepes; a interação autorganização–continuísmo autoral; a interação Autorgani-

zaciologia-Gesconologia-Complexiologia. 

Crescendologia: o crescendo Tecnologia Rudimentar–Tecnologia de Ponta–Paratecno-

logia; o crescendo escrita amadora–escrita técnica; o crescendo hipótese–autovivência autoral; 

o crescendo do aperfeiçoamento grafopensênico ininterrupto; o crescendo do refinamento estilís-

tico nas obras publicadas do autor dedicado; o crescendo automotivação–autempenho intelecti-

vo–proficiência gráfica; o crescendo primeiro livro–obra-prima. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-escrita-publicação; o trinômio prioridade-de-

safio-autossuperação; o trinômio concepção-digitação-editoração; o trinômio planejamento-con-

secução-resultados; o trinômio técnica conscienciográfica–fluxo grafopensênico–desbloqueio men-

talsomático. 

Polinomiologia: a evitação do polinômio desperdício-incompléxis-melin-melex; o poli-

nômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases. 

Antagonismologia: o antagonismo estilo literário / estilo técnico; o antagonismo mime-

se grafopensênica inútil / mimese grafopensênica autoproexológica; o antagonismo varejismo 

consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo autopensenização ociosa / autopenseni-

zação frutífera; o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador; o antagonismo perfec-

cionismo / detalhismo; o antagonismo labor conformático / preguiça mental. 

Paradoxologia: o paradoxo do desperdício das neotecnologias da escrita na produção 

de escritos antievolutivos; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos; a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia com apostilha-

mento conciso e aprofundamento cosmovisiológico; o paradoxo da escrita para si com teor tarís-

tico universal. 
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Politicologia: a gesconocracia; a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a de-

mocracia; a assistenciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da eficácia grafotarísti-

ca; a lei cosmoética da distribuição dos recebimentos ou aportes evolutivos. 

Filiologia: a tecnofilia; a grafofilia; a enciclopediofilia; a bibliofilia; a estilofilia; a co-

municofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a baixa autestima intelectual gerando a tecnofobia; a superação da grafofo-

bia; a extinção da gesconofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação manifesta pela conscin intelectualmente 

capaz, mas pusilânime em relação ao autorado tarístico; a eliminação da síndrome da pré-derro-

ta; a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da proscrastina-

ção relativa à escrita; a extinção da síndrome da inércia grafopensênica. 

Maniologia: a tecnomania. 

Mitologia: os mitos sobre a escrita conscienciológica; a desmitificação da Tecnologia 

Conscienciográfica; o mito de a tecnicidade engessar a criatividade; o mito da inspiração sem 

transpiração; o mito do livro nascido pronto; a desmitificação da existência do dom da escrita. 

Holotecologia: a tecnoteca; a grafopensenoteca; a conscienciografoteca; a experimen-

toteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Meto-

dologia; a Redaciologia; a Autoradologia; a Enciclopediologia; a Conformática; a Comunicolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Assistenciologia; a Antidisperso-

logia; a Autorganizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo 

sapiens systemata; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens verponolo-

gus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens intellectua-

lis; o Homo sapiens interassistens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica conscienciográfica preliminar = o aquecimento neuronial; técni-

ca conscienciográfica posterior = a segunda redação repetitiva. 

 

Culturologia: a cultura da Tecnologia; a cultura da Paratecnologia; a cultura da prio-

rização da escrita; a cultura da Comunicologia Conscienciológica; a cultura da otimização evo-

lutiva. 

 

Grafotécnicas. Eis, em ordem alfabética, 67 técnicas otimizadoras das produções cons-

cienciográficas: 

01.  Técnica da abordagem máxima. 

02.  Técnica da acrobacia mentalsomática. 

03.  Técnica da adjetivação tarística. 

04.  Técnica da administração da vida intelectual. 

05.  Técnica da agenda de autopensenização. 

06.  Técnica da alternância de tarefas. 

07.  Técnica da associação didática. 

08.  Técnica da caloria intelectual. 

09.  Técnica da circularidade. 

10.  Técnica da cosmossíntese.  

11.  Técnica da Definologia. 

12.  Técnica da diversidade vocabular. 

13.  Técnica da diversificação das atividades.  

14.  Técnica da enumeração horizontal.  

15.  Técnica da Enumerologia. 

16.  Técnica da escolha do título verbetográfico. 

17.  Técnica da escrita precisa. 

18.  Técnica da estigmatização formal.  

19.  Técnica da exaustividade.  

20.  Técnica da fatuística.  

21.  Técnica da fórmula formal. 

22.  Técnica da frase enfática.  

23.  Técnica da imersão intelectual. 

24.  Técnica da incubadora paratecnológica. 

25.  Técnica da infopesquisa conscienciográfica. 

26.  Técnica da interação Acoplamentarium-gescon. 

27.  Técnica da intercessão grafopensênica. 

28.  Técnica da interitemização.  

29.  Técnica da justificativa associativa.  

30.  Técnica da matematização do conceito. 

31.  Técnica da maternagem ideativa. 

32.  Técnica da metáfora instrutiva. 

33.  Técnica da pangrafia.  

34.  Técnica da picotagem das ideias. 

35.  Técnica da potencialização da Manuscritologia.  

36.  Técnica da qualificação dos verbetes. 

37.  Técnica da remissão enciclopédica. 

38.  Técnica das 50 vezes mais.  

39.  Técnica das definições escalares.  

40.  Técnica das pré-definições.  

41.  Técnica das 3 cadeiras.  

42.  Técnica da taquirritmia megagescônica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21487 

43.  Técnica da verbetografia conscienciológica. 

44.  Técnica de identificação dos aspectos sutis.   

45.  Técnica do ádito ideativo cosmovisiológico. 

46.  Técnica do aperitivo intelectual. 

47.  Técnica do apostilhamento do texto.  

48.  Técnica do autodidatismo.  

49.  Técnica do binômio pesquisa-especialidade.  

50.  Técnica do bloco intelectivo. 

51.  Técnica do ciclo enumerativo. 

52.  Técnica do conceito conjugado.  

53.  Técnica do confor. 

54.  Técnica do contrapensene.  

55.  Técnica do corte da realidade. 

56.  Técnica do detalhismo.  

57.  Técnica do entrelinhamento lógico. 

58.  Técnica do fichamento mentalsomático. 

59.  Técnica do megapensene trivocabular. 

60.  Técnica do posfácio dos originais.  

61.  Técnica do refinamento formal. 

62.  Técnica dos atos-fatos-parafatos. 

63.  Técnica dos 50 dicionários. 

64.  Técnica dos recursos mentaissomáticos emergenciais. 

65.  Técnica dos subtítulos paragráficos dos verbetes.  

66.  Técnica do sublinhamento. 

67.  Técnica do turno intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica conscienciográfica, indicados para a expansão 

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

01.  Antiautomarasmologia:  Gesconologia;  Homeostático. 

02.  Autoindulgência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

03.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Desassombro  paratecnológico:  Paratecnologia;  Homeostático. 

05.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

06.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

07.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

08.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

09.  Grafopensenarium:  Grafopensenologia;  Homeostático.  

10.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

11.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Redação  interassistencial:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

15.  Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21488 

A  TECNOLOGIA  CONSCIENCIOGRÁFICA  POSSIBILITA   
O  ENFRENTAMENTO  DOS  EMPREENDIMENTOS  MENTAIS-
SOMÁTICOS  COM  PERSISTÊNCIA  E  CONTINUÍSMO,  SUPE-
RANDO  OS  GARGALOS  ATÉ  ALCANÇAR  O  COMPLETISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empregou técnicas conscienciográfias nas 

escritas tarísticas pessoais? Quais os resultados evolutivos alcançados até o momento? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica (Inclui 2 vocabulários: 

novos termos do acordo ortográfico e neologismos da Conscienciologia discordantes do Português corrente); pref. de Au-
gusto Freire, Cathia Caporali e Eliane Wojslaw, coordenadores do Conselho Internacional de Neologística (CINEO); 188 

p.; 38 enus.; glos. 1.373 termos; glos. 721 neologismos; 35 refs.; 14 x 21 cm; enc.; 2a Ed.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 1 a 188. 
2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 40, 171, 

361, 419, 422, 423, 516, 714 a 716, 883, 895, 896, 1.036, 1.070, 1.071, 1.150 e 1.368. 

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 122 a 132, 
134 a 136, 138 a 140, 222, 358 e 862. 

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 234. 

5.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150 
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções 

do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60 

tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;  
2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; página 82. 

 

T. L. F. 
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T É C N I C A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A    C U R I O S A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica conscienciológica curiosa é a aplicação metódica, científica, de 

algum processo de amplificação ou desenvolvimento teático de ideia, ação, fato, realidade, parar-

realidade, empreendimento ou objetivo, com conotação curiosa evidente, simples, sadia e evoluti-

va, capaz de provocar interesse pesquisístico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo cons-

ciência 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 lógico provém do idioma Grego, logi-

kós, “relativo à palavra, à proporção; explicação; opinião; razão”. A palavra curioso vem do idio-

ma Latim, curiosus, “cuidadoso; diligente; quem procura com cuidado; desejoso de saber; indis-

creto; imprudente”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Método conscienciológico curioso. 2.  Miniprocesso de melhoria 

consciencial. 3.  Interação técnica-curiosidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica conscienciológica curiosa, minitécnica 

conscienciológica curiosa e maxitécnica conscienciológica curiosa são neologismos técnicos da 

Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica materiológica. 2.  Método materiológico. 3.  Incuriosidade.  

4.  Curiosidade doentia anticosmoética. 

Estrangeirismologia: a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Tudo 

exige técnica. Curiosidade gera curiosidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopenseene pessoal da tecnicidade; os tecnopensenes; a tecnopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a extrapolação cognitiva curiosa; a curiosidade aguçada; a curiosidade pro-

motora de pesquisas; a curiosidade científica onímoda; a nanocuriosidade; as enciclopédias de 

curiosidades; o abertismo consciencial; o raciocínio factualístico; os desafios intelectivos intri-

gantes; o gosto apurado pela investigação; o desejo de saber mais; a febre criativa; a hiperacuida-

de técnica; as neoperspectivas; a dissecção analítica; as verpons inquestionáveis; a incuriosidade 

acrítica displicente; o recurso intelectivo. 

 

Parafatologia: o extrapolacionismo paratécnico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica conscienciológica curiosa; a técnica da megassociação de temas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 
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Binomiologia: o binômio complexificação-simplificação; o binômio curiosidade- 

-achado. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio 

autodiscernimento–domínio energético–autodidatismo. 

Paradoxologia: os paradoxos curiosos. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Filiologia: a xenofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a tecnoteca; a curiosoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Tecnologia; a Curiosologia; a Fatologia;  

a Fatopédia; a Fatuística; a Parafatuística; a Experimentologia; a Refutaciologia; a Casuística;  

a Paracasuística; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa novidadeira curiosa. 

 

Masculinologia: o experimentador; o pesquisador; o conscienciólogo; o professor; o tri-

dotado curioso. 

 

Femininologia: a experimentadora; a pesquisadora; a consciencióloga; a professora;  

a tridotada curiosa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens scienti-

ficus; o Homo sapiens systemata. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitécnica conscienciológica curiosa = a técnica do espirro sadio; ma-

xitécnica conscienciológica curiosa = a técnica da omissuper de acidentes, profilática, contra pro-

váveis assédios interconscienciais em ricochete. 

 

Culturologia: o estimulante cultural. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de técnicas curiosas, simples, desenvolvidas ou enfatizadas pela Conscienciologia: 

01.  Aperitivo  intelectual. A técnica do aperitivo intelectual é o diagnóstico intelectual 

desenvolvido através do ato de ler as orelhas, o resumo da contracapa, o início da introdução, 

alguns títulos do índice geral ou remissivo, o fim de capítulo ou a conclusão do texto final do li-

vro (ou CD-ROM), revista ou jornal, antes de o adquirir ou ler por inteiro, processo moderno faci-

litado pelas megalivrarias. É a técnica da minileitura prévia. 

02.  Aquecimento  neuronal. A técnica do aquecimento neuronal é a preparação anteci-

pada dos 2 hemisférios cerebrais, com Higiene Consciencial, melhoria da concentração mental, 

autodisciplina e leitura seletiva intensa, para período específico de imersão de dias, semanas ou 

meses de elaborações autopensênicas mais complexas, de qualquer natureza, quanto a determina-

da linha cosmoética de conhecimento criativo. É a técnica da nutrição intelectual. 

03.  Calmante  literário. A técnica do calmante literário consiste em o pré-serenão (ou 

pré-serenona) ler, em local tranquilo, algum romance (literatura), mesmo no estilo água com açú-

car, a fim de acalmar o próprio ansiosismo, diversificando, assim, o megafoco emocional através 

do placebismo ou paliativismo. É o processo de dar alguma finalidade útil às tolices ou infantili-

dades dos rios de tinta e das montanhas de papel das ficções. 

04.  Cinquenta  dicionários. A técnica da consulta a 50 dicionários, derivada da técni-

ca das 50 vezes mais, consiste na consulta mínima de 50 léxicos temáticos, ou especializados, 
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para começar o desenvolvimento de qualquer tema, pesquisa ou trabalho mentalsomático, dentro 

da jornada de 14 horas de leitura ou consultas seguidas, parando apenas para atender às refeições, 

nos primeiros dias, podendo chegar até o limite da soltura do energossoma por intermédio da 

leitura exaustiva. É a técnica da imersão lexicográfica. 

05.  Cinquenta  vezes  mais. A técnica das 50 vezes mais é a multiplicação por 50 da 

qualificação e extensão dos esforços pessoais e providências heurísticas vulgares do pesquisador, 

homem ou mulher, no desenvolvimento amplo das investigações quanto à consciência. É a  técni-

ca do maior esforço ou técnica da aquisição de neossinapses heurísticas. 

06.  Colar cervical. A técnica da circulação encefálica consiste no emprego do colar 

cervical, por algumas horas, depois da competente anamnese do médico especialista, tão somente 

para intensificar a circulação sanguínea mais livre ou a expansão da oxigenação cerebral e melho-

rar a capacidade da autopensenização e da concentração mental da pessoa. 

07.  Espirro  técnico. A técnica do espirro é processo simples, natural, fisiológico,  

e muitas vezes ignorado. Consiste no ato de pressionar para cima, com a ponta do dedo indicador, 

a base do septo nasal, a fim de anular o reflexo neurológico do espirro, evitando-se empregar  

o mesmo dedo indicador atravessado horizontalmente, neste caso capaz de bloquear as narinas  

e podendo estourar os tímpanos. 

08.  Expansão  pulmonar. A técnica da expansão pulmonar consiste no emprego da ex-

pansão pulmonar, ou fazer 20 inspirações e expirações profundas, consecutivas, ao ar livre, em 

local sem poluição atmosférica, facilitando e intensificando a oxigenação cerebral maior, com  

o objetivo de a conscin pensenizar melhor quando no estado de esgotamento psíquico, fadiga 

mental, estafa, cansaço, psicastenia, misopsiquia, sonolência ou na terceira idade. 

09.  Novidades  curiosas. A técnica das novidades curiosas é a inclusão de palavra, con-

ceito, constructo, neoteoria ou técnica nova em cada página do texto científico, quando racional-

mente pertinente, atualizador e didaticamente informativo. É a técnica do tratamento enciclopé-

dico do texto científico. 

10.  Omissuper  de  acidentes. A técnica da omissuper (omissão superavitária) de aci-

dentes consiste no ato de a pessoa sempre tratar de esperar apenas 15 minutos, além da hora mar-

cada para se encontrar com alguém, em algum local, a fim de evitar ser envolvida em possível 

reação em cadeia de acidentes de percurso alheios e em andamento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica conscienciológica curiosa, indicados para a ex-

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

ressados: 

1.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

 

A  COMPLEXIFICAÇÃO  DAS  REALIDADES  E  REAÇÕES   
DA  CONSCIÊNCIA  PODE  SER  DESCOMPLICADA  COM  

TÉCNICAS  SIMPLES,  MAS  EFICAZES,  PARA  A  LIBERTA-
ÇÃO  PESSOAL  DA  IGNORÂNCIA  EVOLUTIVA  VULGAR. 
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Questionologia. As técnicas conscienciológicas curiosas apenas provocam riso ou indi-

cam algum proveito para você? Qual delas você já empregou de maneira útil? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

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

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 151, 331, 552 e 621. 

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

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 122, 125 e 135. 
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T É C N I C A    D A    AM P A R A B I L I D A D E    P A R A J U R Í D I C A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da amparabilidade parajurídica é o método teático multidimen-

sional aplicado às práticas jurídicas, objetivando favorecer à recomposição ou à reconciliação en-

tre consciências em conflito, mediante a proposta de ações e reações amparadas, atendendo aos 

códigos da lei, da Cosmoética e do Paradireito. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, techniche, 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. A palavra am-

parabilidade provém do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor com antecipa-

ção; aparelhar; por algo à frente para proteger”. Apareceu no Século XIV. O elemento de compo-

sição para, procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo jurídico 

deriva do idioma Latim, juridicus, “relativo à administração da justiça; jurídico”. Surgiu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da amparabilidade além da justiça intrafísica. 2.  Técnica 

jurídica multidimensional. 3.  Técnica da proteção parajurídica. 4.  Técnica da intercessão para-

direitológica.  

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da amparabilidade parajurídica, técnica 

da amparabilidade parajurídica simples e técnica da amparabilidade parajurídica complexa são 

neologismos técnicos da Paradireitologia.  

Antonimologia: 1.  Técnica do amparo jurídico. 2.  Técnica de amparo legal. 3.  Técni-

ca processual procrastinadora. 4.  Técnica jurídica anticosmoética. 5.  Técnica assediadora mul-

tidimensional. 

Estrangeirismologia: o Reconciliarium; as dramatis personae interdimensionais; o lo-

cus of control interno; a incidência paralegislativa erga omnes; o jus naturale cosmoético; a self-

performance decisória; o upgrade evolutivo; a selfconsciousness anticonflitiva; os links intercons-

cienciais profundos; a anticonflitividade rechaçando o uso de argumentum belicista; o rapport 

com os amparadores de função; os insights de base paradireitológica; a reciclagem do status quo 

conflituoso. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às ações multidimensionais pacificadoras prioritárias. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Parajurispru-

dência: intercessão recompositora.  

Coloquiologia. Eis expressão coloquial abaixo demonstrando postura interassistencial 

basilar à boa aplicação da técnica da amparabilidade parajurídica: − O amparador expõe, o as-

sediador impõe. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o materpensene reconciliador fomen-

tando a recomposição grupocármica.  

 

Fatologia: a avaliação da parajurisprudência; a metodologia de parauxílio pontual anti-

conflitivo; o procedimento parajurídico autopacificador; o detalhamento exaustivo dos conflitos 

ampliando a visão de conjunto sobre o grupocarma; a descoberta do nó górdio conflitivo; os auto-

constrangimentos cosmoéticos gerados pelo enfrentamento da autoconflitividade; o esclarecimen-
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to interassistencial jurídico; o aumento do discernimento, através do recebimento da tares; o exer-

cício de discernir o melhor para todos; a reeducação através da saturação dos próprios erros;  

a adequação da vontade e da intencionalidade à ação jurídica; o posicionamento judicial recompo-

sitor; a reaproximação interconsciencial; a manifestação traforista, autoimperdoadora e heteroper-

doadora; as reações assertivas preponderando sobre as passivas ou conflitivas; o aprendizado com 

os próprios erros; o foco na solução; as soluções práticas; a prática jurídica reconciliadora; a ree-

ducação; as mudanças produzidas pelos autesforços; a deslavagem cerebral quanto às técnicas ju-

rídicas convencionais; a jurisprudência das reconciliações; a desistência a defesas interprisionais; 

a defesa recompositora; a defesa libertária; o direito de resistência a leis antiproexológicas; a per-

cepção das sutilezas reconciliadoras; a ampliação da cosmovisão; o exercício de liderança interas-

sistencial através das práticas jurídicas; o Direito personalíssimo irrenunciável; a busca técnica 

pelo Direito Ideal; a autamparabilidade lúcida com vistas à implantação do Estado Mundial. 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; a assim e a desassim dos processos 

e procedimentos parajurídicos; as audiências servindo de cenário a recomposições grupocármicas; 

o esclarecimento interassistencial parajurídico; a Taxologia das Soluções; a percepção do elenco 

extrafísico ligado ao conflito em pauta; as técnicas parapsíquicas e cosmoéticas aplicadas ao Di-

reito intrafísico; os reflexos instantâneos da aplicação do Direito na multidimensionalidade; a au-

ra reconciliável em zonas de conflito; o respeito ao nível evolutivo alheio; a ampliação da autam-

parabilidade parajurídica; a teática pré-intermissiológica no ambiente parajurídico; a paraprecep-

toria do(a) amparador(a) de função do agente reconciliador; o gradativo alcance de maior autono-

mia interassistencial do(a) parajurista; a anamnese parajurídica multidimensional; a percepção da 

Parajustiça Cósmica; a pesquisa da Parajurisprudência Multidimensional Poliplanetária no nível 

acessível à consciência no atual momento evolutivo; a busca pela transposição das paratécnicas 

cosmoéticas às técnicas judiciárias; o rascunho das técnicas extrafísicas parajurídicas; a contri-

buição individual à reurbanização extrafísica; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF);  

a holomemória; os mecanismos interassistenciais multidimensionais da Paradireitologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo maturidade-autenticidade-reposicionamento; o sinergis-

mo vontade manifesta–sinalética parapsíquica–sincronicidade; o sinergismo evolutivo das mani-

festações traforistas; o sinergismo autoimperdoamento-heteroperdoamento; o sinergismo holo-

pensene interassistencial–autamparabilidade; o sinergismo ações proexológicas–amparabilida-

de; o sinergismo amparador de função–assistente. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da insepara-

bilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio dos ganhos evolutivos;  

o princípio da busca do melhor para todos; o princípio da interdependência; o princípio do posi-

cionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da economia 

de males; o princípio da consciência menos conflitiva assistir à mais conflitiva; o princípio de 

não pedir nada para si; o princípio de procurar ser amparador intrafísico antes de recorrer aos 

amparadores extrafísicos. 

Codigologia: os códigos do Direito; o código pessoal de Cosmoética (CPC); a elabora-

ção e a vivência teática do código grupal de Cosmoética (CGC) dos Paradireitólogos. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria 

do amparo de função; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a técnica da amparabilidade parajurídica; as técnicas jurídicas; as técnicas 

parajurídicas de autopacificação; a técnica da tenepes como coajutora à técnica da amparabili-

dade parajurídica; a técnica da recéxis; as técnicas autoconsciencioterápicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da paz;  
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a advocacia interassistencial incrementando o labcon da vida diária; a amparabilidade parajurídi-

ca estudada no laboratório consciencial da Autexperimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia. 

Efeitologia: os efeitos da postura interassistencial técnica; os efeitos das ações cosmoé-

ticas ampliando o livre arbítrio e minimizando o determinismo; o efeito halo da conduta pessoal 

reconciliadora; os efeitos autopacificadores da técnica da amparabilidade parajurídica reverbe-

rando em todos os envolvidos no conflito; os efeitos da priorização da pacificação íntima dos 

autopensenes gerando autoconfiança e firmeza na busca pela solução cosmoética; os efeitos da 

diminuição da interprisão grupocármica entre as partes envolvidas no conflito; os efeitos conta-

giosos da conduta ou comportamento pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do enfrentamento da autoconflitividade; 

as neossinapses decorrentes da ampliação da amparabilidade pelo convívio com o amparador; 

as neossinapses decorrentes da correção da vontade; as neossinapses decorrentes da intenciona-

lidade sadia; as neossinapses decorrentes do autodiscernimento; as neossinapses decorrentes da 

autorganização visando à obtenção de resultados benéficos a todos; as neossinapses decorrentes 

da autorrecomposição; as neossinapses decorrentes da autossuperação; as neossinapses decor-

rentes da teática da amparabilidade parajurídica. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ci-

clo patológico vítima-algoz. 

Enumerologia: a proposta multidimensional; a resposta multidimensional; a negociação 

multidimensional; a mediação multidimensional; a advocacia multidimensional; o acordo multidi-

mensional; a reconciliação multidimensional.  

Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio ortopense-

nidade-amparabilidade; o binômio fatos-parafatos; o binômio falta de reconciliações grupocár-

micas–ausência de amparabilidade. 

Interaciologia: a interação causa-consequência; a interação amparador-amparando;  

a interação equipin-equipex; a interação intencionalidade cosmoética-amparabilidade; a intera-

ção coerência-amparabilidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação júri-

dico-parajurídico; a interação Direito-Paradireito. 

Crescendologia: o crescendo autassistência–heterassistência–poliassistência.  

Trinomiologia: o trinômio iniciativa-desenvolvimento-acabativa; o trinômio autodis-

cernimento-decisão-solução; o trinômio aspiração-transpiração-inspiração; o trinômio antia-

cumpliciamento-desdramatização-antivitimização; o trinômio ação–livre arbítrio–reação.  

Polinomiologia: o polinômio vontade-intencionalidade-discernimento-autorganização-

-superabilidade; o polinômio incorruptibilidade-credibilidade-corresponsabilidade-amparabili-

dade; o polinômio reposicionamento-amparabilidade-sincronicidade-resolutividade; o crescendo 

reflexão íntima–autassistência–pacificação íntima–heterassistência.  

Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo am-

parabilidade / corruptibilidade; o antagonismo assistência extrafísica / atitude anticosmoética;  

o antagonismo conscin atratora de assediadores / conscin atratora de amparadores; o antagonis-

mo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo posicionamento / pro-

crastinação; o antagonismo foco na solução / foco no problema. 

Paradoxologia: o paradoxo de a ampliação da autamparabilidade poder reforçar a ca-

pacidade de heteramparabilidade. 

Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a interassistencio-

cracia; a evoluciocracia; a paradireitocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da causa e efeito; a lei da 

ação e reação; a lei da economia de males; a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior 

esforço na sustentação da convivialidade sadia; as paraleis da Cosmoética; as paraleis do Para-

direito; as leis do Direito. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a amparofilia; a parapsicofilia; a recexofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome do justiceiro. 
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Holotecologia: a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a interassistencioteca; 

a convivioteca; a conflitoteca; a juridicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Pa-

rassociologia; a Paraintercessiologia; a Recinologia; a Proexologia; a Coerenciologia; a Paracon-

viviologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Harmoniologia; a Cos-

moeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

interprisioneira; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca hu-

mana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin auto e he-

terolibertadora. 

 

Masculinologia: o advogado interassistencial; o mediador; o conciliador; o reconcilia-

dor; o juiz leigo; o procurador; o defensor público; o magistrado; o desembargador; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cog-

nopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluci-

ente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepesista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor 

consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o professor 

de Conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação; o heteroperdoador; o autoimperdoa-

dor; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

  

Femininologia: a advogada interassistencial; a mediadora; a conciliadora; a reconcilia-

dora; a juíza leiga; a procuradora; a defensora pública; a magistrada; a desembargadora; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepesista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vul-

gar; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntá-

ria; a professora de Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação; a heteroperdoadora;  

a autoimperdoadora; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.  

 

Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da amparabilidade parajurídica simples = o procedimento de 

auxílio na assunção da autorresponsabilidade conflitiva; técnica da amparabilidade parajurídica 

complexa = o procedimento de auxílio na assunção da autorresponsabilidade anticonflitiva.  

 

Culturologia: a cultura da justiça restaurativa; a cultura da reconciliação; a cultura do 

melhor para todos; a cultura de paz. 

 

Tecnicidade. Com a propositura da técnica da amparabilidade parajurídica, tecnifica-se 

a interassistência multidimensional por meio da prática jurídica. 
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Prática. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, 5 procedimentos utiliza-

dos na aplicação prática da técnica da amparabilidade parajurídica, listados e detalhados na or-

dem funcional: 

1.  Auto e heterochecagem holossomática: as repercussões holossomáticas no profissi-

onal; a interfusão holopensênica entre os envolvidos no conflito; a avaliação da saúde física de to-

dos os envolvidos no conflito; o autodomínio bioenergético do profissional da área jurídica;  

o autocontrole das emoções; as ações cosmoétias reverberando em bem-estar íntimo.  

2.  Detalhamento do caso: a narração dos fundamentos fáticos e jurídicos da situação;  

a identificação das pessoas envolvidas; a especificação das datas importantes a fim de anotar sin-

cronicidades; os locais servindo de cenário aos fatos; a sequência dos fatos; as motivações as 

quais levaram ao conflito; as provas existentes. 

3.  Avaliação VIDAS (polinômio vontade-intencionalidade-discernimento-autorganiza-

ção-superação): a identificação do conflito intraconsciencial sobrepairando a vontade expressa 

do assistido; a orientação quanto aos procedimentos adequados à solução do conflito; o autenfren-

tamento pró-anticonflitividade; a recomposição grupocármica; a reconciliação autocurativa.  

4.  Autoconscientização multidimensional: os parafatos orientando as pesquisas; a per-

cepção quanto às contingências multidimensionais atratoras do conflito; as sincronicidades indi-

cando as melhores soluções; a parajurisprudência das reconciliações; o modus operandi dos am-

paradores extrafísicos. 

5.  Reeducação do líder interassistencial: a qualificação dos atributos reconciliadores; 

a fixação do holopensene interassistencial; a autorreeducação holossomática; a autopesquisa do(a) 

praticante da técnica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da amparabilidade parajurídica, indicados para 

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

interessados: 

01. Advocacia  Interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

03. Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

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

05. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06. Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

07. Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08. Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09. Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

10. Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14. Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

15. Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  AMPARABILIDADE  PARAJURÍDICA  AUXILIA  

A  DESATAR  NÓS  APRISIONADORES  E  CONSTRUIR  ELOS  

AFETIVOS  AO  ESTIMULAR  A  ANTICONFLITIVIDADE  NAS  

NEOPOSTURAS  AUTORRECOMPOSITORAS  COSMOÉTICAS. 
 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21498 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser a aplicação da técnica da amparabili-

dade parajurídica oportunidade evolutiva para os envolvidos? Ampliou a cosmovisão pessoal  

a respeito do trabalho anticonflitivo paradireitológico? 
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T É C N I C A    D A    AN T I C O N F L I T U O S I D A D E -AU T O P A C I F I C A Ç Ã O  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da anticonflituosidade-autopacificação é o processo de depura-

ção das ações, da comunicação gestual, verbal e gráfica, das intenções e dos pensenes realizado 

pela conscin pré-serenona, ex-belicista, ao priorizar a eliminação de auto e heteroconflitos e a im-

plantação da pacificação íntima, a partir do exemplo do Homo sapiens pacificus. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O prefixo anti proce-

de do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vo-

cábulo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; encontro; combate; luta; pe-

leja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; opor; comparar; bater com 

alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição auto provém do 

idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pacificação vem do idioma Latim, 

pacificatio, “acomodamento; pazes; reconciliação”, constituída por pax, “paz”, e facere, “fazer; 

obrar; executar; levar a efeito; efetuar; desempenhar; cumprir”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Técnica da serenização autopensênica. 02.  Técnica do assossega-

mento holochacral. 03.  Técnica da aquietação psicossomática. 04.  Técnica da tranquilização 

holossomática. 05.  Técnica da implantação da eutimia. 06.  Técnica da concórdia multidimen-

sional. 07.  Técnica do autodiscernimento no antagonismo. 08.  Técnica da conciliação mentalso-

mática dos opostos. 09.  Harmonização interpessoal. 10.  Convivência pacificadora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo paz: apazi-

guada; apaziguado; apaziguador; apaziguadora; apaziguamento; apaziguante; apaziguar; desa-

paziguada; desapaziguado; desapaziguador; desapaziguadora; desapaziguamento; desapazi-

guante; desapaziguar; paz-de-alma; pazeada; pazeado; pazear; paziguada; paziguado; paziguar. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da anticonflituosidade-autopacificação, 

técnica da anticonflituosidade–autopacificação teórica e técnica da anticonflituosidade–autopa-

cificação teática são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 01.  Binômio conflituosidade-agressividade. 02.  Sustentação do binô-

mio heterassédio-autassédio. 03.  Apego ao belicismo. 04.  Adesão ao moralismo. 05.  Apreço 

pela contrapensenização bélica. 06.  Aceitação da ansiedade pessoal. 07.  Incentivo ao fechadismo 

consciencial. 08.  Estima à solidão. 09.  Manutenção da discórdia. 10.  Renúncia à autorretilinea-

ridade pensênica. 

Estrangeirismologia: o no more war; a civil disobedience; a Satyagraha; o checkup 

diário do nível de autoconflituosidade; a peace of mind; o break up definitivo com a paraproce-

dência belicista; a extinção do animus bellandi; o Reeducandarium; a pax orbis terrarum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Inteligência Evolutiva (IE) pró-paz. 

Coloquiologia: a postura de apagar incêndio ao invés de por lenha na fogueira. 

Filosofia: o desapego às ideias, princípios e valores dos “ismos” do passado; a Holofilo-

sofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal conflituoso; os belicopensenes; a belicopensenida-

de; os contrapensenes; a contrapensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os reciclopen-

senes; a reciclopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a eliminação dos bagulhos auto-
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pensênicos através da reeducação pensênica; o pensenograma; a meta da retilinearidade autopen-

sênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o neo-

holopensene pessoal da paz. 

 

Fatologia: a reorganização mental e física eliminando a entropia causadora de conflitos; 

o ato de colocar em cheque a reatividade embotadora da racionalidade; a autopesquisa da origem 

dos conflitos internos; a identificação dos valores anacrônicos impedindo a vivência da Paradirei-

tologia; a compreensão do conflito com as escalas de valor circundantes; o entendimento de os 

grupos antagônicos do passado originarem antipodias no presente; as dissonâncias cognitivas;  

a identificação do trafar-trafal prioritário a partir do histórico dos conflitos; o desarme racional  

e paulatino do autoconflitograma; a remasterização mental autoconsciente; a catarse do travão pe-

la razão; a reprogramação das reações instintivas; a evitação das surpresas; o ato de não morder 

mais as iscas conflitivas; a mudança dos papéis na família nuclear; a substituição dos confrontos 

físicos ou verbais pelo debate racional e fraterno; a implantação da postura da paz frente a qual-

quer situação; a manutenção da paz interna na presença de holopensene conflituoso; a autopaci-

ficação enquanto cláusula pétrea da proéxis; a autoconfiança de alcançar a autopacificação; a pa-

cificação íntima abrindo as portas para a desperticidade; a postura da paz excedendo a mera pos-

tura de não guerrear. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o ato de aprender a lidar com a pressão dos guias amauróticos e as-

sediadores; a instantaneidade do corte da conexão com o amparador devido à irritação; a elimina-

ção das parcerias extrafísicas anticosmoéticas; o descarte dos travões do autoparapsiquismo;  

o comprometimento intermissivo de assistir os companheiros do passado; a assistência recebida 

das amizades raríssimas; a prática da tenepes; o hábito de pacificar os ambientes familiares atra-

vés da expansão da psicosfera pessoal; os efeitos pacificadores do arco voltaico craniochacral; as 

dinâmicas parapsíquicas conscienciológicas; os cursos de campo conscienciológicos; a prática se-

manal da megaeuforização no Tertuliarium enquanto meeting point multidimensional pró-pacifi-

cação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre o binômio anticonflituosidade-autopacificação  

e o binômio admiração-discordância. 

Principiologia: a autossuperação do princípio subumano da sobrevivência pela uso da 

força; o princípio popular de quando 1 não quer 2 não brigam; o princípio da convivialidade 

evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio de viver em paz com o imutável; o princípio do Universalismo. 

Codigologia: a incorporação de cláusulas de anticonflituosidade no código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria do Homo sapiens reurbanisa-

tus; a amortização das dívidas da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da agilização 

evolutiva consciente; a teoria da aplicação teática da Inteligência Evolutiva; a teoria da autossu-

peração evolutiva; a teoria da pacificação íntima promover a paz ao derredor. 

Tecnologia: a técnica da anticonflituosidade-autopacificação; a técnica da autorrefle-

xão de 5 horas; a técnica recinológica ação sustentada pelos trafores–neutralização profilática 

dos trafares–aquisição dos trafais prioritários; a técnica do desassédio pela afinização com  

a Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica da depuração da linguagem; a técnica da maximi-

zação da interassistencialidade; a técnica do aumento da benignidade; a técnica de levar para  

a tenepes toda situação ―mal parada‖; a técnica do mimo energético. 

Voluntariologia: a harmonia exemplarista do voluntariado na maxiproéxis grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório consciencioló-

gico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  
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o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Grupo-

carmologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico 

Serenarium; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscien-

ciológico da vida cotidiana. 

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

cienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticolo-

gia; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível 

da Universalismologia. 

Efeitologia: os efeitos da autopacificação na convivialidade; o efeito da autopacificação 

a partir da docência teática; os efeitos da contrariedade sobre o coração e cardiochacra. 

Neossinapsologia: a conquista das neossinapses da paz. 

Ciclologia: o uso da racionalidade para sair do ciclo algoz-vítima; o ciclo autoconscien-

cioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo recino-

lógico da comunicação interrelação-autorreflexão. 

Enumerologia: o aprender a ouvir pacientemente; o aprender a falar mansamente;  

o aprender a discordar pacificamente; o aprender a entender multidimensionalmente; o aprender 

a sobrepairar harmoniosamente; o aprender a esperar confiantemente; o aprender a assistir fra-

ternalmente. 

Binomiologia: o binômio diferenças culturais–diferenças cognitivas; o binômio antiviti-

mização-autobenignidade; o binômio recuo estratégico–retorno homeostático; o binômio profila-

xia contra novos erros–reparação dos erros antigos; o binômio autocrítica-heterocrítica; o bi-

nômio gentileza-afabilidade; o binômio inteligência evolutiva–manutenção da autocoerência 

multidimensional; o binômio cosmoético destruição-reconstrução; o binômio imperturbabilida-

de-desperticidade. 

Interaciologia: a interação conflito intraconsciencial–geopolítica conflituosa; as intera-

ções conscin-consciex; as interações assistenciais na condição de conscin-cobaia. 

Crescendologia: o crescendo debate-polêmica-conflito; o crescendo patológico diver-

gência-discórdia-dissidência; o crescendo desconforto-pertúrbio-constrangimento-autassédio- 

-heterassédio; o crescendo tacon-tares; o crescendo autopacificação-heteropacificação. 

Trinomiologia: o trinômio interprisiológico poder-prestígio-posição; a compreensão 

teática do trinômio satisfação malévola–satisfação ambígua–satisfação benévola; a eliminação 

do trinômio trafarista medo-ansiedade-culpa; o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio da 

decisão aqui-agora-já; o trinômio aura de conflituosidade–atenção redobrada–conduta pacífica; 

o trinômio autocomprometimento-autorretratação-reconciliação; o trinômio autoimperdoador– 

–heteroperdoador–acertos grupocármicos; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento–có-

digo pessoal de Cosmoética–interassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio do curso grupocármico interprisão-autovitimização-re-

composição-libertação-policarmalidade; o polinômio recuo prolongado–desistência–perda da 

oportunidade–recesso evolutivo; o polinômio querer-pesquisar-planejar-fazer; o polinômio auto-

pesquisa ininterrupta–razão aplicada ao autoconhecimento–autexperimentação–evolução cons-

ciencial autoconsciente. 

Antagonismologia: o antagonismo pacifismo / belicismo; o antagonismo voz suave  

/ voz truculenta; o antagonismo fraternismo / egocentrismo; o antagonismo intercompreensão  

/ hostilidade mútua; o antagonismo acordo / litígio; o antagonismo abrir mão / exigir direitos;  

o antagonismo demandar regalias / não pedir mais nada para si; o antagonismo maturidade do 

altruísmo / infantilidade do egão; o antagonismo saída do conflito pela solução / pseudossaída 

do conflito pela fuga; o antagonismo crise de crescimento / crise recorrente. 

Paradoxologia: o paradoxo da acareação desassediadora; as expressões paradoxais, 

corriqueiras na mídia – guerra justa, paz militar, paz armada – revelando o ainda alto nível de 

belicismo da Humanidade; o paradoxo de ser necessário compreender profundamente o belicis-

mo para tornar-se especialista em paz. 
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Politicologia: a conviviocracia; a exemplocracia; a paradireitocracia; a autodiscernimen-

tocracia; a cognocracia (Cognópolis); a política da transparência (glasnost); a política da inter-

assistencialidade; a política da evolução grupal. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do 

maior esforço aplicado ao registro, acompanhamento e eliminação da autoconflituosidade no dia 

a dia; a lei do menos doente assistir o mais doente. 

Filiologia: a anticonflitofilia; a autocogniciofilia; a autodeterminofilia; a autodidaticofi-

lia; a autodiscernimentofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a criticofilia; a intelectofilia; a in-

terassistenciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da criticofobia; a superação da mnemofobia; o enfrentamento 

da conscienciometrofobia; as possibilidades evolutivas desperdiçadas na decidofobia; o medo in-

fundado do egocídio cosmoético. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome do conflito de paradigmas; a sín-

drome da pré-derrota; a síndrome da pressa; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome 

da bipolaridade. 

Maniologia: a mania de criticar sem ponderar antes; a mania de ser do contra; a mania 

de ouvir sem escutar; a mania de interromper a fala do outro; a mania de reclamar; a mania de 

pensar mal dos outros; a mania de atropelar a própria recin. 

Mitologia: a eliminação de todas as crenças e mitos, entre eles, o mito da guerra justa; 

os mitos dos heróis; os mitos românticos; os mitos místicos; os mitos religiosos; os mitos mi-

lenares ilusórios de glória, poder e fortuna intrafísicos; os mitos de superioridade racial; o mito 

do bom selvagem; os mitos da Ciência Eletronótica. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a belicosoteca; a biografoteca; a cosmogramoteca;  

a dissidencioteca; a filosofoteca; a historioteca; a paradireitoteca; a recinoteca; a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Anticonflitologia; a Autopacifismologia; 

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Autodisciplinologia; a Autoconsci-

enciogramologia; a Autoconsciencioterapia; a Autoprofilaxiologia; a Autodesassediologia; a Inte-

rassistenciologia; a Acertologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin presa no ciclo algoz-vítima; a conscin eletronótica; a isca huma-

na inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o idealista; o refém do 

cardiochacra; o ex-belicista; o minidissidente; o retomador de tarefa; o mediador; o anticonflituo-

so; o pacificador. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  
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a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a idealista; a refém 

do cardiochacra; a ex-belicista; a minidissidente; a retomadora de tarefa; a mediadora; a anticon-

flituosa; a pacificadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antagonicus; o Homo sapiens intempestivus; o Homo sa-

piens immaturus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

autodeterminator; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da anticonflituosidade–autopacificação teórica = a aplicada pela 

conscin autopacífica diletante, com menos de 51% de sucesso; técnica da anticonflituosidade–au-

topacificação teática = a aplicada pela conscin autopacífica experiente de modo rotineiro e au-

tomático. 

 

Culturologia: a cultura da renúncia aos conflitos anticosmoéticos; a autoparaprofilaxia 

frente à cultura da violência onipresente na mídia, filmes, jogos e desportos; a cultura da pa-

ciência; a cultura da autovigilância comunicacional; a cultura da intercompreensão; a cultura da 

retratabilidade continuada; a aplicação intrafísica da Paracultura Conscienciológica. 

 

Autoconflitograma. Pertinente à Autopesquisologia, o autoconflitograma é instrumento 

para registro, acompanhamento e desmonte do nível de autoconflituosidade e consiste em planilha 

criada, inicialmente, com os dados oriundos da anamnese da História Pessoal de Conflitos e, pos-

teriormente, atualizada pelas ocorrências do dia a dia, conforme descrito nos 4 passos a seguir, 

apresentados na ordem cronológica: 

1.  Pesquisa inicial: registrar em seção intitulada Histórico as principais ocorrências de 

conflito, íntimo e interpessoal, a partir da memória e de levantamento através da técnica do cons-

cienciograma, detalhando a data; a descrição do conflito; o nome do(s) interlocutor(es); o nome 

de testemunha(s); o local; as causas; os efeitos; os valores; a análise muldimensional. 

2.  Núcleo: a partir dos fatos de maior gravidade e frequência de incidência, determinar  

o núcleo anticosmoético prioritário a trabalhar, segundo o princípio de o corte do nó górdio pro-

duzir o maior resultado global. 

3.  CPC: elaborar cláusulas profiláticas anticonflituosidade específicas para o núcleo em 

questão e registrar no autoconflitograma, juntamente com a data, em seção intitulada CPC. 

4.  Acompanhamento: registrar todas as novas ocorrências no Histórico. Acrescentar 

observações sobre o desempenho da cláusula do CPC empregada, objetivando melhorar a aplica-

ção da mesma ou criar outra. Observar também se a periodicidade entre ocorrências está aumen-

tando. Verificar se outro núcleo se tornou prioritário em função da atenuação do anterior. 

 

Travões. É comum os núcleos anticosmoéticos serem mantidos por ideologias e valores 

anacrônicos não revisados devido a travões emocionais deixando a conscin renitente em relem-

brar o passado (colocar a mão na caixa de gordura) e enfrentar os erros, enganos e omissões (tría-

de da erronia) pretéritos. 

 

Exemplos. Sob a ótica da Conscienciometrologia, sugere-se na ordem lógica, a título de 

exemplo, 10 núcleos anticosmoéticos comumente causadores de conflitos, expandidos horizontal-

mente com a respectiva motivação patológica e trafares associados: 

01.  Apriorismose-certeza: não querer escutar o outro nem tentar entendê-lo; impaciên-

cia, pressa, neofobia, fechadismo consciencial. 

02.  Competitividade-vencer desafios: querer ganhar; agressividade, riscomania. 

03.  Perfeccionismo-orgulho: querer estar certo, ser o melhor; medo de errar, egocen-

trismo. 
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04.  Elitismo-arrogância: querer ser reconhecido; preconceituosidade. 

05.  Moralismo-indignação: querer julgar; crítica anticosmoética, heteroimperdoador. 

06.  Disciplina-rigidez: querer exigir, enquadrar; autoritarismo, inflexibilidade. 

07.  Justiçamento-martírio: querer defender alguns, punir outros, defender causas até  

a morte; violência, tendência suicida. 

08.  Resultados-fins: querer resultados não importando os meios; desrespeito ao outro, 

autocorrupções, apreço a negocinhos anticosmoéticos. 

09.  Romantismo-conservantismo: querer o idealizado; manutenção de mitos, crenças, 

tradicionalismos. 

10.  Salvacionismo-catequese: querer convencer e salvar; manipulações conscienciais. 

 

Trafores. Por outro lado, muitos são os trafores em geral acumulados por ex-belicistas, 

capazes de alavancar as recins necessárias, se reconhecida a meta multidimensional cosmoética  

a alcançar. Entre tais trafores estão: o strong profile; a autodisposição para o trabalho; a autode-

terminação para a acabativa (levar a mensagem a Garcia); o desejo de acertar; a tendência ao de-

talhismo; a capacidade de planejamento; a autorganização intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da anticonflituosidade-autopacificação, indica-

dos para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

08.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

11.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

12.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  NA  DEPU-
RAÇÃO  DETERMINADA  DAS  AÇÕES,  FALAS,  INTENÇÕES  

E  PENSENES  CONDUZ  O  EX-BELICISTA  PARA  O  SELF- 
IMPRINTING  DA  ANTICONFLITUOSIDADE  E  PACIFICAÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a Inteligência Evolutiva para depurar as 

ações, falas, intenções e pensenes? De 1 a 5, qual o grau da expertise pessoal na vivência da téc-

nica da anticonflituosidade-autopacificação? 
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T É C N I C A    D A    AU T O P A C I F I C A Ç Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da autopacificação interassistencial é o processo de acalmia ínti-

ma e autossobrepairamento, por meio de comando mental, empregado pela conscin, homem ou 

mulher, quando na iminência de situação de auxílio fraterno, favorecendo a instalação de campo 

bioenergético positivo, empático, acolhedor, equilibrado, sereno, apaziguador e recompositor, em 

contraponto ao desequilíbrio pensênico e patologia do assistido. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O elemento de 

composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo pacifica-

ção procede do idioma Latim, pacificatio, “acomodamento; pazes; reconciliação; ação ou efeito 

de pacificar-se; restabelecimento da paz”. Apareceu no Século XVI. O prefixo inter provém do 

mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência vem 

igualmente idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta de assistens ou adsistens, particípio presente 

de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presen-

te, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do autapaziguamento interassistencial. 2.  Técnica da auto- 

-harmonização interassistencial. 3.  Técnica da autoortopensenização pró-interassistência. 

Neologia. As 4 expressões compostas técnica da autopacificação interassistencial, téc-

nica amadora da autopacificação interassistencial, técnica mediana da autopacificação interas-

sistencial e técnica veterana da autopacificação interassistencial são neologismos técnicos da 

Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Manutenção da autoconflituosidade. 2.  Desassossego inassistencial. 

3.  Envolvimento emocional autassediador. 4.  Predominância da entropia em situação de socorro. 

Estrangeirismologia: o shift pensênico; o upgrade interassistencial; o delete da autocon-

flituosidade; o estar no front da batalha; o plug in do amparo de função; o strong profile do assis-

tente; o modus faciendi; o rapport com o assistido; os insights interassistenciais; a eureka da evo-

lução; a ausência da resposta fight or flight; o must have assistencial; o Acoplamentarium;  

o Tenepessarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ortopensenidade interassistencial. 

Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Assistência. Se há confiança absoluta nos amparadores extrafísicos, a consequente 

pacificação íntima da conscin assistente favorece o desenvolvimento da assistência”. 

2.  “Assistencialidade. Não é possível fazer assistência sem adentrar no microuniverso 

do assistido. O desafio do assistente é não alterar a própria pensenidade”. 

3.  “Autoimperturbabilidade. A autoimperturbabilidade é a condição de se permanecer 

interiormente calmo e anticonflitivo, apesar da tempestade, do tsunami ou do vulcão tonitruante. 

A propósito, não vale apelar para a falácia de que tal estado intraconsciencial sadio seja impossí-

vel. Essa não cola”. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paz; o holopensene pessoal do tenepessista; os 

autopensenes imperturbáveis; a imperturbabilidade da autopensenidade; os assistenciopensenes;  

a assistenciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-
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nidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene pessoal da desperticidade. 

 

Fatologia: a autoimperturbabilidade em situação de auxílio fraterno; o ato de ficar em 

paz para poder assistir melhor; a vontade decidida implementando a autopacificação; a compreen-

são da imaturidade do outro; a mudança de perspectiva em relação ao assistido; os conflitos intra-

conscienciais dificultando a interassistencialidade; o desassossego intraconsciencial levando à fal-

ta de lucidez quanto ao estado íntimo do outro; a labilidade emocional; a dúvida minando a har-

monia pessoal; a desatenção para com o outro; a indiferença perante o sofrimento alheio; o medo 

de entrar no surto do assistido; o esforço para a manutenção do equilíbrio no contato com o dese-

quilíbrio; a autorreeducação emocional; a importância de observar o outro para o desenvolvimen-

to da empatia; o ato de olhar o outro enquanto criança na evolução; a postura de não julgamento 

prévio; a ausência de apriorismos ou preconceitos em relação ao assistido; a empatia; a capacida-

de de perdão; a ausência de ressentimentos; a benevolência interassistencial; o autoposicionamen-

to no auxílio; o “sangue frio” cosmoético para atuar; a inalterabilidade emocional sem passivida-

de; a comunicação afetiva sem emocionalismos; a mensagem subliminar de sentimentos amoro-

sos; o olhar de fraternidade; o sorriso como elemento pacificador e acolhedor; a voz suave como 

contraponto à agitação do assistido; a sintonia do ritmo cardíaco; o abraço de acolhimento; o con-

tágio positivo; a postura educada, simpática, delicada, empática e atenta desmontando as defesas 

do assistido; a priorização da ajuda emergencial sem afobamento; a intencionalidade cosmoética 

guiando a ação; a liderança interassistencial; a predisposição intuitiva para o auxílio; a imunidade 

quanto às próprias emoções e as dos demais; a resiliência ao desequilíbrio do assistido; a autoges-

tão emocional capaz de conter a adrenalina; o distanciamento analítico providencial; a força pre-

sencial cosmoética; o epicentrismo consciencial na situação assistencial; a satisfação íntima de 

poder ajudar; a paz íntima como bússola cosmoética teática; a megaforça da intencionalidade cos-

moética na interassistência; os lampejos da autotransafetividade. 

 

Parafatologia: a autopacificação gerando reverberação multidimensional; a prática da 

tenepes; o desenvolvimento interassistencial seriexológico; a utilização da vontade para instala-

ção de campo bioenergético autopacífico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a imersão do assistido em campo homeostático in-

terassistencial; o acoplamento áurico interassistencial; o abraço energético; a conciliação energéti-

ca; a conjugação de esforços interassistenciais do amparador extrafísico e assistente; os insights  

e inspirações do amparador extrafísico na abordagem personalíssima à consciência necessitada de 

auxílio; a assimilação simpática das energias do assistido levando à compreensão da assistência  

a realizar; a condição de isca interassistencial; o desenvolvimento da autossegurança parapsíquica 

decorrente da acumulação de experiências; a oportunidade de ajudar consciências do passado;  

o caminho da tenepes 24 horas; a ofiex; a assunção de minipeça no maximecanismo interassisten-

cial. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade cosmoética–autoparapsiquismo; o si-

nergismo autopacificação-autodiscernimento; o sinergismo cooperativo amparador extrafísico– 

–amparador intrafísico; o sinergismo pacificação íntima–blindagem energética; o sinergismo au-

topacificação–pacificação interconsciencial. 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da vontade inquebrantável; o princípio da autexperimentação; o princípio da interde-

pendência; o princípio da solidariedade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a autopa-

cificação coadjutora no princípio da qualificação da interassistencialidade; o princípio da auto-

conscientização multidimensional (AM); o princípio cosmoético de objetivar o melhor para to-

dos; o princípio evolutivo da megafraternidade. 
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Codigologia: o código de conduta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) emba-

sando a assistência; o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria do amparo intercons-

ciencial; as reconciliações demonstrando libertação progressiva da teoria das interprisões grupo-

cármicas; a teoria da escala evolutiva das consciências; a teoria do Serenão. 

Tecnologia: a técnica da autopacificação interassistencial; a técnica da recin; a técnica 

da tenepes; as técnicas energéticas; a técnica da convivialidade sadia; a técnica do perdão; a téc-

nica da refratariedade à patopensenidade; a técnica do autossobrepairamento analítico. 

Voluntariologia: o voluntariado da tenepes; o voluntariado conscienciológico interas-

sistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Aute-

voluciologia; o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório cons-

cienciológico da vida cotidiana. 

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

fraternologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito tarístico do contraponto pensênico; o efeito recompositor do campo 

homeostático no desassédio do assistido; o efeito da ignorância emocional na intraconscienciali-

dade e convivialidade da consciência; o efeito da ansiedade na irracionalidade da ação; o efeito 

da autodesorganização pensênica na ausência de força presencial; o efeito autista da insolidari-

edade; o efeito potencializador da lucidez pelo desbloqueio energético; o efeito da empatia na 

profundidade da assistência; o efeito do autossobrepairamento no equilíbrio do assistente; o efei-

to da isenção cosmoética na qualificação da interassistência. 

Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas nas práticas interassistenciais; as ne-

ossinapses oriundas da autopacificação; as neossinapses decorrentes do desenvolvimento do au-

toparapsiquismo. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo imaturidade consciencial–maturidade consciencial; o ciclo 

da evolução da autopensenidade; o ciclo de crises pessoais promovendo a autossuperação da au-

toconflitividade; o ciclo de reciclagens intraconscienciais decorrentes da prática da interassisten-

cialidade; o ciclo assim-desassim; o ciclo de experiências assistenciais em vidas sucessivas propi-

ciando o desenvolvimento do perfil assistencial. 

Enumerologia: o assistente equilibrado; o assistente fraterno; o assistente empático;  

o assistente apaziguador; o assistente sobrepairador analítico; o assistente tenepessista; o assis-

tente cosmoético. 

Binomiologia: o binômio interassistencialidade–inteligência evolutiva (IE); o binômio 

recebimento-retribuição; o binômio intenção-ação; o binômio (dupla) conscin amparadora– 

–consciex amparadora; a superação do binômio autoconflitividade-egoísmo. 

Interaciologia: a interação egocarma-grupocarma; a interação assistencial movimento 

centrípeto–movimento centrífugo; a interação autodesassédio-autopacificação; a interação assis-

tente-assistido; a interação amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo bem individual–bem comum; o crescendo autodesassedia-

lidade-heterodesassedialidade; o crescendo autexperimentação-autodesenvolvimento; o crescen-

do tacon-tares; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassisten-

cial; o crescendo autopacificação pontual–autopacificação permanente. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-assistência-gratidão; o trinômio observação do ou-

tro–desenvolvimento da empatia–intercompreensão; o trinômio autopacificação–constância–au-

toqualificação interassistencial; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminha-

mento. 

Polinomiologia: o polinômio interassistencial atentar-respeitar-serenizar-atuar; a utili-

zação do polinômio olhar fraterno–sorriso acolhedor–voz suave–postura educada no atendimen-

to ao assistido. 
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Antagonismologia: o antagonismo autopacifismo / autoconflituosidade; o antagonismo 

intercompreensão / egoísmo; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

acalmia / agitação; o antagonismo apriorismo / isenção cosmoética; o antagonismo cardiocha-

cra alterado / holossoma equilibrado; o antagonismo disponibilidade para a interassistência / fe-

chadismo consciencial; o antagonismo retilinearidade pensênica / contrapensenização; o antago-

nismo autoinalterabilidade emocional / apatia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente lidar com o desequilíbrio mantendo o equilí-

brio; o paradoxo da aparente frieza emocional dos sentimentos elevados; o paradoxo de quem 

assiste ser o mais assistido; o paradoxo de a crise pessoal poder ser oportunidade evolutiva;  

o paradoxo do desenvolvimento da autopacificação no contato com a conflitividade externa. 

Politicologia: as políticas de educação para a cidadania; as políticas de educação emoci-

onal; as políticas de reeducação parental; as políticas de reeducação consciencial; as políticas da 

interassistencialidade; a verbaciocracia; a pacifismocracia. 

Legislogia: a lei da prioridade evolutiva; a lei da empatia; a lei de o menos doente as-

sistir o mais doente. 

Filiologia: a paciofilia; a harmoniofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a xenofilia; a cos-

moeticofilia; a coerenciofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a fobia ao autenfrentamento postergando a superação da autoconflitividade. 

Sindromologia: a eliminação progressiva da síndrome da apriorismose; a síndrome do 

salvacionismo. 

Maniologia: a mania da desresponsabilização pessoal quanto ao dever de auxiliar os ou-

tros; a mania da indiferença perante o sofrimento alheio; a mania de viver a vida em agitação. 

Mitologia: o mito da impossibilidade da autoimperturbabilidade. 

Holotecologia: a assistencioteca; a pacificoteca; a cosmoeticoteca; a autexperimentote-

ca; a maturoteca; a pensenoteca; a epicentroteca; a evolucioteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Interassistenciologia; a Pacifismologia;  

a Tenepessologia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Autodesassediologia; a Ortopenseno-

logia; a Homeostaticologia; a Autocoerenciologia; a Exemplologia; a Amparologia; a Desassedio-

logia; a Evoluciologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin acolhedora; a conscin homeostática; a conscin fraterna; a conscin 

empática; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a persona-

lidade pacificadora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o tenepessista; o exemplarista; o amparador intrafísi-

co; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopo-

lita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienci-

ômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proe-

xista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepci-

ologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a tenepessista; a exemplarista; a amparadora intrafísi-

ca; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cogno-

polita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a paraper-

cepciologista; 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 interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens attentus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens ae-

quilibratus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens de-

sassediator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens impertubabilis; o Homo sapiens des-

pertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica amadora da autopacificação interassistencial = a aplicada pon-

tualmente, espontaneamente, sem a utilização lúcida do autoparapsiquismo; técnica mediana da 

autopacificação interassistencial = a aplicada com frequência e intencionalmente, com recursos 

do autoparapsiquismo; técnica veterana da autopacificação interassistencial = a aplicada de mo-

do permanente pelo parapsíquico desperto. 

 

Culturologia: a cultura da retribuição; a cultura da isenção; a cultura da benignidade; 

a cultura da autoinconflitividade; a cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura da 

desperticidade; a cultura da serenidade. 

 

Qualificação. Pela ótica da Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo 

7 fatores capazes de facultar ao assistente o aprimoramento da aplicação da técnica da autopacifi-

cação interassistencial: 

1.  Confiança. A segurança do assistente em si e no amparo de função potencializa  

a ação autopacificadora assistencial. 

2.  Egocídio. A promoção do egocídio, quando cosmoético, é fator essencial na qualifi-

cação da interassistencialidade. Evoluir é colocar o ego em prol dos outros. 

3.  Holopensene. A exalação de holopensene seguro, homeostático e tranquilo pelo as-

sistente é fator essencial para a efetividade da assistência. 

4.  Otimismo. A visão otimista, mesmo na situação adversa, qualifica a assistência. 

5.  Repetição. A recorrência das experiências, com acertos interassistenciais, gera efeito 

motivacional no assistente. 

6.  Retroalimentação. O caráter autopacífico embasa o processo assistencial, permitindo 

rápida sintonia com o amparo e retroalimentando o próprio processo. 

7.  Treino. Pela intencionalidade cosmoética, o holopensene do assistente torna-se atra-

tor de oportunidades interassistenciais, permitindo o treino da teática da aplicação da técnica. 

 

Autoconhecimento. A aplicação da técnica da autopacificação interassistencial é opor-

tunidade evolutiva e promotora de autoconhecimento mais lúcido, quer nos acertos, consolidando 

as competências pró-evolutivas, quer nos desacertos, permitindo identificar os aspectos intracons-

cienciais ainda imaturos, impeditivos da qualificação da assistência, possibilitando movimentos 

de reciclagem e autossuperação. 

Avaliação. O resultado e a profundidade alcançada com a aplicação da técnica nem sem-

pre é fácilmente avaliável. Os efeitos multidimensionais, são, muitas vezes, de difícil entendimen-

to por parte do assistente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da autopacificação interassistencial, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autopacificação  tenepessista:  Experimentologia;  Homeostático. 
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03.  Desenvolvimento  da  pacificação  íntima:  Pacifismologia;  Homeostático. 

04.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Holopensene  consciencial  terapêutico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Instante  cosmoetificador:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

10.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

12.  Pseudoimperturbabilidade:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

13.  Raiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  anticonflituosidade-autopacificação:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

A  APLICAÇÃO  DA  TÉCNICA  DA  AUTOPACIFICAÇÃO  INTE-
RASSISTENCIAL  PROMOVE  A  CONSOLIDAÇÃO  DE  HOLO-
PENSENE  PACÍFICO,  FRATERNO,  UNIVERSALISTA  E  COS-
MOÉTICO,  ABRINDO  CAMINHO  À  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica ou procura aplicar, a técnica da autopa-

cificação interassistencial? Quais proveitos evolutivos obtém do investimento na qualificação da 

interassistencialidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
129, 133 e 200. 

 

M. J. G. 
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T É C N I C A    D A    C I R C U L A R I D A D E  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da circularidade é o emprego da pesquisa conscienciológica, di-

dática, por intermédio de abordagens multifacetadas, cíclicas, do mesmo assunto complexo, disse-

cando, anatomizando e enriquecendo com enumerações e detalhismos exaustivos, pouco a pouco,  

a complexidade da estrutura do constructo conteudístico do fato ou fenômeno, parafato ou parafe-

nômeno, a fim de entendê-lo melhor, organizando, ao fim, o concerto enciclopédico de vários ins-

trumentos evolutivos interatuantes, ao mesmo tempo, em diferentes áreas de manifestação, espe-

cialidades da Conscienciologia e qualidades de temas megafocais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência, ao saber, ao conhe-

cimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo circularidade 

deriva do idioma Latim, circularis, “circular; que tem forma de círculo”. A palavra circular apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Método da circularidade. 02.  Técnica do flanqueamento omnilateral.  

03.  Técnica da holopaciência didática. 04.  Técnica da repetição paciente na mesma tecla.  

05.  Técnica da matraca pedagógica. 06.  Técnica do uróboro. 07.  Técnica do algoritmo. 08.  Téc-

nica da cosmovisão cosmoética.  09.  Batopensenidade voluntária didática. 10.  Redundância inten-

cional pedagógica. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da circularidade, técnica da minicircula-

ridade e técnica da maxicircularidade são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da abordagem única. 2.  Método da abordagem unilateral. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade comunicativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático da megacoerência ideativa; os flu-

xopensenes; a fluopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o método da órbita circular sobre o tema; a abordagem circular; a abordagem  

multifacética e cíclica; a abordagem técnica onímoda; as voltas ao conceito a fim de anatomizá- 

-lo; o megafoco invariável imperturbável; as repetições pacientes; o fluxo circulatório das repeti-

ções didáticas; as abordagens ao mesmo assunto em ângulos com sobretons e entretons diversifi-

cados; as variações sutis sobre o mesmo tema; o ato de cercar e invadir o assunto por todos os 

flancos; a lexicomática; a bibliomática; a multifacetação da consciência; o atacadismo conscien-

cial; a cosmovisão; os gêneros; os totais; as estatísticas; as pluralizações; a imersão no generalis-

mo; a pesquisa catalítica; a reverificabilidade; o reteste; as técnicas do Holociclo; a multidiscipli-

naridade; o argumento circular; a Enciclopédia da Conscienciologia como ensino circular; as re-

missões superconjugadas; os algoritmos; o uróboro. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica da circularidade exposta, paragrafada  

e com subtítulo; a técnica do omniflanqueamento; a técnica do circundamento do assunto; a téc-
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nica do estado de sítio da pesquisa; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica multifacé-

tica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do cosmo-

grama. 

Interaciologia: a interação análise-síntese. 

Crescendologia: o crescendo abordagem circular ao tema–abordagem circular ao 

leitor. 

Trinomiologia: o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio educa-

ção-perseverança-vivência. 

Politicologia: a democracia pura. 

Holotecologia: as tecas em geral. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tecnologia; a Autopesquisologia; a Meto-

dologia; a Casuística; a Paracasuística; a Fatuística; a Parafatuística; a Refutaciologia; a Multicul-

turologia; a Cosmovisiologia; a Enumerologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência complexa; a consciência poliédrica. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o conscienciólogo; o pesquisador flanqueador; o polí-

mata circundante; o generalista erudito. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a consciencióloga; a pesquisadora flanqueadora; a polí-

mata circundante; a generalista erudita. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens polyvalens; o Homo sa-

piens pangraphicus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens 

assistens; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da minicircularidade = a pesquisa teórica e a pesquisa prática si-

multâneas (Teaticologia); técnica da maxicircularidade = a pesquisa intrafísica e a pesquisa ex-

trafísica simultâneas (Parateaticologia). 

 

Ângulos. Sob a ótica da Experimentologia, importa sempre considerar a consciência co-

mo sendo assunto prioritário de pesquisa, extremamente complexo e envolvendo diretamente  

a pessoa do pesquisador ou pesquisadora. Por isso, as abordagens circulares, enfocando incessan-

temente o tema por ângulos novos, sempre hão de ser preferidas, além das investigações simplis-

tas ou perfunctórias, por trazerem mais luz panorâmica às observações. A técnica da circularida-

de atua vigorosamente, de modo inevitável, nos temas de pesquisas interativos como sendo o ato 

de cercar o assundo focal por todos os lados ou flancos, colocando a ideia básica em estado de sí-

tio, por meio de aproximações simples do maior número possível de fatos e parafatos afins e con-

vergentes. 

 

Circularidade. Dentro do universo da Comunicologia, vale observar a definição cir-

cular, em 3 lances, extraída dos dicionários, na qual surge a reação em cadeia, no sentido de aces-

sarmos o mecanismo da técnica da circularidade: 

1.  Omitir: verbo transitivo, preterir; deixar de fazer; deixar de escrever ou dizer; pos-

tergar. 
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2.  Postergar: verbo transitivo, deixar atrás; pospor; deixar em atraso; não fazer caso de; 

preterir. 

3.  Preterir: verbo transitivo, ir além de; passar em claro; pôr de parte; omitir. 

 

Taxologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 con-

ceitos interativos à técnica da circularidade, com o objetivo de se alcançar melhor o entendimen-

to da panorâmica do tema pesquisado: 

01.  Apostilhamentos: através das enumerações verticais e horizontais. 

02.  Batopensenologia: a redundância quando capaz de explicitar mais. 

03.  Estratégia: o princípio evolutivo do retorno ao passado e ao presente-já-futuro. 

04.  Infocomunicologia: o emprego abrangente do comando localizar do computador. 

05.  Megapoliedro: a consciência poliédrica autolúcida. 

06.  Paratática: a ação de flanquear o assunto por todos os lados e acessos possíveis. 

07.  Progressões: a sinonímica e a antonímica. 

08.  Recexologia: o círculo vicioso transformado em círculo virtuoso. 

09.  Simplificação: a complexificação simplificada pela pulverização dos detalhes. 

10.  Uroborologia: o conceito circulante universal na pesquisa começando e acabando 

na Holoteca. 

 

Reação. A técnica da circularidade se assenta em estrutura lógica: as facetas do primei-

ro verbete potencializam as nuanças dos argumentos do segundo verbete; os detalhes secundários 

do segundo verbete enriquecem o terceiro verbete e, assim por diante, a reação em cadeia de dis-

cernimento é estabelecida e prossegue sempre, através de associações de ideias ou neoconstruc-

tos, enfatizando as análises minuciosas da consciência poliédrica. A Seção Remissiologia amplia 

este processamento técnico, na Enciclopédia da Conscienciologia, sobrevindo daí 3 ocorrências, 

com aproximações simples, dentro da Conformática, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Aparentes prolixidades: batopensenidades; quanto ao conteúdo. 

2.  Falsas redundâncias: pleonasmos; quanto à forma. 

3.  Pseudogongorismos: graforragias; quanto à forma. 

 

Aplicações. Do ponto de vista da Parapedagogiologia, eis, por exemplo, dispostos na 

ordem alfabética, 4 exemplos da aplicação prática da técnica da circularidade na Enciclopédia da 

Conscienciologia, através de verbetes distintos, os quais formam grupos de temas aparentemente 

idênticos: 

A.  Central: 

1.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

2.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

3.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

 

B.  Limite: 

1.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

2.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

C.  Princípio: 

1.  Princípio  conscienciocêntrico:  Holomaturologia;  Homeostático. 

2.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

4.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

 

D.  Satisfação: 

1.  Satisfação  ambígua:  Psicossomatologia;  Neutro. 

2.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
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3.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

Fatores. A técnica da circularidade atua por intermédio das abordagens a fatores diver-

sos do universo do assunto, por exemplo, estes 3, dispostos na ordem funcional: 

1.  Vários ângulos. 

2.  Mesmo ângulo: nuanças diversas. 

3.  Antipodias: antonímias (formas), antagonismos (conteúdos), contrapensenes (argu-

mentações). 

 

Nuanças. Eis, como exemplos, a técnica da circularidade empregada por intermédio de 

9 verbetes assemelhados, contudo não idênticos, e mais 3 verbetes de temas antagônicos (antipo-

dias), evidenciando nuanças sofisticadas ou a dissecção exaustiva dos detalhismos técnicos sobre 

o mesmo assunto básico, no caso, o encaramujamento evolutivo da consciência, ou a coartação 

do livre-arbitrio pessoal, expressa através de 9 realidades – ou seja, acanhamento, amarras, emba-

raços, fechadismo, limitações, paralisias, restrições, retrancas e travões –, realidades estas asse-

melhadas, ou com aproximações simples, e obviamente não idênticas: 

1.  Abertismo consciencial: fechadismo; antagonismo, Fechadismo consciencial. 

2.  Ampliação do mundo pessoal: acanhamento. 

3.  Amplificador da consciencialidade: restrições. 

4.  Amplitude autopensênica: limitações. 

5.  Autodestravamento: travões; antagonismo, Travão. 

6.  Avanço mentalsomático: retrancas; antagonismo, Autorregressismo. 

7.  Desamarração: amarras. 

8.  Desembaraço intelectual: embaraços. 

9.  Técnica do crescendo: paralisias. 

 

Metaforologia. À luz da Cosmovisiologia, a vida intra-extrafísica da conscin é a quadri-

lha onde pessoas, conscins, consciexes, realidades, objetos, palavras, ideias e verpons dançam  

e acabam se encontrando e se entrosando, inevitavelmente, além do balancê e do tour, na grande 

roda da evolução, dentro da sincronicidade inafastável do Cosmos. A quadrilha exige a repetição 

confluente do rodamoinho vital. Eis outras 4 metáforas, na área da Arte, capazes de lembrar a cir-

cularidade técnica: 

1.  Área na corda sol. 

2.  Estribilho da canção popular. 

3.  Ritornelo do poema. 

4.  Variações sobre o mesmo tema. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da circularidade, indicados para a expansão das 

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

1.  Abertismo  Consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Parateática:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 
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EM  QUALQUER  PESQUISA  RACIONAL  IMPORTA  SOBRE-
MODO  O  FLANCO,  A  FACETA,  O  LADO,  A  BORDA, 

O  VETOR,  A  VERTENTE,  O  ACESSO,  A  FALDA  E  A  MAR-
GEM  DO  OBJETO  OU  TEMA  MEGAFOCAL  DO  ESTUDO. 

 

Questionologia. Você adota a técnica da circularidade nas autopesquisas? Quais provei-

tos evolutivos você vem obtendo com tal método de abordagem? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 68, 822 e 952. 
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T É C N I C A    D A    D É C O U P A G E    C O T I D I A N A  
( P A R A C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da découpage cotidiana é o recorte, clipping metafórico ou cole-

ta seletiva cosmovisiológica, diária, extraída das autovivências intraconscienciais da conscin au-

toparapsíquica lúcida, homem ou mulher, a partir da observação, registro e análise de sincronici-

dades entre os autofenômenos energéticos, projeções lúcidas, clarividências, clariaudiências e au-

torretrocognições, e os fatos, parafatos e pararrealidades, nutrindo a autopesquisa gesconográfica 

tarística. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo a Arte, a Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. A expressão 

francesa découpage deriva do idioma Latim corticare, “cortar em pedaços, recorte, detalhamento, 

segmentação, partição”, por derivação deu origem ao verbo decupar. O termo cotidiano deriva do 

mesmo idioma Latim, quotidianus ou cottidianus, de todos os dias; diário. Apareceu no Sécu- 

lo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica coletora das realidades e pararrealidades diuturnas.  

2.  Técnica do detalhamento fatuístico e parafatuístico diário. 3.  Técnica da meganálise 

rotineira. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da découpage cotidiana, técnica da décou-

page cotidiana simples e técnica da découpage cotidiana complexa são neologismos técnicos da 

Paracosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica de leitura diária. 2.  Mnemotécnica diuturna. 3.  Técnica da 

agenda de compromissos cotidianos. 4.  Técnica das listagens habituais. 5.  Técnica das anota-

ções diárias. 

Estrangeirismologia: a vida humana na condição de trompe l‘oeil; o flashback retro-

cognitivo através das notícias diárias; o caleidoscópio holomnemônico constituindo jeu de miroirs 

consciencial; o movimento especular universalista da Weltanschauung; a bricolage fatual e para-

fatual diuturna; a compreensão do personal point of view; a observação crítica da démarche evo-

lutiva da Humanidade; a antipodia à narrow-mindedness; a verbetografia configurando o puzzle 

da intraconsciencialidade; o uso da inteligência contextual na análise do Zeitgeist vigente; o esprit 

du temps pautando a apreensão das pararrealidades. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notamente do autodiscernimento 

quanto ao detalhismo cosmovisiológico. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmos: 

megarrepositório para-histórico. Dados pedem conexão. Conexões criam neodados. 

Coloquiologia: – Quem procura acha. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmovisiológico; o holopensene pessoal autopes-

quisístico; o materpensene analítico; a autopensenização poliglótica; a autopensenidade cosmorâ-

mica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopenseni-

dade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os autografopensenes;  
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a autografopensenidade; a flexibilidade pensênica; o automaterpensene do colecionismo universa-

lista cosmoético recuperado. 

 

Fatologia: a busca diária incessante pela conexão entre autofenômenos e fatos configu-

rando verpons gesconográficas; o mosaico prosaico da cotidianidade planetária sincrônica aos 

fenômenos parapsíquicos intraconscienciais; os recortes criativos da vida cotiadiana transforma-

dos em hipóteses e teorias cosmoéticas; o interesse incansável pelos “porquês” e pelos “comos”  

dos fatos intra e extraconscienciais diuturnos; a consulta ao tratado Homo sapiens reurbanisatus 

na condição de dicionário do mundo; a importância das perguntas certas, profundas e cosmorâmi-

cas feitas a si e / ou a outrem; o hábito criativo de esquadrinhar o universo íntimo e externo em 

busca de neo-horizontes autocognitivos; as indagações recinológicas profundas respondidas pela 

decupagem fenomenológica; o nível da inteligência evolutiva (IE) sendo avaliado pela qualidade 

das interconexões; a abordagem evoluída, sofisticada e sutil nos registros de eventos cotidianos, 

aparentemente banais; o Livro dos Porquês da coleção Tesouro da Juventude; a autocognição 

rompendo as fronteiras cerebrais por meio do detalhismo habitual; a informação útil na condição 

de suplemento vitamínico mentalsomático mantido pela découpage; a pauta essencial dos 12 Me-

gaconceitos da Conscienciologia; a manutenção de boas práticas intelectuais em moto-contínuo; 

a fruição mentalsomática do saber essencial conscienciológico; a busca de vanguarda por neover-

dades temporárias; a consulta periódica ao bibliotáfio cosmovisiológico da Humanidade provoca-

da pelos autofenômenos; o megautesforço de hiperacuidade sofisticada sobre o óbvio aparente;  

a primoprioridade (pripri) da liberdade de autexpressão utilizada para decorticar a existência 

física e intraconsciencial; a teática prazerosa do autenciclopedismo diário inato aplicado à vida 

íntima; a inteligência contextual. 

 

Parafatologia: a autocognição parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático aplicado às pararrealidades; a descoincidência do paracérebro; os mecanismos cere-

brais e perceptuais extrassensoriais; o imprinting cursista intermissivo patente na dileção por neo-

verpons magnas; a assistência multidimensional na condição de eixo temático das perquirições 

autopesquisísticas; a captação de parassinais por meio dos fatos e parafatos; a interpretação dos 

autofenômenos parapsíquicos compondo a mundividência; o valor da pancognição; os fios da rea-

lidade intrafísica conectados às pararrealidades; a saga consciencial das reurbanizações extrafísi-

cas (reurbexes) em curso; o hábito consciencial da eterna parassondagem universal; as pararreali-

dades multidimensionais; os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinando rápidas viagens ao 

futuro autevolutivo; a mola propulsora da curiosidade cosmoética paracerebral; a Escala Evoluti-

va das Consciências; a busca da parapercepção cosmogramática sobre os parafatos; as autorretro-

cognições recuperando megacons; a nutrição paracerebral seletiva cosmoética permanente exaus-

tiva; a projeção consciente na condição de “janela para o Universo”; a visão curva inata sobre pa-

racasuísticas, além dos acontecimentos diários, visando a escrita; o cotidiano multidimensional 

caleidoscópico; a projetabilidade lúcida conferindo cosmovisão às conscins de vida alternante; 

a necessidade da leitura de entrelinhamento de fatos e parafatos; a demanda insaciável por infor-

mações de ponta encriptadas nos fragmentos autoparapsíquicos diários; a découpage cotidiana pa-

ra formação da macropaedia paracerebral polimática holomnemônica; a liberdade condicional da 

projeção consciente oferecendo ferramenta inteligente para obtenção da holomaturidade cosmovi-

siológica; a importância do dicionário pessoal analógico na dimensão extrafísica; a sala de espe-

lhos da seriexialidade encontrada nos recortes autoparapsíquicos cotidianos; o Universo na condi-

ção de conteúdo paraprogramático perene; a inteligência paracontextual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; o siner-

gismo atilamento-sagacidade; o sinergismo pergunta-resposta; o sinergismo microcosmo-macro-

cosmo; o sinergismo conectividade fatual–conectividade autofenomenológica; o sinergismo do 

fluxo do Cosmos; o sinergismo neoinformação-neoconexão. 
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Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à cotidianidade íntima; o princí-

pio da perenidade do Cosmos; o princípio da leitura autolúcida dos parafatos; o princípio do 

autodidatismo perene; o princípio cosmovisiológico da interconectividade cósmica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ampliando a cosmovisão; o código 

grupal de Cosmoética (CGC); os códigos autopesquisísticos; os códigos intercomunicativos. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do Universalismo; a teoria da 

interconectividade; a teoria da ressonância mórfica; a teoria conscienciológica da autocriativi-

dade; a teoria da informação; a teoria do pensene; a teoria multidimensional da autoconsciência. 

Tecnologia: a técnica da découpage cotidiana; a técnica da circularidade; a técnica da 

exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do uróboro instrospectivo; a técnica da li-

nearidade autopensênica; a técnica do cosmograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o labcon 

multifário; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológi-

co do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Conscienciografologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da 

Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio 

Invisível da Holomnemonicologia. 

Efeitologia: o efeito libertador das interconexões autoparapsíquicas; o efeito cosmovisi-

ológico da verbetografia; o efeito pacificador da autocrítica; o efeito benigno da heterocrítica 

cosmoética; o efeito evolutivo do universalismo vivido; o efeito maturológico da projetabilidade 

lúcida; o efeito norteador da  autossinalética energoparapsíquica aflorada. 

Neossinapsologia: as neossinapses cosmovisiológicas; as neossinapses interassistenci-

ais; as neossinapses maxifraternas; as neossinapses interconectivas; as neossinapses verponoló-

gicas; as neossinapses do autossobrepairamento; as neossinapses do sobrepairamento analítico. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo planetário; o ciclo cosmovisionário autevolutivo; o ciclo 

permanente do aprendizado assistencial; o ciclo análise-síntese; o ciclo dos achados felizes (se-

rendipitidade); o ciclo harmonioso do Cosmos; o ciclo das parassincronicidades. 

Enumerologia: a découpage atenta; a découpage lógica; a découpage prioritária; a dé-

coupage aleatória; a découpage isenta; a découpage precisa; a découpage restrita. 

Binomiologia: o binômio recreação-recriação; o binômio Universo-energia; o binômio  

energia imanente (IE)–energia consciencial (EC); o binômio saber-sabedoria; o binômio diversi-

dade-criatividade; o binômio questionamento-insight; o binômio bagagem cultural–bagagem in-

traconsciencial; o binômio informação-organização; o binômio cultura multidimensional vasta– 

–formação cultural neofílica. 

Interaciologia: a interação fluxo cósmico–autocriatividade; a interação fluxo autocria-

tivo–fluxo autoprodutivo; a interação imaginação-criação; a interação curiosidade-omniquestio-

namento; a interação cósmica; a interação conscienciograma-cosmorama; a interação das fôr-

mas holopensênicas. 

Crescendologia: o crescendo cognitivo da associação de ideias de ponta; o crescendo 

irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro; o crescendo indagação-descoberta; 

o crescendo prospectiva-neoperspectiva; o crescendo busca-achado. 

Trinomiologia: o trinômio observação-serendipitia-inovação; o trinômio dados-fatos- 

-parafatos; o trinômio sondagem-auscultação-perscrutação; o trinômio investigação-avaliação- 

-rastreamento; o trinômio averiguação-inquirição-perquirição; o trinômio detecção-decodifica-

ção-interpretação; o trinômio sensação-percepção-parapercepção. 

Polinomiologia: o polinômio repetição-acumulação-padrão-solução; o polinômio im-

permanência-transitoriedade-efemeridade-eternidade; o polinômio origem-causa-razão-relação; 

o polinômio ideia-relevância-processamento-neoconcepção; o polinômio analogia-expansão- 

-neovisão-reconceituação; o polinômio migração-deslocamento-transição-mudança. 

Antagonismologia: o antagonismo questionário / interrogatório; o antagonismo aquies-

cência / contestação; o antagonismo dúvida / autoconvicção; o antagonismo debate / interpela-
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ção; o antagonismo crença / autoconhecimento; o antagonismo sabedoria / ignorância; o anta-

gonismo fato / ficção. 

Paradoxologia: o paradoxo de a busca por dado considerado causal poder levar à des-

coberta do dado essencial faltante; o paradoxo da agilidade sem agitação; o paradoxo do rela-

xamento mental criativo; o paradoxo da concretude dos pensamentos, sentimentos e energias 

permeando tudo; o paradoxo de o insight poder ocorrer durante as pausas de ócio criativo; o pa-

radoxo de a realidade física ser constituída de ilusão (matéria-maya). 

Politicologia: a política da confidencialidade informacional. 

Legislogia: a lei das probabilidades; a lei da interconectividade; a lei de ação e reação; 

as leis universais; as leis parapsíquicas; a lei das afinidades; a lei de responsabilidade do mais 

lúcido. 

Filiologia: a neofilia; a parapensenofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da dispersão consciencial (SDC). 

Holotecologia: a verponoteca; a fenomenoteca; a culturoteca; a filosofoteca; a cosmote-

ca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Autopesquisolo-

gia; a Holomaturologia; a Autodiscermentologia; a Holomnemonicologia; a Mentalsomatologia;  

a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Pensenologia; a Tudologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin esclarecida; a conscin enciclopedista; a personalidade bem informada; a consci-

ência poliédrica; a conscin cosmanalista. 

 

Masculinologia: o cosmogramista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

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

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o consciencioterapeuta; o conscienciôme-

tra; o macrossômata; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; 

o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o maxidissidente ideológico; o parapercepcio-

logista; o exemplarista; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o intelectu-

al; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o tertuliano; o sistemata; o verbetólogo; o verbetó-

grafo; o projetor consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a cosmogramista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

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

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; 

a macrossômata; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;  

a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a escritora; a maxidissidente ideológica; a parapercepcio-

logista; a exemplarista; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a intelectu-

al; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a tertuliana; a sistemata; a verbetológa; a verbetó-

grafa; a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens pensenologus; o Ho-

mo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapoliticolo-

gus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens multidimensio-

nalis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21521 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da découpage cotidiana simples = a seleção diária de captação 

fatuística extraída de neoleituras; técnica da découpage cotidiana complexa = a seleção diária de 

captação parafatuística extraída de vivências autoparapsíquicas assistenciais tarísticas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica libertária; a cultura universalista; a cultura 

humanista; a multicultura da Autexperimentologia; a cultura do abertismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da découpage cotidiana, indicados para expan-

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

sados: 

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Autocosmovisão  inventarial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

05.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Picotagem  das  ideias:  Exaustivologia;  Neutro. 

13.  Pluriprospectividade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Separação  unificadora:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  cosmograma:  Cosmogramologia;  Neutro. 

 

PARA  A  CONSCIN  COSMOÉTICA  INTERMISSIVISTA  AUTO-
LÚCIDA,  O  USO  DA  TÉCNICA  DA  DÉCOUPAGE  COTIDIANA  

PERMITE  SINCRONIZAR  AS  AUTOVIVÊNCIAS  PARAPSÍQUI-
CAS  COM  OS  FATOS  E  PARAFATOS  MULTIDIMENSIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a aplicação da técnica da découpage 

cotidiana com vistas à recuperação de cons autocriativos cosmovisiológicos? Quais os resultados 

esperados? 

 
Bibliografia  Específica: 

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

niel Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; 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 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 143 e 242. 

02.  Idem; Parapedagogía: Brasil y Paraguay construyendo Juntos el Planeta-Escuela; Artigo; Anais do  
I Congresso Internacional de Parapedagogia & IV Jornada de Educação Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 07-

10.06.07; 1 cronologia; 1 E-mail; 3 enus.; 3 tabs.; 50 refs.; 5 webgrafias; Foz do Iguaçu, Instituto Internacional de Proje-
ciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Junho, 2007; páginas 15 a 29. 
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03.  Idem; Revivalism: The Historical Curves of the Evolutionary Spiral; Artigo; Journal of Conscientiology; 

Revista; Trimestral; Vol. 2; N. 7; 1 E-mail; 3 enus.; 1 minicurrículo; 3 filmes; 19 refs.; International Academy of Consci-

ousness (IAC); Miami, FL; USA; January, 2000; páginas 197 a 209. 
04.  Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores 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 mi-

crobiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 web-
grafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; 

páginas 48, 89, 125 e 192. 

05.  Rey, Alain; Miroirs du Monde: Une Histoire de l‟Encyclopédisme; 262 p.; 7 caps.; 20 ilus.; 173 refs.; 
21,5 x 13,5 cm; enc.; Librairie Arthéme Fayard; Saint-Aman-Montrond; France; 2007; páginas 183 e 216. 

06.  Sheldrake, Rupert; Una Nueva Ciencia de la Vida: La Hipotesis de la Causación Formativa (A New 

Science of Life); trad. Marge-Xavier Martí Coronado; 336 p.; 12 caps.; 35 ilus.; 198 refs.; 21,5 x 12,5 cm; enc.; Editorial 
Kairós; Barcelona; España; Febrero, 1990; páginas 112 a 116. 

07.  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 131 e 213. 

08.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

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

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

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 37, 158, 161, 164, 196, 201, 227, 233, 491, 546, 575, 794, 821, 882, 887, 908, 987 e 1.007. 

09.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbio-
grafia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gra-

tuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; pá-

ginas 26, 37, 97, 118, 123, 127, 139, 279, 316, 317, 331, 338, 392, 415, 442, 450, 525, 666, 825, 8363, 948, 974 e 1.071. 
10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 brevs.; 

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 85, 150, 
151, 181, 248, 287, 497, 524, 550 e 731. 

 

M. L. B. 
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T É C N I C A    D A    D E S A S S E D I A L I D A D E    D I R E T A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da desassedialidade direta é o conjunto de procedimentos aplica-

dos à desassedialidade interconsciencial ou ao ato de neutralizar a condição da intrusão pensênica 

entre as consciências, estado doentio do evoluciente, homem ou mulher, no auto e no heteras-

sédio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O prefixo des 

provém do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O termo assédio procede 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 pa-

lavra direta deriva do idioma Latim, directus, “reto; em linha reta; direito; alinhado”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da desperticidade. 2.  Desintrusão pensênica interconscien-

cial. 3.  Despossessão interconsciencial. 4.  Heterodesassedialidade. 5.  Desassédio face a face.  

6.  Assistência bioenergética avançada. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da desassedialidade direta, técnica da de-

sassedialidade direta pessoal e técnica da desassedialidade direta grupal são neologismos técni-

cos da Consciencioterapia. 

Antonimologia: 1.  Assedialidade interconsciencial. 2.  Intrusão pensênica intercons-

ciencial. 3.  Heterassedialidade. 4.  Desassistência. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Energossomatologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desperticidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a intrusão de determinada consciência sobre outra; o surto psiquiátrico;  

a anamnese consciencioterápica; a ação desassediadora. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o domínio do microuniverso consciencial de alguém sobre outrem;  

a vigilância parapsíquica da conscin; o arco voltaico craniochacral; a desassedialidade ambiental; 

a desassimilação simpática (desassim); a confrontação energética entre as consciências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da desassedialidade interconsciencial. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da consciex reurbanizada. 

Tecnologia: a técnica da desassedialidade direta; a técnica do EV; a técnica do arco 

voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; a OIC. 

Efeitologia: os efeitos nocivos das conseneres. 

Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade. 

Ciclologia: o ciclo patológico da Interprisiologia; o ciclo dos acidentes pessoais. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação íncubo-ginossoma; a interação súcubo-androssoma; a inte-

ração carência afetiva–alcova contaminada; a interação patológica autassédio-heterassédio. 

Crescendologia: o crescendo predador desejo-intrusão. 

Trinomiologia: o trinômio enfrentamento-acareações-heterodesassédios. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a baratrosferocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Sindromologia: a síndrome da autopatopensenidade. 

Mitologia: as desmitificações. 

Holotecologia: a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Desassediologia; a Paraprofilaxiologia;  

a Grupocarmologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Psicossomatologia; a Parapato-

logia; a Interassistenciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente lúcido desasse-

diador. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente lúcida de-

sassediadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens 

energovibratorius; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da desassedialidade direta pessoal = quando aplicada para a li-

bertação de determinada conscin; técnica da desassedialidade direta grupal = quando aplicada 

para a libertação de várias conscins. 

 

Culturologia: a cultura da desperticidade. 

 

Distúrbios. Segundo a Parapatologia, os assédios interconscienciais têm origem em  

3 naturezas ou tipos de distúrbios, aqui dispostos na ordem funcional: 

1.  Malum physicum: o sofrimento, a dor; a Somatologia. 

2.  Malum morale: a imoralidade, a anticosmoética; a autocorrupção. 

3.  Malum metaphysicum: a finitude humana, temporal e cognitiva; a impotência hu-

mana; a Intrafisicologia. 

 

Procedimentos. De acordo com a Experimentologia, a fim de mapear o cenário da assis-

tência consciencioterápica à conscin apresentando comportamento violento, importa considerar, 

no ato da desassedialidade, estes 11 elementos de conduta, recomendações práticas ou procedi-

mentos técnicos, não-farmacológicos, sem sedação, aqui listados na ordem funcional: 

01.  Holopensene. Avaliar o ambiente (holopensene local) quanto a perigos em poten-

cial: objetos capazes de serem atirados ou usados como armas; buracos; beiras de construção. 

02.  Evoluciente. Avaliar a conduta do evoluciente, por exemplo: a exibição dos punhos 

antes de esmurrar ou chutar (Homo demens). 

03.  Segurança. Saber onde o evoluciente está, o tempo todo, sem dar as costas para  

o evoluciente (local de poder do consciencioterapeuta). 

04.  Ameaças. Levar a sério as ameaças verbais, sejam intramuros ou a céu aberto. 

05.  Posicionamento. Permanecer a alguns metros do evoluciente a fim de evitar a sen-

sação de sufocação. 

06.  Exclusões. Retirar outros evolucientes ou curiosos da área, na eliminação do show 

patológico inconveniente e autestigmatizante. 

07.  Coloquialismo. Permanecer calmo, mantendo conduta de confiança e competência, 

tentando acalmar o evoluciente através de conversa, coloquialismo ou parlamentação. 

08.  Nome. Com força presencial ou parapresencial, falar firme, empregando o chama-

mento do nome próprio mais usado do evoluciente, homem ou mulher. 

09.  Equipe. Evitar discussões deslocadas e extemporâneas entre membros da equipe as-

sistencial na presença do evoluciente. 

10.  Contenções. Se forem necessárias contenções, ter à disposição, pelo menos, 4 pes-

soas robustas competentes. 

11.  Transporte. A segurança do translado do evoluciente deve ocorrer sempre no banco 

de trás do veículo, entre duas pessoas robustas, nunca atrás do motorista ou com acesso à porta. 

 

Cosmovisão. No contexto da Intrafisicologia, a abordagem interdisciplinar nos desassé-

dios interconscienciais amplia a cosmovisão teática dos assistentes e a competência assistencial 

de todos. 

 

Pronto-socorro. Nas rotinas de atendimento do moderno Pronto-Socorro Médico ao pa-

ciente violento, ocorrem várias situações ou injunções relevantes, gerando recomendações técni-

cas específicas a serem consideradas aqui, na interação Consciencioterapia-Psiquiatria, por exem-

plo, estas 10, dispostas na ordem alfabética das medidas, capazes de esclarecer ainda mais os pro-

cedimentos da desassedialidade direta: 

01.  Acesso. O atendimento deve se dar em sala ampla para permitir livre movimentação 

do paciente, e com fácil acesso à porta para ambos, médico e paciente. 
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02.  Alarme. Os consultórios médicos poderiam ser equipados com o botão de alarme 

oculto, ligado ao setor de segurança e enfermagem. 

03.  Autossegurança. A regra básica a ser observada é o profissional “não bancar o he-

rói”, devendo se sentir plenamente seguro nas ações do atendimento. 

04.  Avaliação. Estar atento ao fato de o paciente violento poder despertar reações na 

equipe, prejudiciais à avaliação do caso psiquiátrico. 

05.  Desorganização. Considerar o fato de o paciente agitado ou potencialmente violento 

no serviço de saúde poder criar situações capazes de levar à desorganização completa do atendi-

mento. 

06.  Envolvimento. No atendimento do paciente violento toda a equipe de serviço de ur-

gência deve ser envolvida. 

07.  Informações. Importa sempre obter maior número de informações junto às fontes 

disponíveis, familiares, conhecidos, acompanhantes ou policiais responsáveis pela entrada do pa-

ciente. 

08.  Mobiliário. A sala de atendimento não deve conter móveis ou instrumentos capazes 

de serem usados como armas em caso de agressão. 

09.  Revista. Nos prontos-socorros tecnicamente projetados há locais específicos para  

a consulta de pronto-atendimento onde o paciente passa por processo de revista, como detectores 

de metais e inspeção de bolsas, à procura de armas ou objetos potencialmente perigosos. 

10.  Rotina. O atendimento do paciente agitado ou potencialmente destrutivo provoca 

quebra da rotina, podendo colocar os atendentes em situações críticas. 

 

Rastreamento. Pelos critérios da Parapercepciologia, o ideal é existir na equipe de 

atendentes especializados alguém capaz de fazer o rastreamento parapsíquico do evoluciente. 

Cosmoeticologia. Assistencialidade não é mudar para pior a fim de ajudar alguém. Há 

de se manter o nível da Cosmoética em qualquer momento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da desassedialidade direta, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

10.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

 

SEGUNDO  A  DESPERTOLOGIA,  A  DESASSEDIALIDADE  

CONSCIENCIAL  MAIS  DEFINITIVA  SOMENTE  OCORRE  COM  

O  SER  HUMANO  DESPERTO,  OU  A  CONSCIN,  HOMEM 
OU  MULHER,  DESASSEDIADA,  PERMANENTE,  TOTAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, alguma vez nesta vida humana já passou por al-

gum surto óbvio de assedialidade interconsciencial? Como se libertou do problema? 
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TÉ C N I C A    D A    E G O B I O G R A F I A    P R O E X O L Ó G I C A    CO M P A R A D A  
( A U T O R R E V E Z A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da egobiografia proexológica comparada é o estudo comparati-

vo autocrítico da performance cosmoética efetiva, visando o autorrevezamento multiexistencial, 

alcançada pela conscin, homem ou mulher, considerando 3 fases da atual vida humana: antes do 

reconhecimento da condição de intermissivista; após a autoconscientização quanto às tarefas da 

autoproéxis; no período conclusivo da vida humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo a Arte, a Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. A palavra ego 

deriva do idioma Latim, ego, “eu”. Surgiu, na Linguagem Erudita e Semierudita, a partir do Sécu-

lo XIX. O segundo elemento de composição bio deriva do idioma Grego, bios, “vida”. O terceiro 

elemento de composição grafia provém também do idioma Grego, graphé, “escrita; convenção; 

documento; descrição”. A palavra biografia apareceu em 1825. O vocábulo programação proce-

de do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, 

programma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do 

idioma Latim, existentialis. Apareceu em 1898. O vocábulo comparada origina do mesmo idioma 

Latim, comparatus, do verbo comparare, “cotejar; confrontar; igualar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da História Pessoal proexológica comparativa. 2.  Técnica 

da existência humana comparada quanto à proéxis. 3.  Técnica das lembranças pessoais proexo-

lógicas comparativas. 4.  Técnica autobiográfica da missão de vida confrontada. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da egobiografia proexológica comparada, 

resultado deficitário da técnica da egobiografia proexológica comparada e resultado superavitá-

rio da técnica da egobiografia proexológica comparada são neologismos técnicos da Autorreve-

zamentologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 2.  Técnica dos 3 dias de 

isolamento. 3.  Técnica da autorreflexão de 5 horas. 4.  Técnica da imobilidade física vígil (IFV). 

5.  Técnica do uróboro introspectivo. 

Estrangeirismologia: os resultados teáticos da démarche autevolutiva da conscin inter-

missivista; a comparação do desempenho proexológico urbe et orbi; o bilan autevolutivo analisa-

do com isenção cosmoética máxima; a evitação do trompe l‘oeil no olhar para trás; a comparação 

do shape personalístico do ego atual com o template da vida crítica pregressa; a assemblage evo-

lutiva seriexológica dos múltiplos egos; o core intraconsciencial emergente da autanálise compa-

rativa profunda; a sagesse evolutiva evidenciada nas escolhas seletivas; o autoimperdoamento 

inteligente par excellence; os flashs do Curso Intermissivo (CI) norteadores da mudança de des-

tino; a reprise do teatro da vida atual na visão retrospectiva da holomemória; a modelagem resul-

tante da imersão no Zeitgeist automimético contemporâneo; os amparadores na condição de eye-

witness do desempenho proexológico de intermissivistas; o Retrocognitarium; o Cosmocogni-

tarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao ciclo virtuoso do autorrevezamento multiexistencial. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Egobio-

grafia: pararrealidade intransferível. Paraprocedências podem mudar. Autotemperamentos são 

aprimoráveis. Fujamos da ociosidade. Biografia: embasamento consciencial. Vivamos com ope-

rosidade. Saldos evolutivos falam. Egos se renovam. Fatos dispensam argumentos. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema, classifi-

cadas em 3 subtítulos: 

1.  “Autobiografia. Toda conscin autora é autobiógrafa de algum modo”. 
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2.  “Grafopensene. Se você escrever 1 livro positivo vai ajudar. Se forem 10 livros, 

ajudará ainda mais. Se incluir a holobiografia alinhada com a autoproéxis, potencializará a ajuda. 

Se publicar como a cápsula do tempo, ajudará você, além do público assistido”. 

3.  “Holobiografia. O primeiro passo para a autopesquisa é o estudo da autobiografia, 

para depois a conscin se aprofundar nos meandros da holobiografia pessoal, por meio das autorre-

trocognições”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene autobiográfico; a fôrma holopensênica interassistencial 

consolidada pela gesconografia; o holopensene pessoal analítico; a autopensenidade paradireitoló-

gica autaplicada; os benignopensenes; a benignopensenidade; os proexopensenes; a proexopense-

nidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; a autopensenidade linear autoproexológica; o materpensene 

interassistencial maxiproexológico; a retrofôrma holopensênica; a autopensenização pró-desperti-

cidade. 

 

Fatologia: a habilidade tarística exercida em múltiplas existências humanas; a ausência 

de exibicionismo no esmero ao repassar a história de si; a egobiografia antiegoica na simples 

condição de pista facilitadora do autorrevezamento vindouro; o processo comparativo do próprio 

comportamento consciencial antes de se saber egresso de Curso Intermissivo; a reunião dos múl-

tiplos egos em desfile; a análise dos percalços enfrentados na condição de desafios automotiva-

dores; a convergência das autopesquisas egocármicas, grupocámicas e policármicas afiançadas 

pelas autorrealizações evolutivas; as inevitáveis aporias historiográficas sobre personalidades hu-

manas notórias; as noções instintuais sobre as vantagens da invéxis presentes nas ideias inatas; as 

imaturidades da acepção sectária de consciências, superadas; o entendimento claro do papel de 

agente retrocognitor autolúcido; as vantagens evolutivas do livre arbítrio na interdependência co-

laborativa voluntária; as autorreconciliações imprescindíveis; o caminho da interassistência trilha-

do com autoconfiança e autodeterminação; as reconciliações grupocármicas favorecendo encon-

tros de destino; as megarreconciliações proexológicas grupais (família consciencial) exitosas;  

o autolegado holobiográfico à posteridade evolutiva proexológica; a automotivação fortalecida 

pelos desafios superados e pelos neodesafios futuros; a gratidão aos amparadores por toda assis-

tência recebida antes e depois da ressoma, sem acidentes de percurso de monta; o porão conscien-

cial superficial, rapidamente superado; o olhar para trás, mostrando a trajetória autoproexológica 

percorrida com sucesso; a inteligência evolutiva (IE) presente na seletividade e prioridade das es-

colhas; o último terço da vida humana dedicado à tabulação das autorrealizações proexológicas 

compondo o megacurrículo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as amizades raríssimas providen-

ciais sugerindo mudanças de curso do destino evolutivo; a anulação do sectarismo social com  

a ampliação dos círculos relacionais; os aportes reconhecidos; a evitação sábia da condução coer-

citiva pelo determinismo na autevolução; o Livro dos Credores pessoal; os autoaportes autorais 

identificados na condição de patrimônio de valor inafiançável; os benefícios hauridos do aute-

xemplarismo paradidático; a existência inteira na condição de material parapedagógico e paradi-

plomático verbaciológico; o testemunho fiel da tares registrado nas filmagens diárias de tertúlias 

conscienciológicas; a maturidade decisória presente nas tarefas interassistenciais eletivas; os divi-

dendos evolutivos pessoais e grupais da autocura através da reconciliação; o patrimônio da auto-

dedicação ao melhor da produtividade mentalsomática e paracerebral por décadas; o olhar auto-

confiante no horizonte do porvir autevolutivo; as autorreflexões frequentes sobre o próximo retor-

no à paraprocedência; o autotestamento para as ressomas vindouras. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de fer-

ramenta do processo autorretrocognitivo; o desenvolvimento energoparapsíquico nas práticas in-

terassistenciais decenais; a atenção ao mapeamento da autossinalética energoparapsíquica; as po-

lêmicas biográficas sendo esclarecidas somente na visita à parapsicoteca procedencial; a identifi-
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cação da neoequipex substituta devido às tarefas maxiproexológicas avançadas; a presença amiga 

do amparo extrafísico nas parassincronicidades para se estar no lugar certo, na hora certa e encon-

trar a pessoa certa; a autobiografia extrafísica pré-ressomática; a satisfação paracontextual pelo 

aprimoramento dos laços afetivos cosmoéticos com amizades intrafísicas e extrafísicas fecundas; 

a auto-herança parapsíquica valorizada, recuperada e aprimorada; o papel valioso da autodetermi-

nação na assiduidade aos trabalhos parapsíquicos interassistenciais; a inclusão social e parassocial 

promovida pela interassistência tenepessística veterana; o aumento parapsíquico da autocosmovi-

são da conscin inventariante; o estágio evolutivo da libertação anunciado pelos amparadores intra 

e extrafísicos, recebido com regozijo gratulatório; a identificação da comunex paraprocedencial 

em cuja parapsicoteca jazem as raízes holobiográficas pessoais e grupais multimilenares; a evoca-

ção cosmoética da parapsicoteca de proveniência a partir da pangrafia; a vivência de minipeça au-

tolúcida das reurbexes em curso; a relevância da Parelencologia Pessoal no timing da auto e da 

maxiproéxis exitosa; os fenômenos de autoparapsicofonia em parceria com a equipex técnica; os 

paraaportes assimilados nas experiências autolúcidas parapsíquicas e projetivas; as benesses para-

cerebrais recebidas; o abertismo intraconsciencial facilitador de contatos multidimensionais;  

o aprendizado nos círculos intelectuais e paraintelectuais, de conscins e consciexes polímatas, fre-

quentados hoje e no passado; o autorrevezamento multiexistencial futuro planejado e aguardado 

com júbilo renovado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo determinação-dedicação; o sinergismo persistência-obs-

tinação; o sinergismo assiduidade-responsabilidade; o sinergismo patológico egoísmo-orgulho; 

o sinergismo Pré-Intermissiologia–autorrevezamento. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); o princípio 

da participação; o princípio assistencial da persistência; o princípio da mutualidade; o princípio 

da retribuição; o princípio da contribuição. 

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

(CGC); os códigos intermissivos; o código interassistencial; o código maxiproexológico. 

Teoriologia: a teoria dos múltiplos egos; a teoria da autoproéxis; a teoria da maxiproé-

xis; a teoria da ressoma; a teoria da dessoma; a teoria da seriéxis; a teoria da tridotação cons-

ciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos. 

Tecnologia: a técnica da egobiografia proexológica comparada; a técnica da circulari-

dade; a técnica da exaustividade; a técnica de viver à la manière do ser desperto; a técnica da 

eterna conscin-cobaia; a técnica autogesconográfica das 3 cadeiras; a técnica da autodespertici-

dade. 

Laboratoriologia: o labcon auto-holomnemônico; o laboratório conscienciológico da 

Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorreeducaciologia; o laboratório cons-

cienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Aute-

voluciologia. 

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

mnemonicologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colé-

gio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito obnubilante das irracionalidades; o efeito duradouro da interpri-

são egocármica; o efeito paralisante da autovitimização; o efeito alívio da recomposição grupo-

cármica; o efeito arrastão do autexemplarismo cosmoético; o efeito halo da libertação grupocár-

mica; os efeitos evolutivos da interassistência gesconográfica policármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas na seriéxis; as neossinapses assimiladas 

pelo cérebro; as neossinapses geradas pelos autesforços; as neossinapses formadas pela autexpe-

rimentação; as neossinapses adquiridas pela Descrenciologia aplicada; as neossinapses resul-

tantes das interpretações corrigidas. 
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Ciclologia: o ciclo desatar nós–unir pontas–criar laços; o ciclo ressomático; o ciclo 

dessomático; o ciclo projetivo; o ciclo autodefensivo do automitridatismo; o ciclo recinológico 

perene; o ciclo interassistencial. 

Enumerologia: a egobiografia egoica da conscin vulgar; a egobiografia altruísta do as-

sistente autolúcido; a egobiografia autorrevezamental do intermissivista; a egobiografia encripta-

da dos evoluciólogos; a egobiografia universalista do ofiexista; a egobiografia atratora cosmoéti-

ca do ser desperto; a egobiografia camuflada dos Serenões e Serenonas. 

Binomiologia: o binômio autexemplarismo–autoridade moral; o binômio autorganiza-

ção–pacificação íntima; o binômio tenacidade-produtividade; o binômio prospectiva-previsibili-

dade; o binômio labor-autossuperação; o binômio autodisciplina-autolibertação; o binômio es-

forço-resultado; o binômio reurbin-reurbex. 

Interaciologia: a interação trabalho cosmoético–saúde consciencial; a interação inte-

rassistência-autocura; a interação memória cerebral hígida–holomemória sadia; a interação cé-

rebro-paracérebro; a interação lembrança-registro; a interação irracionalidades paragenéticas–

–taras genéticas; a interação comparação-tabulação. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis; o cres-

cendo romance-gescon; o crescendo liderança intrafísica–epicentrismo multidimensional; o cres-

cendo terapia-consciencioterapia; o crescendo teste psicológico–conscienciograma aplicado. 

Trinomiologia: o trinômio conexões-correlações-interrelações; o trinômio recin-invé-

xis-recéxis; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio celeridade-serenidade-evoluti-

vidade; o trinômio tenepes–dinâmica parapsíquica–autofiex; o trinômio inspiração-intuição-ori-

entação; o trinômio egobiográfico fase A–fase B–fase C. 

Polinomiologia: o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia; o polinômio interpri-

são-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio egocarma-grupocarma-

policarma-holocarma; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; 

o polinômio biografia-egobiografia-autobiografia-holobiografia; o polinômio autexperiências-

registros-rememorações-holomemória; o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paraca-

suística. 

Antagonismologia: o antagonismo bom humor / carrancismo; o antagonismo determi-

nação / teimosia; o antagonismo lealdade / traição; o antagonismo arrogância / modéstia; o an-

tagonismo otimismo / ingenuidade; o antagonismo futilidade / profundidade; o antagonismo au-

toridade moral / prepotência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a liberdade autevolutiva ser sempre interdependente;  

o paradoxo autodefensivo; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo de as egobiogra-

fias evolutivamente brilhantes dos Serenões, poderem ser, intrafisicamente, não visíveis; o para-

doxo de o sucesso intrafísico poder ser fracasso autevolutivo; o paradoxo de a conscin invulgar 

poder apresentar egobiografia vulgar. 

Politicologia: a proexocracia; a maxiproexocracia; a assistenciocracia; a discernimen-

tocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei de atração dos afins; a lei de complementação entre opostos; as leis de 

causação cosmoética; a lei do progresso; a lei do retorno; a lei do maior esforço autoparapsí-

quico aplicado à proéxis; a lei da singularidade consciencial. 

Filiologia: a conscienciofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome da autovi-

timização; a síndrome da autoculpa; a síndrome da superestimação; a síndrome do estrangeiro 

(SEST); a síndrome da carência afetiva; a síndrome da autossubestimação. 

Maniologia: a mania de deixar para amanhã as inadiáveis tarefas de autopesquisa ine-

rentes à proéxis atual. 

Holotecologia: a proexoteca; a maxiproexoteca; a recexoteca; a autorrecinoteca; a au-

tobiografoteca; a holomnemonicoteca; a convivioteca; a harmonoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Egobiografologia; a Holobiografolo-

gia; a Para-Historiologia; a Parelencologia; a Autoproexologia; a Maxiproexologia; a Holomne-

monicologia; a Autocriticologia; a Marasmologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a conscin autolúcida; a conscin holomemorialista em 

Conscienciologia; a conscin amiga raríssima; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin 

enciclopedista; o ser desperto; o ser Serenão; a Consciex Libera. 

 

Masculinologia: o intermissivista autolúcido atuante; o completista existencial; o pan-

grafista; o pangrafólogo; o autopesquisador egobiógrafo cosmoético; o genitor; o irmão; o incom-

pletista existencial; o autorrevezamentista; o autoproexista; o maxiproexista; o intelectual tarísti-

co; o autor conscienciológico; o gesconógrafo profícuo; o gesconólogo interassistencial; o verbe-

tógrafo; o verbetólogo; o tertuliano; o paratertuliano; o tenepessista; o ofiexista; o maxidissidente; 

o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a intermissivista autolúcido atuante; a completista existencial; a pangra-

fista; a pangrafóloga; a autopesquisadora egobiógrafa cosmoética; a genitora; a irmã; a incomple-

tista existencial; a autorrevezamentista; a autoproexista; a maxiproexista; a intelectual tarística; 

a autora conscienciológica; a gesconógrafa profícua; a gesconóloga interassistencial; a verbetó-

grafa; a verbetóloga; a tertuliana; a paratertuliana; a tenepessista; a ofiexista; a maxidissidente; 

a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens multidimensionalis; 

o Homo sapiens autoparapsychicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens autocos-

moethicus; o Homo sapiens holobiographicus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens 

completista; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resultado deficitário da técnica da egobiografia proexológica compara-

da = quando a terceira fase do estudo comparativo revela ainda o incompletismo existencial 

(incompléxis) no saldo evolutivo da conscin intermissivista; resultado superavitário da técnica 

da egobiografia proexológica comparada = quando a terceira fase do estudo comparativo revela 

o notório completismo existencial (compléxis) no saldo evolutivo da conscin intermissivista. 

 

Culturologia: a cultura gratulatória; a cultura do reconhecimento aos amparadores; 

a cultura da modéstia autolúcida; a cultura tarística aplicada à vida crítica atual; a cultura da 

interassistencialidade; a cultura da indiferença interassistencial; a cultura maxiproexológica. 

 

Procedimentologia. Segundo a Holobiografologia, a conscin intermissivista autolúcida 

e autocrítica cosmoética procederá à análise dos dados conscienciométricos obtidos sobre a pró-

pria performance, ao comparar, na vida humana atual, 3 períodos, listados em ordem cronológica: 

 

I.  Fase A: a coleta histórica de dados cronologicamente organizados antes da autassun-

ção da condição de intermissivista. Eis, na ordem alfabética, 7 aspectos a serem abordados: 

1.  Autoparapsiquismo. Levantar os tipos de autofenômenos parapsíquicos em geral 

(clarividência, projeções lúcidas, rememorações de curso intemissvo e / ou melex, caso tenha ha-

vido), a autossinalética energoparapsíquica espontânea, a detecção de presenças de consciexes 

(predominância de amparadores e / ou assediadores extrafísicos), recuperando aspectos de suma 

importância para composição da Fase A. 
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2.  Estágio. Aplicar a autocrítica máxima a partir da técnica do autoimperdoamento 

(posso fazer melhor), com vistas a deixar definitivamente, para trás, os estágios cármicos da inter-

prisão e da vitimização. 

3.  História. Proceder, se necessário, à coleta de entrevistas em História Oral com 

familiares e amigos próximos para ratificar a fidedignidade dos dados. É preciso contemplar a da-

tação da ressoma, as fases da infância (conscin-mirim), da adolescência (conscin-jovem), e da 

adultidade (após 26 anos de idade). Importante lembrar o surto e duração do autoporão conscien-

cial. 

4.  Ideias. Avaliar e listar ideias inatas espontâneas, a vocação natural (inclinação por 

determinada área), tipos de personalidade dos colegas de escola e da formação profissional e ami-

gos, visando enriquecer a autoinvestigação do período. Importante registrar, caso tenha havido, 

episódios de melin e / ou da síndrome de abstinência do Curso Intermissivo. 

5.  Interrelações. Comparar informações sobre o temperamento e comportamento pesso-

ais nas interrelações familiares, escolares e profissionais, antes da autoconvicção sobre a própria 

intermissibilidade cursista. Analisar a própria atuação no período preparatório e executivo da su-

posta programação existencial pessoal, mesmo se ainda ignorada à época. 

6.  Material. Aplicar a técnica da exaustividade na condição de ferramenta rigorosa para 

compilação do material bruto de autopesquisa, a ser posteriormente, triado visando a extração de 

elementos prioritários para integrar a dinâmica temática e histórica da egobiografia. 

7.  Pré-ressoma. Contemplar o contexto familiar da pré-ressoma (condição de conscin-

fetal), além das condições de gestação da conscin-hospedeira, tipo de parto e outros. 

 

II.  Fase B: a compreensão do autotemperamento e análise do comportamento, a partir 

da coleta de dados da fase anterior, após a autassunção da condição de intermissivista. Eis, na 

ordem alfabética, 6 pontos a serem ponderados: 

1.  Adesão. Analisar as reações pessoais ao receber o convite e o próprio comportamento 

(bem-estar, automotivação, desconforto, outros), quanto à adesão ao voluntariado na Instituição 

Conscienciocêntrica (IC) na qual recebeu as primeiras ativações mentaissomáticas sobre o Curso 

Intermissivo recente. 

2.  Ciências. Recordar e analisar os comos, os porquês e, caso tenha sido alguém, quem 

teria sido para si o agente retrocognitor da Projeciologia e Conscienciologia. 

3.  Docência. Analisar as reações pessoais, por exemplo, ao receber o convite e o próprio 

comportamento (hesitação, medo, confiança, automotivação, outros) quanto à adesão à docência 

conscienciológica voluntária na Instituição Conscienciocêntrica eletiva. 

4.  Gratidão. Aproveitar as evocações sadias para avaliar a postura íntima gratulatória 

espontânea, quanto aos aportes recebidos, sejam eles genéticos, paragenéticos, mesológicos, pro-

fissionais e conscienciológicos. O Livro dos Credores poderá ser iniciado a partir da listagem de 

recebimentos evolutivos provenientes da Elencologia e Paraelencologia pessoais. Segundo 

a Conscienciologia, quanto mais evoluída a consciência, mais grata ela é. 

5.  Proéxis. Listar todas as atividades exercidas no voluntariado (caso seja ou tenha sido 

ativo), realizações e retribuições oferecidas a partir da autoproéxis assumida e em curso. Observar 

os tipos de tarefas abraçadas, por dileção e / ou por necessidade do momento. Os perfis de colegas 

intermissivistas tarefeiros contemporâneos (equipes de compassageiros evolutivos) serão igual-

mente, objeto de análise. 

6.  Reconciliação. Proceder à organização cronológica e histórica dos fatos e parafatos, 

considerando a família consciencial (compassageiros evolutivos, pares intermissivistas). Levar 

em conta o padrão das interrelações (fáceis, difíceis, outros), reconciliações empreendidas e con-

solidadas, com vistas a deixar para trás, o quanto antes, o estágio evolutivo da recomposição com 

aqueles grupos na existência atual. 

 

III.  Fase C: a extração dos dados, cronologicamente organizados, evidenciando o saldo 

evolutivo quanto ao desenvolvimento autoparapsíquico interassistencial tarístico e autolegados 

gesconográficos à posteridade ressomática. Eis, na ordem alfabética, 4 temas a serem avaliados: 
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1.  Colheita. Listar feitos relevantes no voluntariado científico-assistencial da Conscien-

ciologia, fazendo o mesmo percurso quanto aos potenciais parafenomenológicos parapsíquicos 

avançados, já vivenciados. Promover autorreflexões periódicas, visando o planejamento do autor-

revezamento existencial autolúcido futuro. 

2.  Maxiproéxis. Elencar, com a máxima fidedignidade, desempenhos relevantes contri-

butivos à maxiproéxis grupal, com vistas à interlocução interassistencial na intermissão vindoura. 

3.  Pangrafismo. Analisar os indicadores quanto ao autodesempenho do epicentrismo 

consciencial interassistencial, corroborados pelos assistidos e confirmados pelos amparadores, 

condições notórias devido ao afastamento ou ausência de óbices autevolutivos graves, deixando 

caminho livre para a autoprodutividade tenepessística e gesconográfica, por meio dos extrapo-

lacionismos frequentes e do pangrafismo. 

4.  Tridotação. Proceder à busca da média autoconscienciométrica, utilizando a análise 

comparativa da tridotação consciencial, avaliando a autoprodutividade gesconográfica (intelec-

tual), interassistencial (parapsíquica) e docente tarística (comunicativa) obtendo índice pessoal 

aproximativo alcançado quanto ao estágio evolutivo da libertação e da policarmalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da egobiografia proexológica comparada, indi-

cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres 

e homens interessados: 

01.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

02.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autorretroepistolografia  comparada:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Faculdade  de  registrar:  Autodidaticologia;  Neutro. 

13.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

14.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Segundo  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  SALDO  INTERASSISTENCIAL  DA  EGOBIOGRAFIA  PROE-
XOLÓGICA  COMPARADA  PODE  SER  SUPERCRÍTICO  PARA  

AS  PRIMEIRAS  GERAÇÕES  DE  CONSCINS  AUTOPROEXIS-
TAS,  EGRESSAS  DE  RECENTES  CURSOS  INTERMISSIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já procedeu à análise autocrítica da própria ego-

biografia proexológica comparada? Como vem se preparando para as atividades da pré-intermis-

são e do autorrevezamento existencial vindouros? 

 
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; revisor Marcelo Bellini; 368 
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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 67, 191, 192 e 246. 

02.  Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores 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 mi-
crobiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 web-

grafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; 

páginas 43, 69, 70, 87, 99, 107, 109, 113, 133, 13, 140, 152, 163, 165, 190, 194, 205 e 214. 
03. 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 (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1996; 

páginas 88 e 175. 
04.  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 322, 352, 498, 644, 714 
a 716, 846 e 941. 

05.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

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

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

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
203 e 531. 

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

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 34, 103, 135, 237, 468 e 477. 

07.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

página 764. 

08.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro; 
164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 129. 

09.  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 657, 771 e 930. 

10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-
ciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 123, 576 e 609. 

 

M. L. B. 
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T É C N I C A    D A    E S C A N S Ã O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da escansão é o emprego, uso ou prática da pronúncia silábica, 

pausada e bem articulada (Ortoépia; Ortofonia), especialmente dos termos sesquipedais conscien-

ciológicos (Orismologia), a fim de melhorar a exposição ideativa esclarecedora e a interlocução 

interassistencial (Taristicologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O termo escan-

são deriva do idioma Latim, scansionio, “ação de subir; ação de medir; medição de versos”. Sur-

giu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da silabação. 2.  Técnica da divisão silábica da pronúncia.  

3.  Técnica da emissão verbal pausada. 4.  Técnica da articulação clara. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da escansão, técnica da escansão literária 

e técnica da escansão científica são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Erro de prosódia; silabada. 2.  Pronúncia malarticulada. 3.  Erro de 

pronúncia. 4.  Técnica da metrificação de versos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Orismologia Polissilábica (Sesquipedalismologia). 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares pertinentes: – Escansão: técnica 

comunicativa. Escansão: oralização clara. Escansão: oralização esclarecedora. A pronúncia de-

nuncia. Busquemos falar bem. Falemos os fatos. Exemplifiquemos as autoverbalizações. 

Coloquiologia. O falar explicado. 

Unidade. A unidade de medida da técnica da escansão é a sílaba destacada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal para-

pedagógico; o holopensene pessoal lexicológico; o realce da sílaba poética suscitando imagens 

carregadas no sen; o realce da sílaba científica destacando conteúdos carregados no pen; a verba-

lização escandida promovendo autorretilinearidade pensênica nos interlocutores. 

 

Fatologia: a sílaba tônica; a segunda sílaba tônica; a pronúncia morfema por morfema;  

a pronúncia afixo a afixo; a pronúncia dos vocábulos polissílabos; a pronúncia dos termos decas-

sílabos (sesquipedalismos); a “métrica” dos megavocábulos sesquipedais conscienciológicos;  

o acento de insistência ressaltando a distinção de palavras derivadas por prefixação ou sufixação; 

a evitação do ato de pular a palavra com dificuldade de pronúncia; a autossuficiência expressiva 

demonstrada na autocorreção da palavra mal pronunciada; a atenção às notações léxicas (diacríti-

cos); as regras de acentuação; a pausa interna; a pontuação; a fonética expressiva (Fonoestilísti-

ca); a dissolução de encontro consonântico pela intercalação de vogal de apoio não indicada na 

escrita; os picos e vales da expressão oral; o aquecimento vocal; o treino dirigido; o valor distinti-

vo do acento tônico nos parônimos; o acento na pré-antepenúltima sílaba; os vocábulos de grafia 

dupla; as palavras com prosódia dupla; os vocábulos duvidosos quanto à posição da sílaba tônica; 

a atenção às letras dobradas; a cacofonia; a eliminação de vogais na junção de palavras; a defesa 

do verbete; o debate; a metalinguagem oral; a interlocução didática; a Lusofonia; a Estilística 

Conscienciológica; a Orismologia Conscienciológica; a Docência Conscienciológica. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal orientando o modo de expressão; o monitoramento extrafísico auxi-

liando na comunicação oral; a interação laringochacra-cardiochacra; a interação laringocha-

cra–chacras encefálicos; o laringochacra enquanto mediador do Homem animal–Homem cons-

ciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo soletramento-silabação; o sinergismo morfema-arquifo-

nema; o sinergismo dos afixos; o sinergismo da pronúncia culta; o sinergismo da Autoverbacio-

logia; o sinergismo pergunta-resposta-réplica-tréplica; o sinergismo do debate grupal. 

Principiologia: o princípio ―bis discet qui docet‖. 

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

Teoriologia: a teática da Conformaticologia. 

Tecnologia: a técnica da escansão; a cacotecnia; a atecnia oral; a logotecnia; a mne-

motecnia; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo. 

Voluntariologia: o voluntariado parapedagógico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laborató-

rio conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Lexicolo-

gia; o Colégio Invisível da Filologia. 

Efeitologia: o efeito ansiolítico da técnica da escansão; o efeito na desinibição comuni-

cativa; o efeito na desrepressão intelectual; o efeito na superação da baixa autestima comunica-

tiva; o efeito do sotaque na pronúncia; o efeito da autexposição oral constante; o efeito da técni-

ca da escansão nas intervenções orais; o efeito da técnica da escansão sobre o autoparapolineu-

roléxico. 

Neossinapsologia: as neossinapses na área de Broca. 

Ciclologia: o ciclo virtuoso estudos lexicológicos–estudos gramaticais–estudos linguís-

ticos. 

Enumerologia: a cadeia sonora; a entoação; a entonação; o timbre; o ritmo; a prosódia; 

o idioleto. 

Binomiologia: o binômio aparelho fonador–aparelho auditivo; o binômio sílaba sim-

ples–sílaba composta; o binômio sílaba composta aberta (livre)–sílaba composta fechada (trava-

da); o binômio sílaba átona pré-tônica–sílaba átona pós-tônica; o binômio acento de insistência 

afetivo–acento de insistência intelectual; o binômio ditongo-tritongo; o binômio entoação expres-

siva–mímica. 

Interaciologia: a interação letra-alfabeto; a interação radical-afixos; a interação vogal-

-consoante; a interação sílaba átona–sílaba tônica; a interação sílaba tônica–sílaba subtônica;  

a pronúncia da interação encontros vocálicos–encontros consonantais; a interação ditongo oral–

–ditongo nasal; a interação etimologia–sílaba tônica–ortoépia; a interação bradifasia–técnica da 

escansão; a interação verbetógrafo-tertuliano. 

Crescendologia: o crescendo Terminologia Química–Terminologia Médica–Terminolo-

gia Conscienciológica; o ditongo crescente; o ditongo decrescente; o crescendo sílaba-morfema- 

-afixo; o crescendo acento vocabular–acento frásico; o crescendo aparelho fonador–som–fone-

ma–grafema–morfema–lexema; o crescendo prática da escansão–apresentação pública. 

Trinomiologia: o trinômio vogal-semivogal-consoante; o trinômio da posição silábica 

inicial-medial-final; o trinômio oxítona-paroxítona-esdrúxula; o trinômio cacofônico colisão- 

-eco-hiato; o trinômio acento de intensidade–acento de insistência–acento emocional; o trinômio 

duração-altura-intensidade; o trinômio (aliteração) vocábulo polissilábico–vocábulo sesquipe-

dal–vocábulo hexadecassílabo; o trinômio verbo-gesto-fisionomia. 

Polinomiologia: o polinômio dos vocábulos monossílabos-dissílabos-trissílabos-polissí-

labos; o polinômio crase-elisão-sinalefa-sinérese; o polinômio sociolinguístico variação diatópi-

ca–variação diastrática–variação diafrásica–variação diacrônica. 
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Antagonismologia: o antagonismo técnica da escansão / técnica versificatória; o anta-

gonismo sílaba escrita (gráfica) / sílaba auditiva (poética); o antagonismo ritmo de prosa / ritmo 

de verso; o antagonismo escansão tarística / escansão infantilizadora; o antagonismo tonicidade 

/ atonicidade; o antagonismo bradilalia / taquilalia; o antagonismo interação ortografia-ortofo-

nia / interação cacografia-cacofonia; o antagonismo trinômio Oratória-Retórica-Eloquência / di-

alética interassistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a artificialização da fala conferir naturalidade à comu-

nicação. 

Politicologia: a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autexpressão oral; a lei do Acordo Orto-

gráfico da Língua Portuguesa (AOLP) de 1990. 

Filiologia: a verbofilia; a glossofilia; a interaciofilia; a pedagogofilia; a assistenciofilia;  

a didaticofilia; a gramaticofilia; a linguisticofilia. 

Fobiologia: a fobia de falar errado; a lalofobia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a gramaticoteca; a linguisticoteca; a idiomatoteca; a pa-

rapedagogoteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Gramaticologia; a Linguisticologia; a Fonolo-

gia; a Fonética; a Morfemologia; a Afixologia; a Lexicologia; a Orismologia; a Coloquiologia;  

a Debatologia; a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo; o tertuliano; o conscienciólogo; o docente de Conscien-

ciologia; o aluno de Conscienciologia; o voluntário da Conscienciologia; o debatedor; o interlocu-

tor; o orador; o compassageiro evolutivo; o gramaticista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o escritor. 

 

Femininologia: a verbetógrafa; a tertuliana; a consciencióloga; a docente de Conscienci-

ologia; a aluna de Conscienciologia; a voluntária da Conscienciologia; a debatedora; a interlocu-

tora; a oradora; a compassageira evolutiva; a gramaticista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a escritora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens professor; o Homo sa-

piens autodidacticus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens lexicologus; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da escansão literária = a silabação da pronúncia de versos poéti-

cos, com efeitos emociogênicos; técnica da escansão científica = a silabação da pronúncia de ter-

minologia técnica, notadamente da Conscienciologia, com efeitos tarísticos. 

 

Culturologia: a cultura da comunicabilidade; a cultura da oralidade; a cultura lexical; 

a cultura gramatical; a cultura lexicológica; a cultura letrada; a cultura avançada. 

 

Didaticologia. Segundo a Tecnologia, eis, em ordem funcional, 4 passos ou etapas a se-

rem considerados na aplicação da técnica da escansão,: 

1.  Análise. Divisão silábica da palavra antes de pronunciá-la. 

2.  Teste. Pronúncia sílaba por sílaba em modo lento. 

3.  Treino. Pronúncia sílaba por sílaba em modo normal. 

4.  Emprego. Uso do vocábulo sesquipedal nas autexpressões orais com autoconfiança. 
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Tipologia. Na análise da Fonologia, o emprego da técnica da escansão relaciona-se, por 

exemplo, com 50 tipos de pronúncia, listados na ordem alfanumérica: 

01.  Pronúncia agradável. 

02.  Pronúncia apurada. 

03.  Pronúncia ática. 

04.  Pronúncia bem articulada. 

05.  Pronúncia cadenciada. 

06.  Pronúncia castiça. 

07.  Pronúncia clara. 

08.  Pronúncia correntia. 

09.  Pronúncia correta. 

10.  Pronúncia culta. 

11.  Pronúncia destacada. 

12.  Pronúncia didática. 

13.  Pronúncia diserta. 

14.  Pronúncia docente. 

15.  Pronúncia elaborada. 

16.  Pronúncia enérgica. 

17.  Pronúncia enfática. 

18.  Pronúncia escandida. 

19.  Pronúncia esclarecedora. 

20.  Pronúncia escorreita. 

21.  Pronúncia esmerada. 

22.  Pronúncia estudada. 

23.  Pronúncia eufônica. 

24.  Pronúncia explicada. 

25.  Pronúncia expositiva. 

26.  Pronúncia fluente. 

27.  Pronúncia fluida. 

28.  Pronúncia harmônica. 

29.  Pronúncia impactante. 

30.  Pronúncia límpida. 

31.  Pronúncia natural. 

32.  Pronúncia nítida. 

33.  Pronúncia ortoépica. 

34.  Pronúncia ortofônica. 

35.  Pronúncia ortológica. 

36.  Pronúncia padrão. 

37.  Pronúncia pausada. 

38.  Pronúncia penetrante. 

39.  Pronúncia precisa. 

40.  Pronúncia profissional. 

41.  Pronúncia prosódica. 

42.  Pronúncia pura. 

43.  Pronúncia ressaltadora. 

44.  Pronúncia ritmada. 

45.  Pronúncia silabada. 

46.  Pronúncia solta. 

47.  Pronúncia sublinhante. 

48.  Pronúncia tarística. 

49.  Pronúncia técnica. 

50.  Pronúncia vivaz. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da escansão, indicados para a expansão das 

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

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Babelismo  técnico:  Poliglotismologia;  Neutro. 

05.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

08.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

09.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

11.  Literatice:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Taquilalia:  Taquirritmologia;  Neutro. 

14.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  USO  DA  TÉCNICA  DA  ESCANSÃO  TORNA-SE  ESPON-
TÂNEO  COM  O  TEMPO,  AUXILIANDO  AS  CONSCIÊNCIAS  

INTERESSADAS  NO  INTERCÂMBIO  MENTALSOMÁTICO  ÚTIL  

A  EXPOR,  DEBATER  E  REVER  IDEIAS  PRÓ-EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera útil refletir a respeito e aplicar a técni-

ca da escansão? Quais podem ser as consequências interassistenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Bechara, Evanildo; Moderna Gramática Portuguesa; 672 p.; 5 partes; 41 caps.; 350 enus.; 30 esquemas; 

15 ilus.; 1 mapa; 15 tabs.; 517 refs.; ono.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; 37a Ed. rev. e aum.; 10a imp.; Editora Lucerna; Rio de Ja-

neiro, RJ; 2001; páginas 76 a 93 e 628 a 645. 
2.  Cunha, Celso; & Cintra, Lindley; A Nova Gramática do Português Contemporâneo; XXV + 748 p.; 22 

caps.; 615 enus.; 2 ilus.; 4 mapas; 155 tabs.; 450 refs.; alf.; ono.; 23 x 16 x 4 cm; br.; 3a Ed. rev.; Editora Nova Fronteira; 

Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 31 a 61 e 671 a 713. 
3.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho Interna-

cional de Neologística (CINEO); revisores Karina Thomas; & Márcia Abrantes; 188 p.; 2 seções; 6 caps.; 10 abrevs.; 18 

E-mails; 38 enus.; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários de novos termos de acordo ortográfico e neologismos da 
Conscienciologia discordantes do Português corrente; 16 websites; glos. 2.157 termos; 11 infográficos; 14 refs.; 2 anexos; 

21,5 x 14,5 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010 páginas 23 a 99 e 133 a 154. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da exaustividade é o processo de levar às últimas consequências 

o aprofundamento das perquirições técnicas detalhistas, urbi et orbi, do tema conscienciológico, 

enumerograma, bibliografia  Específica ou labor investigativo, em geral, objetivando, quando 

possível, esgotá-lo, temporariamente, naquele momento evolutivo, ou naquela data-base, 

aplicando todos os recursos disponíveis na consecução do trabalho. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo exausti-

vidade deriva do idioma Latim, exhaustare, “exaurir”. A palavra exaustar apareceu no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do exaurimento investigativo. 2.  Investigação técnica atomi-

zadora. 3.  Metodologia científica anticonvencional. 4.  Estratégia fatuística minuciosa. 5.  Recor-

de mentalsomático. 6.  Maximização pesquisística. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 47 cognatos derivados do vocábulo técnica: ma-

teotécnica; megatécnica; minitécnica; mnemotécnica; neotécnica; paratécnica; Paratecnologia; 

tecnécio; tecnema; tecnicalidade; tecnicidade; tecnicismo; tecnicista; tecnicística; tecnicístico; 

tecnicização; tecnicizada; tecnicizado; tecnicizante; tecnicizar; tecnicizável; técnico; tecnicolor; 

tecnicolorido; tecnocracia; tecnocrata; tecnocrático; tecnocratizar; tecnoestrutura; tecnografia; 

tecnográfico; tecnoleto; Tecnologia; tecnológica; tecnológico; tecnologista; tecnologizar; tecnó-

loga; tecnólogo; tecnonimia; tecnonímia; tecnonímico; tecnonimista; tecnonimístico; tecnônimo; 

tecnópole; tecnopolo. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da exaustividade, minitécnica da exaus-

tividade e megatécnica da exaustividade são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Técnica de pesquisa regular. 02.  Investigação científica vulgar.  

03.  Metodologia científica convencional. 04.  Primeira síntese analítica. 05.  Fadiga intelectual.  

06.  Preguiça investigativa. 07.  Falta de condicionamento mentalsomático. 08.  Técnica da com-

pactação. 09.  Técnica da seletividade. 10.  Minimização pesquisística. 

Estrangeirismologia: o descarte do workaholism; o upgrade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade pesquisística. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o nível baixo da exaustividade; o nível elevado da exaustividade; o ato de 

operar no limite; o limite máximo do factível ou exequível; o banco de dados; a cumulatividade;  

a bibliografia exaustiva; a indexação; o momento evolutivo (Cronêmica); o contexto evolutivo 

(Proxêmica); o esgotamento das possibilidades; a aplicação máxima das potencialidades; a perse-

verança; a dedicação sem esmorecimento; a autorganização; a atenção às minúcias das compi-

lações; o esgotamento da pesquisa; a evitação do perfeccionismo; a riqueza do idioma; o Tesauro. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da especificidade; o princípio da técnica da exaustividade in-

formativa (detalhista) do “coloquemos mais isso nisso se for pertinente”. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da análise-síntese; a técnica do deta-

lhismo; a técnica da atomização cognitiva; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da circulari-

dade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do cosmo-

grama; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscien-

ciológico da proéxis (Proexarium); o laboratório conscienciológico da sinalética energética;  

o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Binomiologia: o binômio inspiração-transpiração; o binômio enciclopedismo-pancog-

nição; o binômio qualidade-quantidade. 

Trinomiologia: o trinômio mínimos-máximos-megas; o trinômio dissecção–detalhamen-

to–exaustividade da ideia em foco. 

Antagonismologia: o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial;  

o antagonismo ansiosismo / maturidade. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a cognofilia; a ergasiofilia. 

Maniologia: a enciclopediomania; a googlemania. 

Holotecologia: a biblioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tecnologia; a Autopesquisologia; a Comu-

nicologia; a Mentalsomatologia; a Coerenciologia; a Proexologia; a Cronêmica; a Proxêmica;  

a Inventariologia; a Filologia; a Linguística; a Bibliologia; a Lexicologia; a Enciclopediologia;  

a Bibliografia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o professor; o reeducador; o comunicólogo; o pesquisador; o escritor;  

o autor; o intelectual; o intermissivista; o reciclante existencial; o cognopolita; o conscienciólogo; 

o proexólogo; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a professora; a reeducadora; a comunicóloga; a pesquisadora; a escrito-

ra; a autora; a intelectual; a intermissivista; a reciclante existencial; a cognopolita; a conscienció-

loga; a proexóloga; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens sempera-

prendens; o Homo sapiens neophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitécnica da exaustividade econômica, por exemplo, a construção da 

enciclopédia prática e funcional, dentro dos recursos disponíveis e condições exequíveis no mo-

mento evolutivo; megatécnica da exaustividade teratológica, por exemplo, a construção da en-

ciclopédia ordenada pelo imperador chinês Yung-Lo (1403–1425), obra em 11.995 volumes  

e 22.937 capítulos, nunca impressa em função da dimensão desmesurada impraticável. 
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Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a técnica da exaustividade pode ser, em 

vista dos fatos, classificada em duas categorias básicas quanto à extensão dos trabalhos investiga-

tivos: 

1.  Economia. Técnica da exaustividade econômica: podendo ser mais prática e natural. 

2.  Excesso. Técnica da exaustividade excessiva: podendo ser teratológica. 

 

Totalizações. Dentro do universo da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, excluídas as Bibliografias Específicas, os totais facilmente encontráveis em 6 Seções dos ver-

betes da Enciclopédia da Conscienciologia, capazes de apontar o emprego da técnica da exausti-

vidade quando aplicada na área da comunicação escrita: 

1.  Definologia: até 5 especificações de qualidades do tema em foco. 

2.  Sinonimologia: até 10 itens numerados, inclusive nas progressões sinonímicas. 

3.  Antonimologia: até 10 itens numerados, inclusive nas progressões antonímicas. 

4.  Interdisciplinologia: até 15 matérias ou disciplinas. 

5.  Taxologia: até 100 itens. 

6.  Remissiologia: até 15 remissões. 

 

Etapas. A seguir, são expostas as 6 etapas práticas da consecução das pesquisas exausti-

vas da Enciclopédia da Conscienciologia através dos vários anos de trabalho, desde as décadas 

passadas até o atual projeto em desenvolvimento (Ano-base: 2007). 

 

Projeto. O projeto de elaboração da obra foi fundamentado antes e acima de tudo, nos 

fatos e parafatos. 

Ordenadores. Os fatos são para todos os pesquisadores, pouco a pouco, os ordenadores 

das manifestações pensênicas a partir de determinado momento crítico de lucidez mais avançada 

da evolução consciencial. A Egocarmologia embasa este princípio. 

 

Fatos. Os fatos são colhidos e examinados pela recolta da técnica do cosmograma, leva-

da até às últimas consequências no estilo da exaustividade, sempre muito mais laborioso. A Cos-

manálise alicerça tal proposição. 

Fundos. A técnica da exaustividade, a rigor, significa a pesquisa superabrangente, máxi-

ma, possível, “em todos os fundos de cavernas, mares, atmosferas de planetas, espaços siderais  

e microuniversos conscienciais, nos quais possam existir a mais remota, profunda, íntima e abs-

consa realidade do Cosmos”. 

 

Micrótomo. Exercer a exaustividade até as últimas consequências seria detalhar o assun-

to interfundindo 3 instrumentos, simultaneamente, sobre o mesmo megafoco central: 

1.  Micrótomo potente. 

2.  Microscópio eletrônico. 

3.  Telescópio. 

 

Paroxismo. Como se sabe: cada conscin tem estilo próprio. Importa considerar se a téc-

nica ou estilo singular da exaustividade é a ideal – apesar do supertrabalho exigido – nesta época 

do paroxismo explosivo de informações multifacetadas e intrusivas, capazes de confundir os in-

vestigadores com desinformações e malinformações. Neste ponto, a maioria dos interessados e in-

teressadas tende para a simplificação, o barateamento e até a mutilação da cultura superficial di-

gerível ou apressada. 

Cosmovisão. Considerando a Parafenomenologia, a abrangência da Conscienciologia 

abarca a relação direta e indireta da consciência com todos os fenômenos do Cosmos, existentes 

em função das consciências, em geral. 

Envolvimento. A técnica da exaustividade funciona melhor quando o pesquisador, ho-

mem ou mulher, permite que o detalhismo racional alcance e envolva todo o holopensene pessoal, 

melhorando a disciplina pessoal ou a autorganização. 
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Vivências. Eis o resumo de duas qualidades das vivências básicas da consciência lúcida: 

1.  Ciência. Viver pela Ciência Convencional: o maior feito humano ou intrafísico. 

2.  Neociência. Viver pela neociência, Conscienciologia: o maior feito sobre-humano ou 

multidimensional. 

 

Exaurimento. A técnica da exaustividade é o exaurimento possível das abordagens teá-

ticas, razoavelmente abrangentes quanto à dissecção das mínimas realidades do Cosmos, segundo 

as verdades relativas de ponta, no atual nível evolutivo já permitindo a conquista da desperticida-

de nesta vida intrafísica. 

Tudologia. O tudo pode ser mero conjunto de insignificâncias quando consideradas iso-

ladamente. Aí está o princípio do detalhismo e também da técnica da exaustividade. 

 

Fechamentos. A exaustividade paciente e acumulativa permite à conscin interessada fe-

char 2 circuitos, ao mesmo tempo: 

1.  Autocognição. O circuito autocognitivo acerca da apreensão da neoideia, verdade re-

lativa de ponta ou verpon. 

2.  Experimentação. O ciclo experimental, conclusivo, da abordagem teática, vivida 

cosmoeticamente, da mesma ideia sob análise. 

 

Relações. Tal técnica avançada estabelece relações diretas com 3 realidades fundamen-

tais da vida evolutiva da consciência, conscin ou consciex: 

1.  Veículo. Relação com qualquer veículo de manifestação consciencial. 

2.  Retrovida. Relação com qualquer retrovida humana. 

3.  Dimensão. Relação com qualquer dimensão consciencial. 

 

Omissões. A técnica da exaustividade é trabalho privilegiando mentalsomaticamente as 

conscins, leitores e pesquisadores, homens e mulheres, ao eliminar lacunas de detalhes e omissões 

deficitárias do texto elaborado para a comunicação dos achados técnicos. 

Tares. Tal providência só é bem entendida como sendo racional – e não mero excesso ou 

prolixidade como julgam os aprioristas pragmáticos – quando outro(a) pesquisador(a), em mo-

mento especificamente crítico da pesquisa, vai consultar a matéria publicada. Neste ponto, quem 

investiga valoriza a técnica da exaustividade, reconhece como sendo empreendimento, de fato, da 

tarefa do esclarecimento (tares), e clareia muito mais o desenvolvimento das investigações cons-

cienciais, ajudando aos contemporâneos e aos pósteros. 

Seleção. A seleção dos fatos para a análise circunstanciada enciclopédica obedece aos 

princípios, matérias e fenômenos dentro do universo específico de cada qual das 70 especialida-

des básicas da Conscienciologia. 

Ciências. A rigor, todas as Ciências, obviamente, precisam ser pesquisadas por intermé-

dio das áreas de atividades dentro da Socin, objetivando a melhoria da qualidade de vida do 

Homem. 

Verbetes. A seleção dos fatos determina a composição da listagem dos verbetes da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

Universo. Os fatos são os melhores agentes ordenadores para estabelecer a delimitação 

do universo da Enciclopédia não importando a abrangência, os argumentos, os enfoques e as in-

formações. Em qualquer condição exigem lucidez quanto à interpretação (Hermenêutica) para se-

rem considerados conteúdos capazes de fundamentar a redação. 

Redação. A redação dos ensaios componentes dos verbetes, bem como a extensão de ca-

da qual, obedecem à imposição da importância dos fatos, atuantes diretamente nas vidas huma-

nas, com os correspondentes efeitos e repercussões multidimensionais, no hoje e no amanhã. 

Sincronicidades. Há sincronicidades, ainda despercebidas, em todas as ações do ser hu-

mano, personalidade multidimensional nem sempre consciente dos próprios atos ou autopenseni-

zações. 
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Consciência. Ao fim, a consciência poliédrica e consequentes complexidades são ressal-

tadas por intermédio da exposição franca, universalista, dos fatos sob análise. 

 

Trocas. Na redação dos ensaios-verbetes da Enciclopédia são empregados 3 recursos 

técnicos assemelhados de trocas de posições, ou seja: 

1.  Especialidade. Troca da posição da especialidade em si pela posição da variável em 

si, e vice-versa. 

2.  Especialidade-verbete. Troca da posição da especialidade-verbete pela posição da 

especialidade-variável, e vice-versa. 

3.  Variável-verbete. Troca da posição da variável-verbete (título) pela posição da variá-

vel em si (título complementar ou derivado, subtítulo), e vice-versa. 

 

Inversão. Outra técnica empregada, nesta linha de cognição, é a inclusão do pensamento 

didaticamente inesperado e impactante, fazendo o leitor (ou leitora) prestar mais atenção, inver-

tendo os conceitos, ou seja: explica-se, primeiro, o argumento, e só depois são expostas as conse-

quências derivadas em relação ao tema ou verbete. 

Deslocamentos. Neste caso, logo de início os pensamentos ou ideias aparecem comple-

tamente deslocados em relação ao texto do verbete, daí nascendo o impacto. 

Bradipensene. Exemplo do exposto: o bradipensene é o pensene de fluxo mais vagoro-

so, próprio da conscin bradipsíquica, sendo, em si, neutro quanto à evolução da consciência  

e à Cosmoeticologia. 

Argumento. A autorganização consciencial elimina o trabalho sob pressão próprio dos 

pré-serenões vulgares. 

Interatividade. Aí, a personalidade se ajusta melhor à interatividade da vida cósmica. 

Fluxo. Quem segue a dinâmica do fluxo cosmoético, natural, das coisas, não sofre mais 

qualquer pressão desconfortável, vive com otimismo, bom humor e ortopensenes, minimizando 

crises e conflitos. 

Passagem. A autorganização promove a passagem útil das manifestações dos bradipen-

senes para as manifestações dos normopensenes. 

Monopólio. É impraticável passar diretamente do monopólio dos bradipensenes para  

o monopólio dos taquipensenes, eliminando os normopensenes. 

Texto. A técnica da exaustividade na prática intelectual é redigir o texto compacto até o 

ponto no qual não se consegue incluir, com racionalidade, nenhuma palavra mais. 

 

Análise. Resumo da análise do trecho: 

1.  Verbete: bradipensene (definição, Definologia). 

2.  Variável: técnica. 

3.  Argumento: autorganização (Argumentologia). 

4.  Aplicação: interatividade (essência prática). 

5.  Primeiro tempo: bradipensenes. 

6.  Segundo tempo: normopensenes. 

7.  Conclusão: taquipensenes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da exaustividade, indicados para a expansão das 

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DA  EXAUSTIVIDADE  ATENDE  À  CONSECUÇÃO   
DO  CONFOR  –  A  INTERAÇÃO  CONTEÚDO-FORMA  –  NOS  

MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO.  A  MOLDURA  EXPLICITADA  
AO  MÁXIMO  ENRIQUECE  A  APREENSÃO  DA  MENSAGEM. 

 

Questionologia. Você se sente motivado para encarar a técnica da exaustividade nos es-

tudos em geral? Quais proveitos tem obtido com tal empenho? Você esgota todos os recursos de 

pesquisas, à mão, sempre? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 19, 313, 400 e 449. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 75, 76, 123, 131 e 143. 
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T É C N I C A    D A    E X P A N S Ã O    P U L M O N A R  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da expansão pulmonar é a sequência de inspirações e expirações 

profundas, ao ar livre, em ambiente impoluto, a ser aplicada para recomposição e potencialização 

da pensenidade da conscin, através da renovação do ar residual dos pulmões e aumento da oxige-

nação cerebral, favorecendo a homeostase holossomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo expansão 

procede do idioma Latim, expansio, “ação de se estender”, e este de expandere, “estender; abrir; 

desdobrar”. Apareceu no ano 1783. A palavra pulmão deriva do idioma Latim, pulmo, “pulmão”. 

Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da inspiração profunda. 2.  Técnica da renovação do ar re-

sidual pulmonar. 3.  Técnica da desintoxicação pulmonar. 4.  Respiração abdominal profunda.  

5.  Respiração forçada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo expansão: 

expandida; expandido; expandidura; expandimento; expandir; expansibilidade; expansional; ex-

pansionismo; expansionista; expansionística; expansionístico; expansiva; expansível; expansivi-

dade; expansivo; expanso; expansor; inexpansão; inexpansivo. 

Neologia. As duas expressões compostas técnica elementar da expansão pulmonar e téc-

nica avançada da expansão pulmonar são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da respiração rítmica. 2.  Biofeedback respiratório. 3.  Téc-

nica da respiração torácica superficial. 4.  Respiração suspirosa. 

Estrangeirismologia: a deep breath technique; o step-by-step da respiração otimizada;  

o self-checkup somático; a neoperformance pulmonar; o upgrade cerebral; o kaizen cognitivo;  

o self-improvement holossomático. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego potencializado do sistema respiratório. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Soma: 

fole biológico. Oxigenemos nossos cérebros. Oxigênio: combustível cerebral. 

Citaciologia. Eis citação do poeta romano Décimo Júnio Juvenal (Séculos I e II): – Mens 

sana in corpore sano (mente sã em corpo são). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da qualificação autopensênica; os somatopensenes; 

a somatopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os taquipensenes; a taquipense-

nidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; a retilinearidade pensênica; os impactos positivos da habitualidade da 

respiração profunda na pensenidade pessoal. 

 

Fatologia: o ato de a respiração ser fixador intrafísico inafastável; a primoexpansão pul-

monar do recém-nascido; a respiração celular; a prática diária da expansão pulmonar; os hábitos 

sadios mantenedores da homeostase somática; a expansão pulmonar fisiológica na atividade física 

aeróbica; o condicionamento do músculo diafragmático; a respiração profunda preventiva à restri-

ção dos pulmões; a conduta profilática ante os micrassediadores invisíveis; os cuidados especiais 

com o pulmão quando locus minoris resistentiae da conscin; a substituição do maço de 20 cigar-

ros pelas 20 respirações profundas diárias; a autoconsciência da condição holossomática pessoal; 
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a prática da técnica da expansão pulmonar no Caminho da Lógica, pelo pesquisador, rumo à Ho-

loteca no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a atividade cerebral otimizada 

predispondo à captação de neoideias; o autorado conscienciológico; a ampliação da longevidade 

produtiva convergente com a maxiproéxis grupal. 

 

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

energia; a respiração profunda vitalizadora do cardiochacra; a soltura holocharal; o desbloqueio 

energético cortical cerebral; a potencialização da conexão cérebro-paracérebro; a retenção mne-

mônica nos fenômenos parapsíquicos; o coronochacra ativado; a recuperação de cons (recons);  

o acesso às paraverpons facilitado pela oxigenação cerebral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sináptico; o sinergismo entre os hemisférios cerebrais;  

o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o siner-

gismo bem-estar–bom humor; o sinergismo profilaxia-terapêutica; o sinergismo atividade física–

–desbloqueios energéticos–vitalidade cerebral. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio ―a função faz o  rgão‖; 

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à manutenção somática; o emprego equivo-

cado do princípio carpe diem; o princípio ―isso não é para mim‖ nas escolhas cotidianas; o prin-

cípio da convivialidade sadia na evitação da poluição atmosférica; o princípio evolutivo de levar 

tudo de eito cosmoeticamente; a adoção de princípios pessoais visando à homeostase holossomá-

tica. 

Codigologia: o autocuidado somático inserido no código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o dress code restritor da expansibilidade torácica; o código de conduta do pesquisador estendido 

aos hábitos potencializadores da pensenização. 

Teoriologia: a imprescindibilidade da teoria (1% do conhecimento fundamentado) 

unida à prática (99% da vivência desempenhada); a teática da vida humana organizada; a teoria 

da evolução através dos autesforços; a teoria do legado cerebral dos Serenões. 

Tecnologia: a técnica da expansão pulmonar; as técnicas respiratórias indutoras dos 

estados alterados de consciência; as técnicas de relaxamento biopsicofisiológico; a técnica pro-

jetiva da respiração rítmica; a técnica projetiva do dióxido de carbono; a técnica da reanimação 

cardiopulmonar; os exercícios da técnica iogue de respiração (pranayama); a técnica do circuito 

fronto-coronochacral; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas terapêuticas de con-

dicionamento e reabilitação respiratória. 

Voluntariologia: o ar puro usufruído pelos voluntários nos campi conscienciológicos; 

o voluntariado ativo praticado na melhor idade; os voluntários do curso Caminhada Bioenergéti-

ca (Biocam); o voluntariado na Associação Internacional de Longevidade (LONGEVITÀ); a po-

tencialização cerebral dos pesquisadores-voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: a manutenção da saúde pulmonar no laboratório conscienciológico 

da vida cotidiana; os laboratórios de ergoespirometria; o laboratório conscienciológico da So-

matologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o domínio da autopercepção so-

mática a partir do laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); a compreensão 

quanto às predisposições patológicas pessoais no laboratório conscienciológico da Paragenética; 

a conscientização quanto à importância do soma no laboratório conscienciológico da proéxis;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Holossomato-

logia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia;  

o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio 

Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos mediatos da exposição à poluição atmosférica enrijecendo os 

pulmões; os efeitos das partículas químicas tóxicas aos pulmões; o efeito patológico do cigarro 

na intoxicação holossomática; o efeito da compressão pulmonar fisiológica da gestante; o efeito 
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da restrição respiratória secundária à obesidade; os efeitos do exercício físico habitual na poten-

cialização da expansão pulmonar; os efeitos sadios da respiração profunda no equilíbrio cardio-

chacral; os efeitos do movimento respiratório cadenciado no bom funcionamento do sistema di-

gestório; os efeitos da oxigenação à maior na melhora da resistência orgânica. 

Neossinapsologia: a melhora da oxigenação cerebral potencializando a consolidação de 

neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo respiratório inspiração-expiração; o ciclo ortopensenidade–mega- 

-homeostase. 

Enumerologia: o pulmão expandido; o sangue oxigenado; o cérebro otimizado; o in-

sight alcançado; o con recuperado; a neoideia acessada; a verpon aplicada. 

Binomiologia: o binômio soma-fole; o binômio saúde-doença; o binômio ginossomático 

compressão torácica–repressão emocional; o binômio renovação do ar residual–renovação da 

energia consciencial; o binômio homeostase holossomática–saúde consciencial; a oxigenação 

cerebral favorecendo a aplicação do binômio análise-síntese. 

Interaciologia: a interação pulmões-cardiochacra; a interação postura corporal ade-

quada–respiração sadia; a interação absorção energética–atividade aeróbica. 

Crescendologia: o crescendo hábitos sadios–rotinas úteis; o crescendo soma-energos-

soma-psicossoma-mentalsoma; o crescendo fôlego pulmonar–fôlego pesquisístico; o crescendo 

autopercepção somática–percepção holossomática–percepções parapsíquicas. 

Trinomiologia: o trinômio oxigenação-desintoxicação-renovação. 

Polinomiologia: o polinômio bocejo-suspiro-tosse-espirro; o polinômio transpiração 

somática–respiração profunda–oxigenação cerebral–gestação consciencial; o polinômio dieta 

balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopen-

senização; a aplicação do polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico- 

-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo fisiológico contração do diafragma / expansão dos 

pulmões; o antagonismo ar atmosférico puro / energia psicosférica poluída; o antagonismo hi-

percondicionamento físico / hipocondicionamento cerebral; o antagonismo soma atrofiado 

/ mentalsoma vitalizado. 

Paradoxologia: o paradoxo de o oxigênio essencial à vida ser desencadeador de radi-

cais livres; o paradoxo de a lesão craniana no parto, provocando o choro recorrente do recém 

nascido, aumentar a oxigenação e acelerar o desenvolvimento cerebral; o paradoxo de o choro 

emocionado convulsivo ampliar a oxigenação cerebral e reduzir o discernimento da conscin. 

Politicologia: a política nacional de controle do tabaco; as políticas de saúde pública de-

dicadas às doenças pulmonares; as políticas de controle da poluição atmosférica; a profilaxiocra-

cia; a terapeuticocracia; a tecnocracia; a teaticocracia; a autassistenciocracia; a cerebrocracia;  

a cognocracia; a autolucidocracia; a mentalsomatocracia. 

Legislogia: a lei de Fick aplicada à difusão dos gases nos pulmões; a autoconsciência 

quanto às leis da Fisiologia Humana; a lei de causa e efeito regendo a manutenção somática sa-

dia; as leis antifumo; as leis biológicas do envelhecimento; a lei do maior esforço aplicada ao de-

sempenho pulmonar. 

Filiologia: a autorganizaciofilia; a autexperimentofilia; a autopesquisofilia; a autocogni-

ciofilia; a autodiscernimentofilia; a autoprofilaxiofilia; a terapeuticofilia; a tecnofilia; a ortopense-

nofilia; a mentalsomaticofilia; a lucidofilia. 

Fobiologia: a aerofobia; a agorafobia; a autocogniciofobia; a autexperimentofobia;  

a autodisciplinofobia; a gerascofobia; a lucidofobia. 

Sindromologia: a condição nosológica do ar ambiental na síndrome do edifício doente; 

as síndromes restritivas pulmonares; a síndrome da apneia do sono; a respiração profunda tera-

pêutica aplicada às síndromes psiquiátricas. 

Maniologia: a evitação da tabacomania. 

Holotecologia: a somatoteca; a antissomatoteca; a medicinoteca; a cerebroteca; a er-

gonomoteca; a fisiologicoteca; a gerontoteca; a autopesquisoteca; a pensenoteca. 
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Interdisciplinologia: a Somatologia; a Fisiologia; a Pneumologia; a Neurociência; a Au-

tolucidologia; a Neuroconscienciologia; a Pensenologia; a Homeostaticologia; a Mentalsomato-

logia; a Verponologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autorganizada; a conscin lúcida; o ser cardiochacral; o ser cere-

belar; a pessoa negligente quanto ao soma; as equipes de reabilitação pulmonar; a conscin longe-

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

 

Masculinologia: o atleta físico e mental; o autopesquisador; o terapeuta de si mesmo;  

o estafado; o sedentário; o fumante passivo; o pneumopata; o educador físico; o personal trainer; 

o fisioterapeuta; o pneumologista; o neurologista; o voluntário do Holociclo; o geronte pesquisa-

dor; o atacadista consciencial. 

 

Femininologia: a atleta física e mental; a autopesquisadora; a terapeuta de si mesma; 

a estafada; a sedentária; a fumante passiva; a pneumopata; a educadora física; a personal trainer; 

a fisioterapeuta; a pneumologista; a neurologista; a voluntária do Holociclo; a geronte pesquisa-

dora; a atacadista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mental-

somaticus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica elementar da expansão pulmonar = a aplicada para refazimento 

somático da conscin convalescente; técnica avançada da expansão pulmonar = a aplicada pelo 

pesquisador veterano saudável visando a potencialização cerebral para captação de neoideias. 

 

Culturologia: a cultura da profilaxia; a cultura do soma ativo; a cultura da longevidade 

produtiva; a cultura do bem-estar; a cultura da saúde consciencial. 

 

Procedimentos. Sob a ótica da Autorganizaciologia, eis 5 etapas básicas à aplicação da 

técnica da expansão pulmonar, expostas na ordem lógica: 

1.  Ambiente. Estar ao ar livre em ambiente sem poluição atmosférica. 

2.  Postura. Posicionar-se com postura alinhada, em pé. 

3.  Inspiração. Realizar inspiração profunda, pelo nariz. 

4.  Expiração. Promover expiração profunda, pela boca. 

5.  Repetição. Repetir o ciclo inspiração-expiração por até 20 vezes consecutivas. 

 

Braços. Adicionalmente, a respiração pode ser acompanhada pelo movimento dos bra-

ços, ampliando a expansão torácica da conscin. 

Limitações. A experimentação da técnica necessita ser ajustada à capacidade respiratória 

e motora pessoal. A ocorrência de tontura, dor ou desconforto, durante a prática, indica o alcance 

do limite somático, quando a técnica deve ser interrompida. 

Progressão. A conscin, com dificuldade de completar a técnica, poderá realizar o au-

mento gradual de respirações profundas, a cada novo experimento, até o alcance das 20 repe-

tições. 

 

Utilidade. De acordo com a Somatologia, eis, em ordem alfabética, 12 condições nas 

quais a aplicação da técnica da expansão pulmonar pode auxiliar na recuperação das funções 

cognitivas das conscins: 
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01.  Burnout. 

02.  Consequências do uso de álcool e outras drogas. 

03.  Convalescença. 

04.  Descompensação após a doação de neuroectoplasma. 

05.  Doenças. 

06.  Efeitos adversos das medicações sobre o cérebro. 

07.  Envelhecimento cerebral. 

08.  Esgotamento psíquico. 

09.  Fadiga mental. 

10.  Jet lag. 

11.  Sono insuficiente. 

12.  Sonolência pós-prandial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da expansão pulmonar, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

02.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Autoconscientização  somática:  Autopercepciologia;  Neutro. 

04.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

06.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

08.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Qualidade  de  vida  ideal:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  ambiental:  Paraecologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Sensibilidade  química  múltipla:  Proxemicologia;  Nosográfico. 

15.  Vitalidade  somática:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

 

A  MANUTENÇÃO  DA  OXIGENAÇÃO  CEREBRAL  A  MAIOR,  
A  PARTIR  DA  RESPIRAÇÃO  PROFUNDA  E  DO  EMPREGO  

DA  TÉCNICA  DA  EXPANSÃO  PULMONAR,  POTENCIALIZA   
OS  RECURSOS  MENTAIS  APLICADOS  PELA  CONSCIN. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega com eficácia a técnica da expansão 

pulmonar? Com qual regularidade? Quais benefícios já usufrui? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; 

 & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas;  
2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 

websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Interna-
cional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2009; página 266. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
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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 302, 437 e 451. 
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 280 e 320. 

 

F. S. C. 
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T É C N I C A    D A    I M E R S Ã O    I N T E L E C T U A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da imersão intelectual é a dedicação continuada e disciplinada  

à atividade intelectiva escolhida, durante período de tempo pré-determinado, com a finalidade de 

agilizar, otimizar e potencializar os autesforços para o aperfeiçoamento do raciocínio, a aquisição 

de neocognições e / ou a elaboração de obra escrita. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. A palavra imersão 

deriva do idioma Latim tardio, immersio, “imersão; megulho”. Apareceu no Século XVIII. O vo-

cábulo intelectual procede do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência; intelectual”. 

Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da imersão mentalsomática. 2.  Técnica da maratona inte-

lectual. 3.  Técnica do mergulho em atividade intelectiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da imersão intelectual, técnica da imersão 

intelectual parcial e técnica da imersão intelectual integral são neologismos técnicos da Mental-

somatologia. 

Antonimologia: 1.  Preguiça mental. 2.  Inapetência intelectual. 3.  Inestudiosidade. 

Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; o tour de force mentalsomático; o ti-

ming operacional respeitando o próprio fôlego holossomático; o selfbrainstorming; as buscas diri-

gidas na Internet; o favorecimento do link com os amparadores funcionais; o upgrade intelectivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cogniciologia Evolutiva. 

Coloquiologia: o ato de mergulhar nos livros; o ato de queimar a mufa; o ato de levan-

tar a poeira. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprodutividade intelectual; a geração de ho-

lopensene pró-amparo extrafísico; a manutenção de holopensene predisponente à captação de ins-

pirações extrafísicas; o holopensene pró-racionalidade favorecendo a antiemotividade cosmoéti-

ca; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cogno-

pensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a criação de fôrma holopen-

sênica pró-concentração mental; o predomínio do pen na autopensenidade; a autoconscientização 

quanto à relevância do holopensene intelectual na acalmia íntima. 

 

Fatologia: o período pré-definido de concentração dos esforços para o alcance de certo 

resultado intelectual; a monopolização temporária da atenção em determinado labor intelectivo;  

o gerenciamento do tempo pessoal; a estruturação de ambiente pró-imersão intelectual; a defini-

ção dos turnos de trabalho; o esvaziamento da agenda; a saturação mental na temática em estudo; 

o afastamento calculado de interferências mundanas; o empenho disciplinado no aprofundamento 

dos estudos; a exercitação intensiva dos atributos mentais; o aumento das horas dedicadas às au-

torreflexões; a extensão dos momentos de introspecção; a expansão da autolucidez; a panorâmica 

mais clara e nítida sobre as problemáticas; a desconstrução de irracionalidades; a suplantação de 

contrafluxos assediadores; a autodeterminação para a ultrapassagem dos gargalos intelectuais; as 

ocorrências extrapautas capazes de permitir o acesso a novas fontes cognitivas; a autoconscienti-

zação quanto ao valor evolutivo das autossuperações intelectuais, principalmente as concretizadas 

em obras úteis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intelectualidade 

multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica orientando aproveitamentos e descartes 

de materiais; a sustentação da higidez energética do ambiente laboral; a atenção às evocações de 

parassistentes e parassistidos relacionadas ao tema estudado; a criação de atmosfera predisponen-

te às intervenções do amparo funcional; o encapsulamento energético do pesquisador promovido 

pelos amparadores extrafísicos; o parapatrocínio de extrapolacionismos parapsíquicos; as assimi-

lações simpáticas com consciexes amparadoras favorecendo a ampliação de compreensões; a pre-

disposição à soltura holossomática; a propensão à vivências parafenomenológicas; a autoconsci-

entização quanto à necessidade de levar de eito a saúde física, energética, afetiva, intelectual e pa-

rapsíquica para a consolidação dos empreendimentos mentaissomáticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade firme–intenção sadia–inteligência prática. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da verpon; o prin-

cípio do megafoco mentalsomático; o princípio da descrença (PD); o princípio da insaturabili-

dade autocognitiva quanto ao Cosmos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o aproveitamento útil do 

tempo pessoal. 

Tecnologia: a técnica da imersão intelectual; a técnica do empenho proexolíneo; a téc-

nica do turno intelectual; a técnica do trabalho antelucano; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade; a técnica da omissuper; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico. 

Voluntariologia: o pesquisador independente do voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório 

conscienciológico de desassédio mentalsomático (Holociclo). 

Efeitologia: os efeitos do soma hígido na sustentação de horas de concentração mental; 

os efeitos do holopensene intelectual na desconexão de padrões emocionais (auto e heterodesas-

sédio); os efeitos da organização física na organização dos pensamentos; os efeitos do contra-

ponto heterassediador criando ideações de menos valia, desistência e desvalorização do próprio 

trabalho; os efeitos do contraponto amparador atraindo a boa vontade inusual de terceiros e for-

necendo auxílios providenciais; os efeitos de conversas revigorantes no arejamento mental salu-

tar nos intervalos do labor intelectivo; os efeitos autevolutivos da gescon publicada. 

Neossinapsologia: o favorecimento à formação de neossinapses. 

Ciclologia: o gerenciamento do ciclo tarefas intelectuais–tarefas administrativas; a pre-

mência do ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: as pilhas de dicionários; as pilhas de livros técnicos; as pilhas de recor-

tes de jornais; as pilhas de impressos; as pilhas de papel em branco; as pilhas de pastas temáticas; 

as pilhas de ortopensatas. 

Binomiologia: o binômio ortocognição-autodesassédio. 

Interaciologia: a interação curiosidade-semperaprendência. 

Crescendologia: o crescendo de cognições evolutivas e de performances intelectivas en-

quanto meta da imersão intelectual. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo megaeuforização / autassédio; o antagonismo luci-

dez multidimensional / obnubilação. 

Legislogia: a lei da empatia direcionando o leitor para certa temática. 

Filiologia: a intelectofilia. 

Mitologia: a derrocada do mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca; a biblioteca; a biografoteca;  

a pesquisoteca; a gramaticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autodeterminologia; a Autodesassediologia; a Pesquisologia; a Cogniciologia; a Inventariolo-

gia; a Gesconologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

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

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

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

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens reflexicus; o Homo sapi-

ens polymatha; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da imersão intelectual parcial = a dedicação temporária de parte 

da rotina diária à intensificação dos trabalhos intelectuais; técnica da imersão intelectual integral 

= a disponibilização temporária de toda rotina diária à intensificação dos trabalhos intelectuais. 

 

Culturologia: a cultura útil. 

 

Dedicação. A imersão em atividade intelectual por período específico, ao forçar a dedi-

cação intensiva a exercício intelectivo, elimina dispersões e potencializa a apreensão de conheci-

mentos, o funcionamento da mentalsomaticidade e, consequentemente, os resultados alcançados. 

Usos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 conquistas passíveis de serem favoreci-

das pela aplicação da técnica da imersão intelectual: 

1.  Aquisição de conhecimentos: a formação de panorama sobre assunto elegido por 

meio de leituras dirigidas. 

2.  Elaboração de gescon: a redação de texto tarístico. 

3.  Recuperação cerebral: a reconquista de rendimento intelectivo perdido devido à en-

fermidade ou desuso. 

4.  Revisão textual: a prática do exame minucioso de texto escrito. 

 

Preparo. No período pré-imersão intelectual, cabe ao interessado preparar o ambiente 

intra e extrafísico a fim de fornecer o suporte requerido à intensificação dos trabalhos, bem como 

eliminar descontinuidades evitáveis. 
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Checklist. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 itens a serem considerados na pre-

paração da imersão intelectual, podendo funcionar aos moldes de checklist técnico: 

01.  Acervo técnico. A seleção, aquisição, reunião e organização de materiais a serem 

consultados: dicionários, gramáticas, manuais de redação, livros e cosmogramas. 

02.  Aparelhagem eficiente. A instalação e conferência do funcionamento adequado dos 

equipamentos a serem utilizados. 

03.  Defesa multidimensional. A energização continuada do escritório pessoal para efe-

tivar blindagem energética salutar. 

04.  Disposição física. O preparo do soma para a temporada de intensas requisições com: 

dieta saudável, hidratação, atendimento à carga horária de sono e rotina de exercícios físicos. 

05.  Estratégia para extrapautas. A criação de procedimentos de suporte à manutenção 

da linearidade do empenho intelectivo, considerando a possibilidade do surgimento de demandas 

emergenciais para assistência intra ou extrafísica. 

06.  Higiene ambiental. A limpeza física, energética e extrafísica do ambiente, com a re-

tirada de poeira, ECs gravitantes e consciexes intrusoras. 

07.  Infraestrutura funcional. A montagem do espaço laboral considerando o conforto 

físico e climático: escrivaninha, cadeira, supedâneo, quadro mural, computador ligado à Internet, 

impressora, ar condicionado, grampeador e relógio digital. 

08.  Layout otimizado. A disposição inteligente dos recursos para facilitar o acesso aos 

instrumentos de trabalho e minorar perdas de tempo. 

09.  Planejamento técnico. A elaboração de listagens técnicas, planilhas de acompanha-

mento, cronogramas e enumerações de apoio ao trabalho. 

10.  Provisão de apoio. A estocagem de materiais requeridos na rotina laboral: resmas 

de papel, canetas, pastas polionda, pastas L, pilhas e toners de impressora. 

11.  Suprimento vital. A armazenagem de alimentos, água e remédios de uso contínuo. 

12.  Vigor energossomático. A intensificação das mobilizações das ECs para manter  

o asseio da psicosfera pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da imersão intelectual, indicados para a expan-

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

dos: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Alternância  de  tarefas:  Alternanciologia;  Neutro. 

03.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

06.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Imersão  pontual:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Trabalho  antelucano:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

14.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 
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A  IMERSÃO  INTELECTUAL  PROPICIA  A  OTIMIZAÇÃO  DOS  

RECURSOS  FÍSICOS  E  HOLOSSOMÁTICOS  OBJETIVANDO  

AMPLIAR  QUALITATIVAMENTE  DESEMPENHOS  MENTAIS,  
ACERVOS  COGNITIVOS  E  PRODUÇÕES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma fazer imersões intelectuais? Quais os 

resultados evolutivos auferidos? 

 

A. L. 
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T É C N I C A    D A    I R R E V E R Ê N C I A    T A R Í S T I C A  
( A N T I D O G M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da irreverência tarística é a abordagem autodescrenciológica pa-

radidática bem humorada, desdramatizadora de temas críticos, idiotismos culturais e / ou tabus, u-

tilizada pela conscin intermissivista, homem ou mulher, capaz de catalisar o clima interconscien-

cial desrepressivo, propício ao desassédio mentalsomático para recuperação de unidades de luci-

dez consciencial magnas (megacons). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência, ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O primeiro prefixo 

in deriva do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo reverência procede também do idio-

ma Latim, reverentia, “receio de; temor respeitoso”. Apareceu no Século XIII. A palavra irreve-

rência surgiu no Século XIX. O vocábulo tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de 

trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de algu-

ma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O segundo prefixo es deriva do i-

dioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. Surgiu no mesmo Século XVI. O termo 

claro procede também idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Sé-

culo XIII. O sufixo mento provém do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos de-

rivados de verbos. A palavra esclarecimento surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da ousadia tarística. 2.  Técnica da irreverência antidogmá-

tica. 3.  Técnica do desassombro tarístico. 4.  Técnica da desrepressão tarística. 5.  Técnica da 

desdramatização esclarecedora. 6.  Técnica da irreverência elucidativa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo reverência: 

desreverência; irreverência; irreverenciada; irreverenciado; irreverenciar; irreverenciosa; ir-

reverencioso; irreverente; megairreverência; reverenciada; reverenciado; reverenciador; revê-

renciadora; reverencial; reverenciante; reverenciar; reverenciável; reverenciosa; reverencioso; 

reverente. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da irreverência tarística, técnica da ir-

reverência tarística breve e técnica da irreverência tarística duradoura são neologismos técnicos 

da Antidogmatologia. 

Antonimologia: 1.  Lavagem subcerebral obnubiladora. 2.  Protocolo intelectual enges-

sante. 3.  Doutrinação antilibertária. 4.  Dogmatização do conhecimento. 5.  Formalidade cogniti-

va inibidora. 6.  Reserva de mercado cognitivo. 

Estrangeirismologia: a playfulness assistencial; o showing no respect aos assediadores; 

a ruptura com o modelo convencional do prêt-à-penser; a inteligência evolutiva (IE) a serviço da 

intelligentsia interdimensional; o paramicrochip maceteando paracérebros tarísticos; o autodici-

onário analógico, mais abrangente par rapport ao autodicionário sinonímico; o empowerment ex-

trafísico do Curso Intermissivo (CI) qualificando a força presencial docente; as atualizações para-

pedagógicas da comunex Interludium aprimorando o exercício docente tarístico de intermissivis-

tas; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à estilística da liberdade de expressão tarística descrenciológica. 

Megapensenologia. Eis 11 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sermão: 

retórica tirana. Ironia não. Irreverência. Autocognição exige neocondutas. Doutrinar é dominar. 

Formar não. Informar. Tabus: sacralizações irracionais. Esclarecer sem pontificar. Flexibilizar 

com racionalidade. Dogma: crença infantil. Irreverência exige verbação. Autocriticidade des-

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

2 subtítulos: 

1.  “Gurulogia. O guru jamais prima por expor a verdade ou olhar, realisticamente, den-

tro dos olhos do interlocutor com irreverência. Tal personalidade tem de ser o tempo todo suave, 

tendente às tolices do nicho da santificação, a fim de manter a autobiografia de endeusamento 

provocado”. “A irreverência intencional é o antídoto da gurulatria”. 

2.  “Irreverência. O ato de irreverência pode ser pedagógico, mas exige sempre auto-

vivência e traquejo crítico quanto ao objeto sob análise”. 

Filosofia: a Holofilosofia; a Para-Humanística; o Universalismo; o Irenismo; o Galica-

nismo; o Ecumenismo; o Laicismo; o Parailuminismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal tarístico; o holopensene pessoal intercomunicati-

vo; a fôrma holopensênica tarística lexicológica; a autopensenidade paradireitológica; a autopen-

senização flexível; o materpensene interassistencial reeducaciológico; os tecnopensenes; a tecno-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os late-

ropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os anciropensenes; a anci-

ropensenidade; o antipensene tarístico; a autopensenização auto e heterodesassediante; o descon-

gelamento da autopensenidade; a pensenosfera tarística irresistível; a autorreestruturação pensênica. 

 

Fatologia: a habilidade tarística veterana; a aptidão didática humorística sadia de juntar 

lé com lé, cré com cré, visando a desrepressão na reaprendizagem consciencial; o histrionismo re-

educaciológico; a solenidade da cátedra acadêmica ultrapassada perante a pedagogia descrencio-

lógica; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) ocultos em todo fanatismo ideológico; as chan-

tagens emocionais nas doutrinações lacrimogênicas redutoras do autodiscernimento; as multime-

mórias hígidas facilitando a intercomunicação; o senso de coletividade ínsito à qualidade fraterna 

da tares; a necessidade da Higiene Consciencial na melhoria da qualidade de vida íntima; a anti-

doutrinação e o antidogmatismo presentes na docência neolibertária; o mecanismo evolutivo re-

gulando o equilíbrio cosmoético entre autocognição teórica e autoverbação; as crises existenciais 

promovendo o abertismo a neoalternativas no fluxo de ações pró-evolutivas; os benefícios evolu-

tivos de buscar levar a vida de modo íntegro; a atuação parapedagógica ensejando neoportunida-

des de esclarecimento interconsciencial; o exagero irreverente descontraindo o ambiente de apren-

dizagem; o poliglotismo criando neoassociações de ideias nas práticas elucidativas; a polimatia 

favorecendo a empatia irreverente na dose certa; a elevação do padrão de ânimo consciencial gra-

ças à irreverência tarística; o cosmopolitismo trazendo neoabordagens desrepressoras; a autono-

mia autocognitiva construindo autossuficiências evolutivas; o bom humor natural sadio e espontâ-

neo; o autodidatismo ampliando a autocriatividade nas tiradas irreverentes oportunas; a convivên-

cia contígua produtiva da holomemória sadia com a atenção dividida cultivada; o autocurso cons-

cienciológico personalizado insubstituível da docência itinerante; a inteligência evolutiva da 

conscin capaz de rir de si própria, sem deboche nem autodepreciação; a linguagem coloquial ir-

reverente sincera, espontânea e horizontal na recepção empática a jovens conscins egressas de Ne-

ocursos Intermissivos; a impactoterapia tarística promovendo a colisão libertadora de paradig-

mas; o fato acorde à Parapedagogiologia de 1 pingo poder significar 1 tratado; o uso confortável 

das plataformas de comunicação transmidiáticas; a qualidade quantitativa da prole mentalsomáti-

ca pessoal gerada pela tares; o apartidarismo; o antitotalitarismo; a força de arranque da vontade 

consciencial sólida; a antiteologia; a precisão intelectual cosmoética da interlocução pré-intermis-

siológica, apontando aonde dói; o privilégio e ousadia evolutiva de lecionar, taristicamente, a Ci-

ência das Ciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de as-

sepsia paradidática interassistencial; o mapeamento diário da autossinalética energoparapsíquica 

irradiada pelos lobos pré-frontais, em progressão contínua; a importância dos 4 dicionários cere-
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brais e paracerebrais conectados em rede favorecendo a utilização de polineuroléxicos analógicos; 

o desempenho livre dos circuitos holomnemônicos multisseculares; a parassutileza complexa dos 

preparativos para o desassédio arruinados pela inconveniência vocabular pseudassistencial; a mu-

dança instantânea de bloco intelectivo da labilidade mentalsomática autolúcida, favorecendo a do-

cilidade autoparapsíquica; o aproveitamento das parainspirações relampagueantes do taquipsiquis-

mo polimático; o paratrocadilho inteligente amenizando o clima extrafísico nas tarefas assistenci-

ais críticas; a presença do paraprofessorado intermissivo auxiliando o docente tarístico, agente au-

torretrocognitor cosmoético; a intercomunicação extrafísica bem humorada de amparadores pes-

soais e funcionais; os extrapolacionismos parapsíquicos desencadeados pela irreverência cosmoé-

tica do amparo; a descontração do parambiente interassistencial nas projeções tarísticas assistidas; 

o autoparapsiquismo intelectual do assistente permitindo à equipex técnica, tirar partido da irrevê-

rência tarística; o aproveitamento intencional do local energético de poder ampliando a irresistibi-

lidade desassediadora amparológica; o parassistente desmancha rodas de assediadores graças ao 

otimismo mentalsomático; o parasorriso oportuno de amparadores extrafísicos no trato descontra-

ído com assistidos enfermos difíceis; a interlocução providencial bem humorada na autoparapsi-

cofonia amparológica; o desvio de foco da irreverência, útil ao encaminhamento de recém-des-

somantes; a casuística e paracasuística anedótica pessoal utilizada em cima do lance para catalisar 

o abertismo consciencial; a provocação mentalsomática autoparapsíquica na condição de estimu-

lante intelectual sadio; a surpreendência do chiste cosmoético oportuno descontraindo assistentes 

e assistidos; o contraponto tarístico, isento e inteligente inspirado pela equipex; a megairreverên-

cia cosmoética autoparapsíquica desbancando formalismos acadêmicos bolorentos antipedagógi-

cos; as aulas teáticas, verbaciológicas e autexemplaristas multidimensionais; o parativismo pacífi-

co esclarecedor da tares; as iscagens extrafísicas autolúcidas instantâneas patrocinadas pela ir-

reverência tarística libertadora; o campo energético paradidático antiborboletismo místico instala-

do a partir do epicon tarístico; as intercessões assistenciais elucidativas da Autoparelencologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reeducador-reeducando; o sinergismo verbetógrafo-tele-

tertuliano; o sinergismo preceptor-parapreceptor; o sinergismo comunicador-comunicante; o si-

nergismo conteúdo-forma; o sinergismo originalidade-criatividade; o sinergismo mensagem-con-

teúdo; o sinergismo autopesquisa da consciência–pesquisa da autoconsciência; o sinergismo en-

tre fenômenos e parafenômenos. 

Principiologia: os princípios intermissivos alinhados aos valores intrafísicos e metas 

autoproexológicas; o princípio assistencial da empatia; o princípio da descrença (PD) na condi-

ção de vacina das irracionalidades; o princípio da imparcialidade; o princípio patológico da des-

confiança crônica; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prudência tarís-

tica; o princípio da dosagem informativa. 

Codigologia: o código consagrado; o código de autopesquisa; o código pessoal de Cos-

moética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código tarístico pessoal; o código auto-

parapedagógico; o codex subtilissimus pessoal. 

Teoriologia: a teoria da regulação do estoque de ouvintes; a teoria da reeducação pelo 

autexemplarismo; a teoria da recéxis; a teoria da recin; a teoria da invéxis; a teoria da paradidá-

tica; a teoria das parassincronicidades. 

Tecnologia: a técnica da irreverência tarística; a técnica da neoassinatura paradidáti-

ca; a técnica da interlocução tarística; a técnica do neuroléxico analógico; a técnica da migra-

ção conceitual; a aplicação diuturna de paratécnicas recinológicas da Autotemperamentologia; 

as paratécnicas conscienciológicas antinculcação; a paratécnica da neologística consciencioló-

gica; a técnica da veemência histriônica paradidática; a técnica do antidoutrinismo; a técnica da 

petulância elucidativa; a técnica dos bordões tarísticos. 

Voluntariologia: o voluntariado docente tarístico no âmbito antidogmático conscienci-

ológico. 
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Laboratoriologia: o autolabcon tarístico; o laboratório conscienciológico da Paraedu-

cação; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório consciencioló-

gico da Autodespertologia; os laboratórios conscienciológicos multidimensionais das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs); o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Taristicologia; o Colégio Invisível dos 

Epicons. 

Efeitologia: o efeito desrepressivo do heterorrespeito; o efeito heterorretificador do au-

texemplo; o efeito duradouro da paraprendizagem; o efeito equânime da isenção; o efeito imedi-

ato da impactoterapia; o efeito antiestressor da desdramatização; o efeito tarístico da sinceridade. 

Neossinapsologia: as neossinapses lógicas do autodiscernimento; as neossinapses racio-

nais da Ciência; as neossinapses evolutivas substituindo retrossinapses superadas; as neossinap-

ses rompendo a ortodoxia das lavagens cerebrais doutrinárias; as neossinapses enxaguando as ir-

racionalidades do patrulhamento ideológico; as neossinapses frouxas e ambíguas do murismo; as 

neossinapses neutralizando a ilogicidade das crendices religiosas; a cadeia sináptica ideativa em 

livre fluxo verponístico. 

Ciclologia: o ciclo de autorrenovações; o ciclo da aprendizagem autocrítica; o ciclo da 

recepção de heterocríticas; o ciclo do incompléxis; o ciclo do compléxis; o ciclo autosseriexoló-

gico; o ciclo homeostático holossomático. 

Enumerologia: a irreverência analógica; a irreverência inspirada; a irreverência erudi-

ta; a irreverência oportuna; a irreverência profilática; a irreverência terapêutica; a irreverência 

desassediadora. 

Binomiologia: o binômio monoideísmo-pluriideísmo; o binômio antivitimização-autobe-

nignidade; o binômio modus operandi–modus faciendi; o binômio crivo autocrítico–hábito da 

autorreflexão; o binômio admiração-discordância; o binômio reensinar-reaprender; o binômio 

patológico egos frágeis–doutrinações fáceis. 

Interaciologia: a interação habilidade tarística–média conscienciométrica; a interação 

local de poder–sweet spots; a interação descrença-experiência; a interação proposição-suposi-

ção; a interação cultura parapsíquica–autopesquisa científica; a interação informação-conheci-

mento; a interação autopesquisador-autocobaia; a interação patológica esprit de corps–esprit de 

porcs. 

Crescendologia: o crescendo tacon intrafísica–tares extrafísica; o crescendo miniaula- 

-maxiaula; o crescendo pedagogo-parapedagogo; o crescendo didática-paradidática; o crescen-

do patológico ironia-sarcasmo; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo aula-palestra-artigo-ver-

bete-curso-livro. 

Trinomiologia: o trinômio debate-embate-combate; o trinômio interferência-interven-

ção-intercessão; o trinômio pessimismo-otimismo-realismo; o trinômio estresse-eustresse-dis-

tresse; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio cotejos-correlações-con-

vergências; o trinômio focalização-observação-concentração; o trinômio contraponto-controvér-

sia-polêmica. 

Polinomiologia: o polinômio autorregenerativo reprogramação-restauração-reconstitu-

ição-reparação; o polinômio estudar-aprender-saber-lecionar; o polinômio agente retrocogniti-

vo capaz-sagaz-perspicaz-audaz; o polinômio sapiência-indulgência-clemência-magnanimidade; 

o polinômio preceito-axioma-mandamento-doutrina; o polinômio parâmetro-cânone-modelo-pa-

drão; o polinômio postura-atitude-ato-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo ir ao encontro / ir de encontro; o antagonismo reve-

rência / irreverência; o antagonismo eutimia / distimia; o antagonismo dogmatismo / abertismo; 

o antagonismo doutores em recebimento / mestres em doação; o antagonismo maleabilidade / in-

transigência; o antagonismo verdade relativa / verdade absoluta; o antagonismo autoculpa / res-

ponsabilidade. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a irreverência poder ter propósito sério; o paradoxo de 

o temperamento ideal da conscin poder ser conservador para com as autoconvicções e neofílico 

na adoção de neoverpons; o paradoxo de a irreverência poder ser respeitosa; o paradoxo da 

Cosmoética Destrutiva na antigurulatria; o paradoxo de o aluno neointermissivista poder estar 

melhor informado se comparado ao professor; o paradoxo da incoerência de o intermissivista a-

gente retrocognitor de verpons poder ser dogmático. 

Politicologia: a política da liberdade de consciência; a democracia direta; a refutaciocra-

cia; a lucidocracia; a energocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis da comunicação cosmoética; a lei dos direitos conscienciais; as leis 

do laicismo cosmoético; a lei do maior esforço informacional; a lei de responsabilidade do mais 

lúcido; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da Para-Humanidade. 

Filiologia: a neofilia; a leiturofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a auto-

didaticofilia; a tecnofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a raciocinofobia; a neofobia; a logi-

cofobia; a parapsicofobia; a filosofofobia. 

Sindromologia: a síndrome do controle aprisionando a conscin dominadora; a marcada 

suscetibilidade e incapacidade de perdoar na síndrome da dominação; a síndrome do estrangeiro 

(SEST) negando o imprinting com a Socin Patológica; a síndrome da subjugação; a síndrome da 

autossantificação; a síndrome do infantilismo adulto (neotenia); a síndrome do salvacionismo. 

Holotecologia: a descrencioteca; a pedagogoteca; a criticoteca; a liberoteca; a definote-

ca; a experimentoteca; a polemoteca; a refutacioteca; a paradireitoteca. 

Interdisciplinologia: a Antidogmatologia; Autodescrenciologia; a Parapedagogiologia; 

a Autodidaticologia; a Conscienciocentrologia; a Questionologia; a Lexicologia; a Paradidaticolo-

gia; a Paracomunicologia; a Intercomunicologia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin agente auto e heterorretrocognitora antidogmática; a conscin au-

daz; a conscin ideativa sadia; a personalidade iconoclasta neoparadigmática; o indivíduo causeur 

tarístico; a conscin parapsíquica folgada quanto à autossegurança parapsíquica; a conscin monoi-

déica; a conscin genuflexa e autovitimizada; a conscin bombeira; a isca humana autolúcida; a perso-

nalidade tarística desassombrada; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autoditata; o preceptor; o parapreceptor; o autorreducador; o paredu-

cador; o semperaprendente; o diretor de consciência; o objetor de consciência; o agitador de neoi-

deias; o epicon autolúcido; o monitor; o paramonitor; o docente teático; o agente heterorretrocog-

nitor; o inversor existencial; o reciclante existencial; o autor conscienciológico libertário; o pro-

fessor catalítico criativo; o mudancista; o antiescravagista. 

 

Femininologia: a autodidata; a preceptora; a parapreceptora; o autorreducadora; a pare-

ducadora; a semperaprendente; a diretora de consciência; a objetora de consciência; a agitadora 

de neoideias; a epicon autolúcida; a monitora; a paramonitora; a docente teática; a agente heteror-

retrocognitora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a autora conscienciológica libertá-

ria; a professora catalítica criativa; a mudancista; a antiescravagista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens antimodelus; o Homo sapiens 

antiprototypus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens magis-

ter; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sapiens epicentricus; 

o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cohaerens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da irreverência tarística breve = o uso de expressões irreverentes 

antidogmáticas coloquiais pelo docente paradidático, em debates conscienciológicos públicos, cri-

ando o clima interconsciencial empático de desrepressão psicossomática; técnica da irreverência 

tarística duradoura = o uso de expressões irreverentes antidogmáticas eruditas pelo autor paradi-

dático, na escrita e publicação de obras conscienciológicas, criando o clima interconsciencial em-

pático de desrepressão mentalsomática. 

 

Culturologia: a cultura da transparência informativa; a cultura do escondimento infor-

macional; a cultura do compartilhamento informacional; a cultura descrenciológica; a cultura da 

Tudologia; a cultura curta (curtura); a cultura de verniz; a Multiculturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, 

evidenciando relação estreita com a técnica da irreverência tarística, indicados para a expansão das 

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

01.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Banana  technique:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Descrenciograma:  Descrenciologia;  Neutro. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

10.  Intercomunicação  sincera:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Neologismo  paraterapêutico:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

12.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  APLICAÇÃO  TEÁTICA  DA  TÉCNICA  DA  IRREVERÊNCIA  

TARÍSTICA  NA  PRÓPRIA  ESTILÍSTICA  DESCRENCIOLÓGICA  

CATALISA  O  AUTO  E  HETERODESASSÉDIO  HOLOSSOMÁ-
TICO  PARA  RECAPTURA  DE  MEGACONS  INTERMISSIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia e prioriza, de modo corajoso e realís-

tico, as abordagens tarísticas do princípio da descrença com irreverência cosmoética antidog-

mática? Com qual nível verbaciológico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª Ed. Marina 

Thomaz; pref. 2ª edição Daniel Muniz; pref. 3ª edição Cristina Arakaki; pref. 4ª edição Allan Gurgel; revisor Marcelo 
Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 

6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 

websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21  
x 14 cm; enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 8, 23, 128, 

179, 181, 183, 184, 206, 263 e 176. 
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02.  Sêneca; A Constância do Sábio (De Contantia Sapientis); trad. e apres. Luiz Feracine; Coleção Grandes 

Obras do Pensamento Universal; 76 p.; 23 caps.; enc.; 21 x 14 cm; br.; Escala; São Paulo, SP; 2003; páginas 7, 17, 26, 

33, 43, 44, 49, 51, 53, 60, 67 e 68. 
03.  Idem; A Tranquilidade da Alma (De Tranquillitate Animi) – A Vida Retirada (De Otio); trad. e apres. 

Luiz Feracine; Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal; 110 p.; 20 caps ; 6 caps.; enc.; 21 x 14 cm.; br.; Esca-

la; São Paulo, SP; S. D.; páginas 31, 33, 35, 39, 41, 43, 49, 57, 63, 79, 82, 89; 94 e 100. 
04.  Idem; Da Vida Feliz (De Vita Beata); trad.; João Carlos Cabral Mendonça; rev. Mariana Sérvulo da 

Cunha; 80 p.; 28 caps.; 2ª Ed.; 21 x 14 cm.; br.; Livraria Martins Fontes; São Paulo, SP; 2009; páginas 1, 5, 7, 12, 13, 19, 

23, 26, 31, 37, 40, 46, 51, 62, 66, 70, 74 e 77. 
05.  Idem; Sobre a Brevidade da Vida (De Brevitate Vitae); trad. e apres. Lúcia Sá Rebello et al.; Coleção 

LPM Pocket; 110 p.; 6 caps.; enc.;20 x 13 cm; br.; L&PM Editores; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 9, 26, 30, 32, 41, 43, 

59, 63, 70 e 80. 
06.  Idem;  Tratado sobre a Clemência (De Clementia); introd.; trad. e notas Ingeborg Braren; Coleção Vozes 

de Bolso; 96 p.; 7 abrevs.; 12 x 8 cm; br.; pocket; Vozes; Petrópolis, RJ; 2013; páginas 11, 13, 19, 23, 24, 28, 41, 44, 51, 
59 e 68. 

07.  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 

38, 77, 93, 96, 116, 124, 132, 142 e 189. 
08.  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 189, 232 e 349. 
09.  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 259, 772,  

927 e 1.540. 

10.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguacu, PR; 2002; página 57. 

11.  Idem; Nossa Evolução; revisor Alexander Steiner; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail; 1 foto; 1 mi-
crobiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 67, 68, 78 e 81. 

12.  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 

84, 130, 139, 146, 155, 174, 180, 195, 410 a 416 e 423. 

 

M. L. B. 
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T É C N I C A    D A    P O N T O A Ç Ã O  
( E N U M E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da pontoação é a aplicação de procedimento metodológico de se 

quantificar, aferir, mensurar, arrolar, listar, enumerar e ordenar, de maneira lógica e abrangente,  

o total de dados dispersos, prioritários da realidade de determinada consciência, instituição, co-

munidade ou ainda, de determinado livro ou evento, a fim de facilitar as pesquisas da consciência 

em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência, ao saber, ao conhe-

cimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo pontoação 

provém do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco feito por picada; ponto (sinal de 

pontuação); parte de um todo; pequena parcela; pequeno espaço de tempo; instante; pon-

to (geométrico); ponto (no jogo de dados)”, conexo com punctus, derivado do verbo pungere, “pi-

car; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. A palavra pontoar apareceu no Sé-

culo XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Técnica do levantamento estatístico. 02.  Técnica da quantificação 

informacional. 03.  Técnica da contagem de bens. 04.  Técnica da elaboração do status. 05.  Téc-

nica do miniportfolio factual. 06.  Técnica da listagem técnica. 07.  Técnica da investigação nu-

mérica. 08.  Técnica enumerativa inventariológica. 09.  Técnica da aferição realística. 10.  Téc-

nica da ordenação funcional. 

Neologia. As 4 expressões compostas técnica da pontoação, técnica da pontoação pes-

soal, técnica da pontoação institucional e técnica da pontoação comunitária são neologismos 

técnicos da Enumerologia. 

Antonimologia: 1.  Pontuação (acentuação gráfica). 2.  Conhecimento desorganizado.  

3.  Dado disperso. 4.  Fato isolado. 5.  Realidade confusa. 6.  Informação desconectada. 

Estrangeirismologia: a performance pessoal ou institucional; o balanço dos findings;  

o follow up proexológico; o upgrade das pesquisas; o ranking dos desempenhos; o laptop de 

campo do pesquisador; o modus operandi pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às técnicas da Pesquisologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da enumeração técnica; os praxipensenes; a praxi-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopen-

sênica. 

 

Fatologia: as pontoações das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o Balanço Interas-

sistencial Conscienciocentrológico (BIC); as pontoações do Centro de Altos Estudos da Consci-

enciologia (CEAEC) divulgadas permanentemente no mural do Holociclo desde o ano 2002;  

o portfolio, o status, o balanço, as marcas, os totais, os recordes, as estatísticas, as sínteses pes-

soais e institucionais; a revelação dos números; a relação metódica dos itens da pesquisa; o ato di-

dático de transformar fatos, objetos e consciências em números; a criação do hábito de fazer enu-

merações em todas as investigações; o critério de escolha dos fatores para enumeração; a Taxo-

logia das informações; o entrecruzamento das informações; a explicitação máxima da realidade 

consciencial; o raio-X quantitativo ampliando a visão de conjunto de determinado fato; os máxi-

mos argumentativos explicitados nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; as planilhas 
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técnicas; o enumerograma; o inventariograma dos objetos e fatos pessoais e institucionais; as pon-

toações diárias anunciadas ao final das tertúlias conscienciológicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as pontoações das 

auto e heteropesquisas parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o megaprincípio ―os fatos diuturnos orientam a pesquisa‖; o princípio 

do levantamento de inventários; o princípio contábil da instantaneidade; o princípio contábil da 

tempestividade; o princípio contábil da integridade; o princípio contábil da homogeneidade;  

o princípio contábil da especificação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Pesquisologia; o código 

grupal de Cosmoética (CGC) regendo a pesquisa e o uso do patrimônio cultural. 

Teoriologia: as teáticas conscienciológicas. 

Tecnologia: a técnica da pontoação; a técnica da enumeração vertical; a técnica da 

enumeração horizontal; a técnica da enumeração generalizada; a técnica da estatística aplicada 

aos auto e heterodesempenhos; a técnica do detalhismo; a técnica do registro fatuístico. 

Voluntariologia: a equipe dos enumerologistas do Holociclo; a equipe de voluntários da 

pré-IC Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico do 

cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório cons-

cienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enumerologistas; o Colégio Invisível dos Taxolo-

gistas; o Colégio Invisível dos Estatisticologistas; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio 

Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da realização periódica das pontoações na autoconsciência fatuís-

tica; os efeitos autevolutivos da tendência inventariante da personalidade; o efeito diagnostica-

dor da qualidade dos dados analisados. 

Neossinapsologia: as neossinapses patrimoniais, sociológicas e parassociológicas gera-

das a partir das pontoações. 

Ciclologia: o ciclo arrecadação-partilha; o ciclo análise-síntese. 

Enumerologia: os jornais em números; as revistas em números; os álbuns de front page 

em números; os livros em números; os dicionários em números; as enciclopédias em números; os 

artefatos do saber em números. As pontoações de voluntários; as pontoações de tenepessistas; as 

pontoações de autores; as pontoações de professores; as pontoações de psicólogos; as pontoações 

de empresários; as pontoações de médicos. 

Binomiologia: o binômio progresso-rotina; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o bi-

nômio Cronêmica-Proxêmica; o balanço sincero e realista do binômio recebimento-retribuição;  

o binômio enumeração geral–memória pessoal; o binômio enumeração geral–cosmovisão pes-

quisística; o binômio varejismo-atacadismo. 

Interaciologia: a interação ação local–visão global; a interação comunidade científica– 

–mídia; a interação pesquisador-pesquisa; a interação Inventariologia-estocagem; a interação 

autorganização extraconsciencial–autorganização intraconsciencial; a interação abordagem pon-

tual–abordagem sistêmica; a interação inventário dos artefatos do saber–censo demográfico nas 

pontoações do CEAEC. 

Crescendologia: o crescendo miniconquistas-maxiconquistas; o crescendo monovisão- 

-cosmovisão; o crescendo minipesquisa-maxipesquisa; o crescendo organizacional balancete-ba-

lanço; o crescendo acumulabilidade-usabilidade; o crescendo cobaia-pesquisador-autocobaia;  

o crescendo pesquisador enumerador–pesquisador lexicógrafo. 
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Trinomiologia: o trinômio pesquisa-ordenação-enumeração; o trinômio abordagem- 

-análise-cognição; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio autopesquisas-heteropesqui-

sas-multipesquisas. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo 

parte / todo; o antagonismo inventário geral / inventário parcial; o antagonismo inventário resu-

mido / inventário detalhado. 

Paradoxologia: o paradoxo da quantidade poder expressar a qualidade. 

Politicologia: a cognocracia; a democracia tecnológica; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei de atração dos afins. 

Filiologia: a estatisticofilia; a inventariofilia; a pesquisofilia; a proexofilia; a evolucio-

filia; a mnemofilia; a cognofilia. 

Fobiologia: a intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome da acumulação. 

Holotecologia: a enumeroteca; a inventarioteca; a metodoteca; a experimentoteca; a ar-

gumentoteca; a tecnoteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Enumerologia; a Estatisticologia; a Experimentologia; a Inventa-

riologia; a Economiologia; a Autoconscienciometrologia; a Conscienciocentrologia; a Grafopen-

senologia; a Maximologia; a Intrafisicologia; a Metodologia; a Arquivologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a pessoa detalhista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inventariante; o arquivologista; o pesquisador; o experimentador;  

o holotecário; o lexicotecário; o recórter; o divulgador científico; o sociólogo; o autor; o coorde-

nador de evento; o gestor teático. 

 

Femininologia: a inventariante; a arquivologista; a pesquisadora; a experimentadora;  

a holotecária; a lexicotecária; a recórter; a divulgadora científica; a socióloga; a autora; a coorde-

nadora de evento; a gestora teática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens enumerator; o Homo sapiens enumerologus; o Homo sa-

piens ordinatus; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens labo-

rans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da pontoação pessoal = a quantificação do total dos dados priori-

tários da realidade de determinada consciência; técnica da pontoação institucional = a quantifica-

ção do total dos dados prioritários da realidade de determinada instituição; técnica da pontoação 

comunitária = a quantificação do total dos dados prioritários da realidade de determinada comuni-

dade. 

 

Culturologia: a cultura estatística; a cultura do colecionismo útil. 

 

Pessoal. Segundo a Autoconscienciometrologia, a técnica da pontoação aplicada às pes-

quisas pessoais pode abranger as diversas áreas de atuação da conscin, sendo considerada dentro 

de determinada periodicidade a ser definida pelo(a) próprio(a) pesquisador(a). Eis, a título de exem-
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plos, 10 itens dispostos, em ordem lógica, passíveis de serem investigados, valorados e mensura-

dos pela conscin interessada: 

01.  Total de carga horária dedicada ao exercício físico. 

02.  Total de estados vibracionais instalados. 

03.  Total de carga horária dedicada ao voluntariado conscienciológico. 

04.  Total de laboratórios conscienciológicos realizados. 

05.  Total de obras na biblioteca pessoal. 

06.  Total de livros lidos da biblioteca pessoal. 

07.  Total de artigos publicados. 

08.  Total de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia defendidos. 

09.  Total de livros conscienciológicos publicados. 

10.  Total de aulas, debates e conferências ministradas. 

 

Institucional. Sob a ótica da Conscienciocentrologia, o Centro de Altos Estudos da Cons-

cienciologia (CEAEC) é a instituição conscienciocêntrica estruturada na forma de campus univer-

sitário do voluntariado conscienciológico mais antiga, em Foz do Iguaçu, funcionando desde 

1995. Em função disso, as pontoações do CEAEC abrangem os dados prioritários tanto do cam-

pus e do acervo institucional – referente à Holoteca e ao Holociclo – quanto dos voluntários do 

próprio CEAEC e da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), em Foz 

do Iguaçu, a partir de 31 indicadores listados em ordem funcional (Data-base: 21.11.11): 

01. Artefatos do saber da Holoteca: 795.130. 

02. Livros e obras escritas: 87.919. 

03. Dicionários: 5.865. 

04. Temas dos dicionários: 1.103. 

05. Periódicos do Mundo Inteiro (PMI): 4.480. 

06. Coleções de periódicos diferentes: 659. 

07. Coleções de revistas diferentes: 385. 

08. Títulos de revistas diferentes: 2.015. 

09. Exemplares de revistas: 69.650. 

10. Recortes de periódicos: 501.275. 

11. Pastas de temas diferentes: 2.250. 

12. Coleções das tecas: 278. 

13. Coleções técnicas prontas para expor: 72. 

14. Voluntários residentes (ICs): 653. 

15. Voluntários do CEAEC: 174. 

16. Autores do Holociclo publicados: 53. 

17. Tenepessistas: 247. 

18. Enciclopedistas: 115. 

19. Professores: 154. 

20. Psicólogos: 84. 

21. Empresários: 68. 

22. Médicos: 39. 

23. Engenheiros: 35. 

24. Advogados: 25. 

25. Administradores: 23. 

26. Ciberneticistas: 18. 

27. Pedagogos: 15. 

28. Arquitetos: 14. 

29. Biólogos: 13. 

30. Fisioterapeutas: 12. 

31. Edificações no CEAEC: 41 no total (36 de alvenaria e 5 de madeira). 
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Livro. De acordo com a Grafopensenologia, a técnica da pontoação aplicada ao livro 

pode ser compreendida em relação sinonímica com enumerograma e conter, a título de exemplo, 

43 categorias de totais, dispostas na ordem lógica, para o alcance de diagnóstico informativo atra-

vés da pesquisa do confor do texto em questão: 

01. Total de caracteres. 

02. Total de palavras. 

03. Total de linhas. 

04. Total de parágrafos, com subtítulos. 

05. Total de expressões em negrito no texto. 

06. Total de expressões em itálico no texto. 

07. Total de expressões em negrito-itálico no texto. 

08. Total de seções numeradas. 

09. Total de capítulos numerados. 

10. Total de páginas numeradas. 

11. Total de ilustrações. 

12. Total de definições. 

13. Total de sinônimos ou progressões sinonímicas. 

14. Total de antônimos ou progressões antonímicas. 

15. Total de etimologias. 

16. Total de neologismos propostos. 

17. Total de casos assentes em fatos (fatuística). 

18. Total de técnicas exemplificadas. 

19. Total de análises por especialidade. 

20. Total de questões propostas. 

21. Total de minienumerações (de 10 a 20 itens). 

22. Total de maxienumerações de 100 itens. 

23. Total de maxienumerações de 200 itens. 

24. Total de taxologias. 

25. Total de frases enfáticas. 

26. Total de megapensenes trivocabulares. 

27. Total de referências resumidas no texto. 

28. Total de pinacografia. 

29. Total de musicografia. 

30. Total de discografia. 

31. Total de cenografia. 

32. Total da filmografia  Específica. 

33. Total de webgrafia. 

34. Total de álbuns da mídia impressa. 

35. Total da bibliografia  Específica exaustiva. 

36. Total de subtemas bibliográficos. 

37. Total de entradas no glossário. 

38. Total de abreviaturas. 

39. Total de tabelas. 

40. Total de expressões no índice de estrangeirismos. 

41. Total de nomes no índice onomástico. 

42. Total de lugares no índice geográfico. 

43. Total de assuntos no índice remissivo. 

 

Evento. Consoante à Intrafisicologia, existem 11 sinais da qualidade de determinado 

evento científico, seja curso, fórum, congresso, seminário, encontro, palestra, colóquio ou jorna-

da, passíveis de análise pesquisística, listados em ordem funcional: 

01. Total de participantes. 

02. Total de participantes do gênero feminino. 
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03. Total de participantes do gênero masculino. 

04. Total de participantes pela 1ª vez. 

05. Total de participantes reciclantes. 

06. Total de participantes por profissão. 

07. Total de participantes pela procedência por países. 

08. Total de participantes pela procedência por cidades. 

09. Total de tenepessistas. 

10. Total de tradutores. 

11. Total de faltosos(as). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da pontoação, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Bem:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

06.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08.  Enumeração  generalizada:  Enumerologia;  Neutro. 

09.  Enumerologia:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Estatística  motivadora:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

11.  Interação  análise-síntese:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  PONTOAÇÃO  EXPLICITA  A  REALIDADE  

PESQUISÍSTICA  POR  MEIO  DA  ENUMERAÇÃO  QUANTITATI-
VA  DOS  TOTAIS  DE  DADOS  DISPERSOS,  POSSIBILITANDO  

O  DIAGNÓSTICO  E  A  QUALIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da pontoação nas pesquisas 

pessoais? Qual a maior pontoação de item técnico já alcançada por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Julio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky et al.; 
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websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7,5 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 29 e 30. 
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiogra-

fia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Asso-
ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 28. 

6.  Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Org.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari et al.; 

160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 16 filmes; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas 
para autopesquisas; 5 tabs.; 151 sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 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 

128 e 129. 

 

C. F. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21572 

T É C N I C A    D A    Q U A L I F I C A Ç Ã O    D A    I N T E N Ç Ã O  
( A U T O C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da qualificação da intenção é o procedimento investigativo, au-

toconsciencioterápico, do triplo questionamento Por quê? Para quê? Para quem? sobre a finali-

dade das manifestações pessoais, a fim de desnudar o real objetivo dos comportamentos cotidia-

nos, a ser utilizado pela conscin, homem ou mulher, interessada na pesquisa da presença de auto-

corrupção e do nível de cosmoeticidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O verbo qualifi-

car procede do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis, “de que sorte; de que natureza”. 

Surgiu no Século XV. O vocábulo qualificação apareceu no Século XVII. A palavra intenção 

provém do idioma Latim, intentio, “ação de entesar, de estender; tensão; pressão; esforço; plano; 

intenção; vontade; atenção; designo; desenho”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Instrumento de análise da intenção. 2.  Método de caracterização da 

intencionalidade. 3.  Modo de exame da autocosmoética. 4.  Técnica de autodiagnóstico da cos-

moética. 5.  Ferramenta investigativa de autocorrupção. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da qualificação da intenção, técnica da 

qualificação da intenção eventual e técnica da qualificação da intenção sistemática são neologis-

mos técnicos da Autocosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica de escondimento da intenção. 2.  Instrumento de autocor-

rupção. 

Estrangeirismologia: a glasnost consciencial; o answer the question autoinvestigativo; 

a triple question; o way of life técnico evolutivo; a intentio recta; as best awareness intentions;  

o Acoplamentarium; o Pesquisarium pessoal cotidiano; as ações movidas pela Schadenfreude;  

a intencionalidade permeando o modus faciendi; o know-how cosmoético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autocosmoeticologia aplicada. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Evolução: 

Cosmoética Aplicada. Intenção: vontade dirigida. Intencionalidade: megaforça mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dissecção da autocosmoética; a retilinearidade 

pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

nosopensenes; a nosopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os pensenes cosmoéticos; 

os pensenes anticosmoéticos; a pensenidade evolutiva; a pensenidade retrógrada; a tentativa frus-

tra de escondimento da finalidade pensênica; os contrapensenes presentes nas mágoas; a intenção 

refletida no autopensene; a descoberta da obviedade da média intencional a partir do escrutínio do 

holopensene; a pesquisa da convergência intencional das ações cotidianas com o materpensene. 

 

Fatologia: o exame da qualidade da intenção pessoal; o desafio da depuração do objeti-

vo primário da manifestação consciencial; a autocrítica necessária à investigação sincera da finali-

dade almejada nas ações e reações pessoais; as incoerências observadas na aplicação da técnica 

da qualificação da intenção; os autodiagnósticos identificados através do estudo do objetivo do 

próprio comportamento; os desejos ocultos manifestos nos pensamentos sub-reptícios; os auten-

ganos estimulados na intenção desqualificada; as pseudodesculpas utilizadas em benefício pró-

prio; as autocorrupções banalizadas; a anticosmoética caricaturada na mentira egoica; as incoe-
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rências permeadas pelas pseudojustificativas; o papel da Consciencioterapia no auxílio à visuali-

zação do intento anticosmoético presente nos mecanismos parapatológicos; a Cosmoeticoterapia; 

a análise cuidadosa dos conflitos pessoais; a autovitimização permeando os ressentimentos; as de-

savenças interconscienciais com base egocêntrica; o egocentrismo na base das múltiplas queixas; 

a observação atenta aos incômodos perceptíveis; a investigação do malestar sutil; os valores idea-

lizados e não experimentados; os valores reais direcionadores das ações conscienciais; os princí-

pios autonorteadores; os efeitos somáticos da má intenção; as consequências evolutivas da inten-

ção cosmoética; as definições sobre as ações prioritárias a partir do autodiscernimento e da quali-

ficação contínua intencional; as escolhas dos itens necessários da vivência intrafísica balizadas 

pela intencionalidade; a maxiproéxis enquanto tenção primária do intermissivista; o compléxis 

chancelando as intenções cosmoéticas; o intuito patológico em se manter doente; o masoquismo 

não identificado pela própria conscin; o desejo de conhecer a presença do nosográfico para trata-

mento da parapatologia; a nosologia podendo advertir sobre a presença da anticosmoética; o des-

cortínio da realidade consciencial pessoal através do nível da autocosmoética; o propósito cosmo-

ético de melhoria consciencial permeando as ações recinogênicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as repercussões 

egocármicas seriexológicas dos atos anticosmoéticos; as repercussões grupocármicas seriexológi-

cas dos atos anticosmoéticos; as variáveis a serem consideradas nas ações interprisioneiras; os 

efeitos da atuação do segundo poder da consciência, no direcionamento da vontade pessoal, a par-

tir da paranálise dos veículos de manifestação; os bloqueios energossomáticos; a Parassemiologia 

Energossomática durante a autoinvestigação da intenção; a impossibilidade do escondimento 

multidimensional sobre a intenção primária; o estudo da média holopensênica através do diagnós-

tico das afinidades intencionais dos componentes das comunexes; a Baratrosfera; as comunexes 

avançadas; os atenuantes aos atos anticosmoéticos da conscin manipulada pelo assediador extrafí-

sico; a brecha ao assediador extrafísico; a parapercepção da intenção dos atos pessoais a partir das 

mensagens multidimensioais; a paraleitura da reverberação do próprio intento; a manifestação 

pessoal atratora de amparador; a manifestação pessoal atratora de guia-cego; as repercussões mul-

tidimensionais e grupocármicas do posicionamento íntimo; as consequências das finalidades pes-

soais no holopensene e na força presencial; a conclusão do Curso Intermissivo (CI) denotando in-

tuito evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a possibilidade do sinergismo dos megaatributos na intenção de evo-

luir; o sinergismo das companhias com objetivos comuns. 

Principiologia: o princípio do contra fatos e parafatos não há argumentos; o princípio 

do ―se não presta, não adianta fazer maquilagem‖; o princípio da maxidissidência; o princípio 

da autocura; o princípio universalista do ―aconteça o melhor para todos‖; o princípio do pensar 

no mal da consciência sem pensar mal da mesma; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio do cético otimista cosmoético (COC) no direcionamento das manifestações pessoais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as manifestações diutur-

nas; a revisão do CPC a partir de as intenções descobertas no comportamento cotidiano; o códi-

go duplista de Cosmoética (CDC) fornecendo a estrutura básica da construção da ponte para  

a megafraternidade; o código grupal de Cosmoética (CGC) podendo denotar as afinizações dos 

intuitos dos participantes do grupo; as maxidissidências advindas da divergência entre o CPC  

e o CGC a partir da observação dos propósitos primários explícitos nas decisões e ações gru-

pais. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da reurbex; a teoria da invéxis; a teoria da 

recéxis; a teoria da evolução; a teoria do Serenão. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção; as técnicas cirúrgicas pessoais 

quanto às autocorrupções; a técnica da checagem pensênica; a técnica da checagem holossomá-
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tica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da acareação desassediadora; a técnica de 

refletir antes de agir; a técnica da destruição cosmoética; a técnica da Higiene Consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico das vivências diuturnas; o laboratório conscienciológico Serenarium; o labo-

ratório conscienciológico Cosmoconscientiarium; o laboratório conscienciológico do Curso In-

termissivo; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o labcon pessoal. 

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

eticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito do EV na autossustentação das definições cosmoéticas; o efeito da 

intenção desqualificada, permeando o contrapensene nocivo da conscin ignorante quanto à Gru-

pocarmologia; o efeito da vontade inabalável no intuito de mudança; o efeito norteador da inten-

ção na vontade; o efeito do intento no dia a dia na própria tenepes; o efeito da tenção cosmoética 

na assistência tarística; o efeito do propósito íntimo nas sincronicidades inesperadas; o efeito 

positivo da qualificação intencional na amparabilidade pessoal; o efeito desassediador da assun-

ção do erro e do compromisso autoimperdoador de abolir a repetição errática. 

Neossinapsologia: as neoortossinapses advindas da qualificação intencional; as neossi-

napses retilíneas facilitando o acesso às verpons a partir de insights do amparador de função;  

a ação pessoal cirúrgica de abolir sinapses automáticas anticosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo de autorreflexões intencionando o alcance da clareza ideativa; o ci-

clo de oportunidades de acertos grupocármicos a partir da melhoria intencional; o ciclo do cur-

so grupocármico; o ciclo de ações assediadas malintencionadas; o ciclo de ações amparadas 

bem intencionadas; a utilidade terapêutica do ciclo autoconsciencioterápico (autoinvestigação- 

-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação) para a conscin com propósito de recin; o ci-

clo assédio-autodesassédio inerente à conscin pré-desperta com finalidade de reciclagem inten-

cional; o ciclo de refratariedade desassediadora do desperto a partir da qualificação intencional. 

Binomiologia: o binômio má intenção–energia gravitante; o binômio soma defeituoso– 

–Egocarmologia; o binômio legalidade-moralidade; o binômio caprichos pessoais–desvios evo-

lutivos; o binômio local de controle interno–intuito de autorresponsabilidade evolutiva; o binô-

mio evoluciente–propósito de autocura; o binômio técnica autoconsciencioterápica–procedimen-

to de saúde; o binômio autocorrupção–autengano evolutivo. 

Interaciologia: a interação Consciencioterapia Clínica–Autoconsciencioterapia; a inte-

ração autocosmoética-autoimperdoamento; a interação intenção assistencial–atrator de assistí-

veis; a interação observação e análise do assistido–intencionalidade do assistente–condução da 

assistência; a interação autocriticidade-cosmoeticidade; a interação autocosmoética-heteroper-

doamento; a interação CPC-autevolução; a interação parapsiquismo assistencial–Cosmoética 

pessoal; a interação Cosmoética aplicada–parapatologia autenfrentada–linearidade pensênica. 

Crescendologia: o crescendo do entendimento sobre a amplitude da Cosmoética a par-

tir de neopatamares evolutivos alcançados. 

Trinomiologia: o trinômio amoralidade-imoralidade-moralidade; o trinômio Higiene 

Consciencial–desassim–intenção de autassistência; o trinômio acoplamento energético–assim– 

–intenção de heterassistência; o trinômio CEE-CEF-CEV; o trinômio megafoco–intenção quali-

ficada–completismo existencial; a probabilidade aumentada de encontrar no propósito assistencial 

o trinômio assistente–assistido–amparador de função; o trinômio assistente remunerado–assis-

tente voluntário–parassistente; o trinômio qualificação intencional–autodiscernimento–êxito evo-

lutivo. 

Polinomiologia: o polinômio autocriticidade-autoincorruptibilidade-autodesassediali-

dade-autocosmoeticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção explícita / intenção implícita; o antagonis-

mo doador energético / vampiro energético; o antagonismo benefício pessoal / benefício ao ou-

tro; o antagonismo conduta altruísta / conduta egoísta; o antagonismo intenção qualificada / in-

tenção desqualificada; o antagonismo objetivo claro / objetivo oculto; o antagonismo intenção 

consciente / intenção inconsciente; o antagonismo atitude ingênua / atitute ardilosa; o antagonis-

mo erro por inexperiência / erro consciente. 
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Politicologia: as políticas de tratamento compulsório auxiliando a conscin sem intenção 

de melhoria na saúde pessoal; as parapolíticas de paratratamento compulsório auxiliando a cons-

ciex sem lucidez para o planejamento de melhoria da saúde consciencial, porém com desejo de 

vislumbrar neopossibilidades para o cenário pessoal; a meritocracia; a tiranocracia; a democracia; 

a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; o universalismo do Estado Mundial. 

Legislogia: as leis do Direito intrafísico; as leis do Paradireito; as leis cósmicas emba-

sando as sincronicidades; as leis da Parafisiologia; as leis grupocármicas desnudando a qualida-

de das intenções passadas e atuais; as leis egocármicas podendo revelar a intencionalidade pri-

mária através da Somatologia; as leis da Fisiologia Humana. 

Fobiologia: a fobia de enxergar as razões guiadoras dos atos pessoais. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Munchäusen; o es-

tudo do propósito pessoal em se manter na síndrome da subestimação; a análise cuidadosa da 

qualidade da intenção das consciências portadoras de síndromes psicopatológicas; a síndrome da 

melancolia intrafísica; a síndrome da dispersão consciencial; os atenuantes intencionais na falta 

de autodiscernimento dos portadores da síndrome de retardo mental; a possibilidade de agravan-

tes na justificativa intencional de autocorromper-se pela síndrome da autovitimização; a observa-

ção da intenção primária na síndrome do oráculo. 

Holotecologia: a tecnoteca; a pesquisoteca; a egoteca; a pensenoteca; a intencionoteca; 

a cosmoeticoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Intencionologia; a Desviologia; a Perdo-

logia; a Parapercepciologia; a Parassemiologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia;  

a Despertologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; 

o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consci-

ente; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o homem de ação; o acrobata mentalsomático;  

o antenado mentalsomático; o prospector de neoverpons; o cético otimista cosmoético. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual;  

a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a mulher de ação; a acrobata mentalsomática; a an-

tenada mentalsomática; a prospectora de neoverpons; a cética otimista cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens autorreflexor; o Homo sapiens consciens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da qualificação da intenção eventual = a utilizada, esporadica-

mente, pela conscin incipiente quanto à pesquisa da intencionalidade pessoal; técnica da qualifi-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21576 

cação da intenção sistemática = a utilizada, regularmente, pela conscin interessada na pesquisa 

constante da intencionalidade pessoal. 

 

Culturologia: a cultura patol gica do ―jeitinho‖; a cultura do autobenefício egoístico 

em primeiro lugar; a cultura evolutiva do uso de técnicas de autocognição; a cultura da saúde 

consciencial. 

 

Coerência. Pela Coerenciologia, a verbação de princípios e valores evolutivos demons-

tra a congruência da conscin intermissivista quanto à própria realidade consciencial. O nível de 

coerência manifesto pela consciência revela o patamar da autocosmoética e da saúde consciencial. 

As incoerências denotam a autocorruptibilidade intraconsciencial. 

Autoconsciencioterapia. A utilização de instrumento técnico, autoinvestigativo, coadju-

va positivamente na autopesquisa sobre os mecanismos de funcionamento pessoal. A análise mé-

trica da cosmoeticidade e da presença de autocorrupções levará à definição de autodiagnósticos  

e planificação de ações autoparaterapêuticas, pela conscin interessada na reciclagem da intenção. 

Qualificação. De acordo com a Intencionologia, a consciência motivada em qualificar, 

de modo cosmoético, as escolhas, ações e reações pessoais, com base no melhor posicionamento 

a ser definido evolutivamente, poderá usar do triplo questionamento Por quê? Para quê? Para 

quem?, a fim de ponderar sobre as próprias determinações. 

Resultado. O veteranismo na aplicação da técnica da qualificação da intenção poderá 

levar o praticante à obtenção do universalismo, da cosmovisão e da ampliação do autodiscerni-

mento e da interassistência. Evoluir exige reciclagem da intencionalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da qualificação da intenção, indicados para  

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

interessados: 

01.  Codex  subtilissimus  pessoal:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

03.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Limite  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

15.  Quebra  qualitativa:  Perdologia;  Nosográfico. 

 

A  TÉCNICA  DA  QUALIFICAÇÃO  DA  INTENÇÃO  LEVA 
O  PESQUISADOR  AO  DESNUDAMENTO  DA  INTENÇÃO  

PRIMÁRIA  PESSOAL  E,  CONSEQUENTEMENTE,  À  INTI-
MIDADE  COM  A  PRÓPRIA  REALIDADE  CONSCIENCIAL. 
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Questionologia. Você, pesquisador ou pesquisadora, já se encorajou para o aprofunda-

mento da autocognição? Está preparado para o enfrentamento da qualificação da própria intenção? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bergonzini, Everaldo; Cosmoeticoterapia: Autoconsciencioterapia através do Código Pessoal de Cosmoé-

tica; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 27 enus.; 1 ilus.; 14 refs.; Organização Inter-
nacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 72 a 83. 

2.  Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 

Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestrário; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 
29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Londres; Setembro, 2006; páginas 11 a 28. 

3.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 221. 

 

A. C. G. 
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T É C N I C A    D A    Q U A L I F I C A Ç Ã O    D O S    V E R B E T E S  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da qualificação dos verbetes é a escolha qualimétrica dos cons-

tructos passíveis de serem incluídos na seletividade prioritária e rigorosa das entradas – verbetes 

prescritivo, cognitivo, temático, enciclopédico ou remissivo – da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia, através do conjunto de parâmetros e requisitos especializados aplicados ao sistema de quali-

dade, conteúdo e significação dos conceitos, palavras e expressões compostas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo qualifi-

car procede do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis, “qual; de que sorte; de que nature-

za”. Apareceu no Século XV. A palavra qualificação surgiu no Século XVII. O termo verbete de-

riva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Metodologia da qualificação dos verbetes enciclopédicos. 2.  Técnica 

da escolha das entradas enciclopédicas. 3.  Triagem da excelência das entradas enciclopédicas. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da qualificação dos verbetes, técnica ele-

mentar da qualificação do verbete e técnica avançada da qualificação do verbete são neologis-

mos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da qualificação dos verbetes lexicológicos. 2.  Metodologia 

da escolha das entradas lexicológicas. 

Estrangeirismologia: a tempestade de ideias (brainstorming). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Filosofia: a avaliação da Holofilosofia da qualificação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da coerência; os qualipensenes; a qualipensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a qualificação tecnicamente planejada; o manual de procedimentos da quali-

ficação; o controle da uniformidade da qualificação; o índice diagnóstico da qualificação; o pa-

drão da qualificação teática e cosmoética; a Engenharia da qualificação; a gestão da Inventario-

logia da qualificação; o modelo de garantia da qualificação; a matéria-prima mentalsomática;  

a inspeção depuradora; os padrões de referência; a coleta de dados; a batelada de material; a Ta-

xologia do material; a administração da triagem das neoideias; o megabanco de dados; o armazém 

de reserva; os fatores qualitativos; o nível de qualidade (NQ); os achados insuficientes; o tema 

discrepante; o descarte das ideias deslocadas; a norma de rejeição; a não qualidade do refugo 

ideológico; a sucata ideológica; a rastreabilidade das verpons; os dados quantitativos da qualida-

de; a lista de verificação; a análise crítica dos constructos achados; o joeiramento dos constructos; 

a aprovação do modelo de verbete; a homologação prática do verbete; o verbete de conteúdo;  

o verbete da forma; o verbete retrabalhável; o verbete intercambiável; o neoverbete como valor 

mentalsomático agregado; a entrada; o neologismo; a expressão composta; a ideia original; o mo-

mento evolutivo da verdade relativa de ponta (verpon); a mudança de paradigma; a autoconscien-

tização da inteligência evolutiva (IE); o temário da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da qualificação dos verbetes. 

Binomiologia: o binômio quantidade-qualidade; o binômio conteúdo-forma; o binômio 

excesso de possibilidades–exatidão do autodiscernimento. 

Trinomiologia: o trinômio pro-pro-pro (proposta-processamento-produto). 

Holotecologia: a qualitoteca; a biblioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Tecnologia; a Enciclopediologia; a Lexicolo-

gia; a Conformática; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Experimentologia; a Linguística;  

a Lexicografia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intelectual. 

 

Masculinologia: o enciclopedista; o lexicologista; o lexicógrafo; o lexicólogo; o ex-alu-

no de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o componente das equipes técnicas do Holociclo. 

 

Femininologia: a enciclopedista; a lexicologista; a lexicógrafa; a lexicóloga; a ex-aluna 

de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a componente das equipes técnicas do Holociclo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens qualificator; o Homo sa-

piens lexicologus; o Homo sapiens technicologus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo 

sapiens communicologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens lexicographus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica elementar da qualificação do verbete = o verbete Consciênçula; 

técnica avançada da qualificação do verbete = o verbete Coerenciologia. 

 

Estruturas. De acordo com a Comunicologia, eis, na ordem alfabética, 19 categorias de 

temas selecionados, e os exemplos respectivos da estrutura de composição técnica dos verbetes 

prescritivos da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01.  Acrônimo: cipriene; Conformática; gescon; primener. 

02.  Análise: análise tendenciosa. 

03.  Antagonismo: Antidireito; antítipo. 

04.  Ciclo: ciclo mentalsomático; ciclo multiexistencial pessoal. 

05.  Código: código pessoal de Cosmoética (CPC). 

06.  Condição (humana, original): antepassado de si mesmo; ato clandestino. 

07.  Contraponto: satisfação benévola–satisfação malévola. 

08.  Cosmovisão: Holomnemônica; Holotecologia. 

09.  Falácia: almas gêmeas; sujismundismo. 

10.  Interrelação (inédita nos vocábulos): biofilia monopolizadora; eudemonia cosmoé-

tica. 

11.  Latinismo: coniunctio; corpus da Conscienciologia. 

12.  Neociência: Conscienciologia; Ofiexologia. 

13.  Observação (composta; inédita): dicionário cerebral analógico; jubileu evolutivo. 

14.  Prefixo: autoortodoxia; Afisiologia. 

15.  Resgate (de vocábulo): Orismologia; Dardanologia. 

16.  Sufixo: conscienciofilia; consciênçula. 

17.  Superlativo: Holofilosofia; Holomnemônica. 

18.  Toxicologia: alcoolismo; tabagismo; toxicomania. 

19.  Verpon: Invexologia; Tenepessismo; Ofiexologia. 
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Taxologia. Sob a ótica da Enciclopediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 

especificações das naturezas dos verbetes prescritivos escolhidos da Enciclopédia da Conscien-

ciologia, aqui listados com os títulos já publicados e os exemplos respectivos de cada qual: 

01.  Abordagens: Abordagem Bioenergética; Abordagem Extrafísica. 

02.  Acréscimos: Ausência Energética; Eudemonia Cosmoética (qualificações). 

03.  Adjetivos: Agente Retrocognitor; Biofilia Monopolizadora (adjetivações). 

04.  Antagonismos: Abertismo Consciencial / Fechadismo Consciencial (contrários). 

05.  Assistencialidade: Interassistencialidade; Ofiexologia. 

06.  Atributos Conscienciais: Abstração; Holomnemônica. 

07.  Aumentativos Antagônicos: Megatrafor / Megatrafar (Neologística). 

08.  Aumentativos Evolutivos: Gescon / Gessom  (Neologística). 

09.  Aumentativos Simples: Megaempreendimento Conscienciológico; Megatrafor (Neo-

logística). 

10.  Binômios: Binômio Automotivação-Trabalho; Binômio Ressoma-Dessoma. 

11.  Ciências: Coerenciologia; Paracerebrologia (Neologística). 

12.  Consciências: Agente Retrocognitor; Retomador de Tarefa. 

13.  Convivialidade: Adversário Ideológico; Coniunctio. 

14.  Cosmoeticidade: Código Pessoal de Cosmoética (CPC); Lisura. 

15.  Desafios: Avanço Mentalsomático; Tenepessismo. 

16.  Diminutivos: Consciênçula (Neologística); Hipomnésia. 

17.  Energossomatologia: Central Extrafísica de Energia (CEE); Estado Vibracional (EV). 

18.  Evolução Consciencial: Aceleração da História Pessoal; Escala das Prioridades 

Evolutivas. 

19.  Experimentação: Abordagem Consciencial; Balão de Ensaio. 

20.  Expressões Compostas: Autoconstrangimento Cosmoético Mínimo; Dicionário Ce-

rebral Analógico. 

21.  Extrafisicologia: Consciex Livre (CL); Ofiexologia (Neologística). 

22.  Filosofia: Holofilosofia; Universalismo. 

23.  Formas: Frase Enfática; Verbete (Conformática). 

24.  Gênero feminino: Acrasia; Lisura. 

25.  Gênero masculino: Aborrecimento; Traforismo. 

26.  Grupocarmologia: Acerto Grupocármico; Interprisiologia. 

27.  Holocarmologia: Adversidade; Voluntário da Conscienciologia. 

28.  Holomaturidade: Amplificador da Consciencialidade; Ponteiro Consciencial. 

29.  Holossomaticidade: Choque Consciencial; Paracerebrologia. 

30.  Homeostase: Primener; Satisfação Benévola. 

31.  Intrafisicalidade: Força Presencial; Porão Consciencial. 

32.  Manias: Riscomania; Toxicomania. 

33.  Maquinismos: Altofalante; Balonismo. 

34.  Neologística: Brainwashington (Estrangeirismo); Invéxis. 

35.  Nosografia: Autocorrupção; Satisfação Malévola. 

36.  Onomástica: Gersismo; Sujismundismo. 

37.  Parageografologia: Baratrosfera (Neologística); Interlúdio. 

38.  Parapercepciologia: Projeção Consciente; Sinalética Parapsíquica. 

39.  Pensenidade: Fôrma Holopensênica; Retropensenidade. 

40.  Personalidades: Elenco da Conscienciologia; Homo sapiens serenissimus. 

41.  Plurais: Almas Gêmeas; Técnica dos Atos / Fatos / Parafatos. 

42.  Princípios: Princípio da Descrença; Princípio do Exemplarismo Pessoal (PEP). 

43.  Sentimentos: Aborrecimento; Satisfação Benévola. 

44.  Singulares: Acídia; Protimia. 

45.  Singularidades: Ofiexologia; Omissuper. 

46.  Sínteses: Cosmossíntese; Síntese. 
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47.  Técnicas: Técnica do Bloco Tridisciplinar; Técnica do Crescendo. 

48.  Termos: Alienação; Ansiedade. 

49.  Traforismo: Altruísmo; Amplificador da Consciencialidade. 

50.  Trinômios: Trinômio Automotivação-trabalho-lazer; Trinômio Teática-verbação- 

-confor. 

 

Qualidades. De acordo com a Holomaturologia, a qualificação dos verbetes da Enciclo-

pédia obedeceu, antes de tudo, às especificações das qualidades, aqui dispostas em 3 níveis nesta 

ordem de excelência: 

1.  Qualidade mínima: limite inferior. 

2.  Qualidade média: limite medíocre. 

3.  Qualidade ideal: limite superior. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da qualificação dos verbetes, indicados para  

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

interessados: 

1.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

3.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

4.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

5.  Técnica  dos  Atos  /  Fatos  /  Parafatos:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

7.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

TORNA-SE  IMPRATICÁVEL  INCLUIR  TODOS  OS  VERBETES  

DESEJÁVEIS  NA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  
POR  ISSO,  A  SELEÇÃO  DAS  ENTRADAS  PELA  QUALIFI-
CAÇÃO  PARAPEDAGÓGICA  É  PRIORITÁRIA  E  RACIONAL. 

 

Questionologia. Há verbetes procurados por você, aqui, e não encontrados? Há verbetes 

encontrados por você, aqui, antes desconhecidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 67, 68, 88 e 338. 
2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 130. 
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T É C N I C A    D A    R E C É X I S  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da recéxis é o conjunto de procedimentos pró-evolutivos de re-

perspectivação da vida humana adotado pela conscin, homem ou mulher, fundamentado no para-

digma consciencial e inserido na cotidianidade pessoal de modo voluntário, objetivando catalisar 

o autodesempenho proexológico, com vistas ao compléxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O prefixo re 

provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço, intensifica-

ção”. O termo ciclo procede do mesmo idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma 

Grego, kúklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Técnica da reciclagem existencial. 02.  Metodologia reperspectivo-

lógica da existência humana. 03.  Procedimento técnico de reciclagem existencial. 04.  Técnica da 

transformação existencial. 05.  Técnica das renovações existenciais integradas. 06.  Técnica de 

revisão da vida. 07.  Técnica do autossoerguimento existencial. 08.  Método da recéxis. 09.  Mé-

todo do replanejamento da vida humana. 10.  Técnica da reeducação consciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas técnica da recéxis básica e técnica da recéxis 

avançada são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da invéxis. 2.  Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.  

3.  Técnica da recin. 4.  Paratécnica. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o upgrade proexológico; o follow-up das 

prioridades evolutivas; o modus operandi da proéxis pessoal; a open mind em prol da aquisição 

de valores evolutivos; o turning point evolutivo; o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autoproexologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autotransformação existencial comoética; os 

nostopensenes; a nostopensenidade; a superação dos patopensenes; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os har-

monopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o processo sistemático de reciclar os próprios rumos existenciais; a mudança 

dos estados de insatisfação íntima; a saturação da estagnação evolutiva; os limites do paradigma 

da Ciência Convencional; a ausência de objetivos evolutivos pessoais; o desconhecimento da téc-

nica da recéxis; a admissão para si das ideias conscienciológicas; a recin no alicerce da técnica 

da recéxis; os experimentos laboratoriais evidenciando as reciclagens prioritárias; a condição de 

autoimperdoador cosmoético; o exemplarismo alheio estimulando as transformações na vida pes-

soal; o reconhecimento da autocognição evolutiva; a adoção de novos valores pessoais; o fortale-

cimento do senso autocrítico; as omissões superavitárias; a importância das anotações relaciona-

das ao parapsiquismo pessoal; o autocompromisso de concretizar a proéxis; as reciclagens plane-

jadas de modo factível a partir do autodiscernimento cosmoético; as reciclagens decorrentes das 

participações em cursos conscienciológicos; a priorização dos valores evolutivos em relação aos 

valores pessoais; as práticas interassistenciais e cosmoéticas; os acertos grupocármicos possíveis; 

o investimento no desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e cosmoético; o uso de diferen-
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tes ferramentas de autopesquisa; a relevância das heterocríticas cosmoéticas; o passo a passo para 

cumprir a autoproéxis; as prioridades evolutivas pessoais e circunstanciais; a atualização da eru-

dição parapsíquica; a realização da tarefa do esclarecimento; a convicção pessoal das retrocogni-

ções enriquecedoras; o engajamento na maxiproéxis; as definições de novas estratégias existenci-

ais; a meta da vida pessoal programada para o longo prazo; as ultrapassagens de gargalo; a aquisi-

ção de novos trafores; as autossuperações proexológicas sucessivas; o aprendizado contínuo;  

a ampliação do dicionário polineuroléxico; a minimização dos trafares; as rotinas úteis e produti-

vas; as autavaliações periódicas; os fatos orientando novos rumos existenciais; a dedicação à evo-

lução pessoal; as ampliações dos acertos na realização da proéxis; a melhoria intraconsciencial es-

timulando as reciclagens alheias; o megainvestimento nos autodesassédios; a produção de ges-

cons gráficas; o investimento na aquisição do estado de desperticidade; o preparo para atuar na li-

derança interassistencial após a dessoma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a saída na Bara-

trosfera; a assim; a desassim; as sinaléticas energéticas mapeadas; as aplicações do arcovoltaico 

craniochacral; as 40 manobras fundamentais com as energias conscienciais (ECs); os flashes re-

trocognitivos de existências passadas; as práticas cotidianas da tenepes; o ataque paraterapêutico; 

os banhos energéticos confirmadores da presença dos amparadores; a amizade ideal com o evolu-

ciólogo do grupocarma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo megafoco–rotinas 

produtivas; o sinergismo autodesassédio-autossuperação; o sinergismo detalhismo–desempenho 

parapsíquico; o sinergismo autodeterminação–retribuição dos recebimentos; o sinergismo inten-

cionalidade transparente–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo autodiscernimento–vontade– 

–predisposição à reciclagem. 

Principiologia: o princípio ―se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem‖; o prin-

cípio ―contra fatos não h  argumentos‖; o princípio ―isso também passa‖; o princípio do deva-

gar e sempre; o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário; o princípio da qualificação das 

manifestações conscienciais; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de pesquisa pessoal. 

Teoriologia: a teoria do megafoco existencial; a teoria da evolução consciencial pelos 

autesforços; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da 

Teaticologia; a teoria do paradigma consciencial; a teoria e a prática do autodidatismo ininter-

rupto; a teoria da inteligência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da recéxis; as técnicas da autorganização; a técnica do arco vol-

taico craniochacral; a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas 

conscienciométricas; a técnica da exaustividade aplicada à evolução consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia;  

o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das Retrocog-

nições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Parapedago-

gia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio In-

visível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia. 

Efeitologia: os efeitos tarísticos da manutenção da liberdade de expressão; os efeitos 

salutares da dedicação pessoal ao autoconhecimento libertário; os efeitos evolutivos das recéxis 

no autodesempenho proexológico; os efeitos potencializadores do estabelecimento da parceria 

com os amparadores; os efeitos interassistenciais das práticas da tenepes; os efeitos das autorre-

trocognições salutares enriquecedoras; os efeitos autorrevezadores do compléxis. 
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Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses;  

a intensificação das paraneossinapses consistentes; as neossinapses geradas pelo convívio com 

amparador extrafísico; as neossinapses paraperceptivas; as neossinapses obtidas por meio da in-

terassistencialidade; as neossinapses das neodescobertas de neo-horizontes; as neossinapses das 

neoideias das paraevidências das cláusulas proexológicas. 

Ciclologia: o ciclo das reciclagens conscienciais; o ciclo da modernização do replane-

jamento da vida; o ciclo de efetivação de recin; o ciclo da revisão dos valores pessoais e evolu-

tivos; o ciclo da definição das novas metas evolutivas; o ciclo das sincronicidades amparadas;  

o ciclo das endorreciclagens e exorreciclagens. 

Enumerologia: as reciclagens antecipadas; as reciclagens imprevistas; as reciclagens 

esporádicas; as reciclagens autoimpostas; as reciclagens neglicenciadas; as reciclagens ignora-

das; as reciclagens prazerosas. 

Binomiologia: o binômio vontade-propósito; o binômio objetivo-intenção; o binômio 

autodiscernimento atuante–autesforços prolíficos; o binômio transformação consciencial–meta-

morfose consciencial; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio audesas-

sédio-heterodesassédio; o binômio neoevidências-neoconvicções. 

Interaciologia: a interação crítica-autocrítica; a interação pesquisística hipótese-com-

provação; a interação crise-superação; a interação oportunidade evolutiva–aceleração da Histó-

ria Pessoal; a interação início da recéxis–compléxis; a interação amizades intrafísicas–amizades 

extrafísicas; a interação lucidez–prioridade evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo da autoconfiança na capaci-

dade de autorrealização; o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o crescen-

do recebimentos-retribuições; o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo; o crescendo evo-

lutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Interassisten-

cial Multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio experiência-racio-

nalidade-acerto; o trinômio evolutivo prioritário fixação de trafores–extinção de trafares–aquisi-

ção de trafais; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio interassistencial 

acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio proéxis-compléxis-maximoréxis; o trinômio 

observações cuidadosas–análise minuciosas–conclusões fidedignas. 

Polinomiologia: o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar;  

o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio revisão-correção- 

-acréscimo-aprofundamento; o polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tene-

pes–ofiex pessoal; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poli-

glótico; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio autexpe-

rimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo desvio / trajetória principal; o antagonismo condi-

ção consciencial desejada / condição consciencial real; o antagonismo automimese dispensável  

/ prioridade evolutiva; o antagonismo experiência significativa / experiência insignificante; o an-

tagonismo autodidatismo / apedeutismo; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo su-

posição / constatação. 

Paradoxologia: o paradoxo técnica do detalhismo–corte das insignificâncias; o parado-

xo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo en-

raizamento intrafísico–autexpansão consciencial. 

Politicologia: a tecnocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a pesquisocracia;  

a conscienciocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da educação evolutiva permanente; a lei do mai-

or esforço na difusão de metodologias autorreeducativas; a lei do maior esforço interassistencial 

promovendo autossuperações evolutivas. 

Filiologia: a experimentofilia; a autopesquisofilia; a desassediofilia; a comunicofilia;  

a cogniciofilia; a coerenciofilia; a reeducaciofilia. 

Sindromologia: a ultrapassagem da síndrome da dispersão consciencial; a extenuação 

da síndrome da apriorismose; a transposição da síndrome da mediocrização; a eliminação da sín-
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drome da despriorização existencial; a suplantação da síndrome da autovitimização; a evitação 

da síndrome da manutenção do anacronismo; a superação da síndrome da abstinência da Bara-

trosfera (SAB). 

Holotecologia: a metodoteca; a intelectoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a invexoteca; 

a tecnoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Invexologia;  

a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autopesqui-

sologia; 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 interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da recéxis básica = o método da recéxis adotado pelo reciclante 

existencial jejuno; técnica da recéxis avançada = o método da recéxis praticado pelo reciclante 

existencial veterano. 

 

Culturologia: a cultura da autossuperação evolutiva; a cultura do aproveitamento má-

ximo da vida intrafísica; a cultura dos neovalores intraconscienciais; a cultura do download do 

paracérebro. 

 

Caracterologia. No âmbito da Experimentologia, a técnica da recéxis engloba, pelo me-

nos, 100 itens a serem observados pelo reciclante existencial teático, dispostos em ordem alfabé-

tica: 

01. Acertos. Promover os acertos grupocármicos correspondentes à parcela pessoal do 

débito grupocármico. 
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02. Acervo. Constituir o próprio acervo cultural diversificado, porém, com predomínio 

de obras especializadas na temática da autopesquisa. 

03. Ações. Desenvolver ações, com a finalidade de atualizar para melhor o comporta-

mento, as atitudes e o temperamento pessoal. 

04. Afetividade. Qualificar a afetividade para obter melhores resultados interassisten-

ciais. 

05. Aglutinação. Incentivar a aglutinação dos compassageiros evolutivos afinizados 

com o tema de pesquisa do autopesquisador. 

06. Alimento. Atender às reais necessidades de alimento do corpo biológico. 

07. Amizades. Cultivar novas amizades intra e extrafísicas. 

08. Aprendizado. Ampliar o aprendizado com as lições da vida. 

09. Atividades. Participar e criar atividades afeitas ao paradigma consciencial. 

10. Atributos. Dedicar-se ao desenvolvimento de novos atributos conscienciais. 

11. Autavaliações. Investir nas autavaliações periódicas da técnica da recéxis. 

12. Autestima. Fortalecer a autestima para combater as autoculpas indevidas, a covar-

dia, os medos e as fugas, sempre agentes autossabotadores. 

13. Autocapacitação. Investir na autocapacitação parapsíquica a fim de facilitar o aces-

so às Centrais Extrafísicas e comunexes avançadas, quando necessário. 

14. Autocompetência. Empenhar-se, para melhorar o percentual de autocompetência 

nas diferentes áreas da vida. 

15. Autoconfiança. Valer-se da autoconfiança nos talentos pessoais, da intervenção dos 

amparadores, diante dos percalços da vida. 

16. Autoconscienciometria. Fazer a autoconscienciometria periódica e, quando possí-

vel, vivenciar a condição de conscin-cobaia voluntária, a fim de estabelecer comparação entre as 

autocríticas e as heterocríticas cosmoéticas. 

17. Autoconsciencioterapia. Exercitar a autoconsciencioterapia, visando a remissão de 

psicopatologias recicladoras e vivenciar a condição de evoluciente, nas seções de Conscienciote-

rapia. 

18. Autodesperticidade. Planejar e investir no alcance da autodesperticidade, de prefe-

rência, para a atual vida humana. 

19. Autodeterminação. Melhorar o grau de autodeterminação para reciclar a vida pes-

soal. 

20. Autodidatismo. Dedicar-se ao autodidatismo teático focado nas necessidades espe-

cíficas do momento evolutivo pessoal. 

21. Autodiscernimento. Permitir-se usar o autodiscernimento tanto nas decisões mais 

simples quanto nas mais complexas da existência intrafísica atual. 

22. Autografopensenes. Disponibilizar os autografopensenes em prol das práticas 

esclarecedoras, e cosmoéticas, de outrem. 

23. Autolucidez. Ampliar o percentual de autolucidez, facilitando a clareza para a to-

mada do próximo passo evolutivo. 

24. Autonomia. Adquirir autonomia gradativa, quanto à panorâmica da evolução. 

25. Autopesquisa. Realizar autopesquisas com o uso de diferentes metodologias. 

26. Autopredisposição. Ter autopredisposição para reciclar o necessário, conforme  

o momento evolutivo. 

27. Autorganização. Aprimorar a autorganização, com vistas à potencialização do 

autorrendimento evolutivo. 

28. Autorreflexão. Realizar autorreflexão em prol das recins, para acelerar a mudança 

de patamar evolutivo. 

29. Autotrafores. Usar os autotrafores e estimular outrem a desenvolvê-los. 

30. Autotransafetividade. Entender a autotransafetividade e inseri-la nas próprias vi-

vências. 

31. Calma. Agir com calma, prudência, ponderação, principalmente nos momentos de 

predomínio de forte apelo emocional. 
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32. Cérebro. Cuidar do cérebro, preservar a memória, a fim de facilitar o download das 

informações contidas no paracérebro. 

33. Coerência. Preservar a coerência entre a fala, a conduta, as ações e os pensenes, 

independentemente da dimensão de manifestação. 

34. Conquistas. Valorizar as conquistas, mesmo pequenas, adquiridas por meio do 

autesforço. 

35. Convergência. Buscar a convergência entre esforço pessoal, cosmoética e discerni-

mento, principalmente, quando as decisões envolverem o destino de outras consciências. 

36. Coragem. Conservar a coragem, o destemor, e principalmente a conexão com os 

amparadores, diante das retrocognições promovida pelos assediadores. 

37. Cosmoética. Inserir a Cosmoética como item a ser ampliado e vivenciado. 

38. Cosmovisão. Esforçar-se para manter a cosmovisão das características dos escalões 

interassistenciais, tendo em vista o próximo passo evolutivo. 

39. Curiosidade. Desenvolver curiosidade sadia, visando a descoberta de neoverpons. 

40. Desafio. Estar sempre preparado para o próximo desafio evolutivo e aceitar as sur-

presas desagradáveis sem reclamação. 

41. Descrença. Vivenciar a descrença, na qualidade de dúvida sadia, especialmente, an-

tes das decisões de destino. 

42. Direitos. Defender os próprios direitos evolutivos e cumprir os autodeveres proexo-

lógicos. 

43. Divulgação. Fazer divulgação das pesquisas realizadas, por meio de debates e reda-

ções de verbetes, artigos, livros, dicionários ou tratados. 

44. Empatia. Investir no estabelecimento da empatia com os diferentes princípios cons-

cienciais. 

45. Enciclopédia. Contribuir para a Enciclopédia da Conscienciologia, a partir da escri-

ta e defesa de verbetes. 

46. Energias. Investir na qualificação, percepção, discriminação e decodificação das 

energias conscienciais. 

47. Escolhas. Valer-se de escolhas assertivas, compatíveis ao fluxo cósmico, proporcio-

nadoras da autocatálise evolutiva. 

48. EV. Qualificar e quantificar as práticas do EV, preparando-se, desse modo, às futu-

ras reciclagens intraconscienciais. 

49. Exemplo. Tornar-se exemplar para os assistidos capazes de assimilar as lições. 

50. Exercícios. Inserir exercícios físicos, de modo regular, no cotidiano pessoal, para  

favorecer a saúde física, e, consequentemente, otimizar a funcionalidade do holossoma. 

51. Extrapolacionismos. Permitir-se vivenciar extrapolacionismos parapsíquicos inte-

rassistenciais. 

52. Fama. Abandonar a fama por ser geradora de compensações emocionais paliativas. 

53. Felicidade. Oportunizar-se ser feliz com pequenas conquistas evolutivas. 

54. Finanças. Destinar parte das finanças pessoais, para o autaprimoramento conscien-

cial. 

55. Flexibilidade. Usar a flexibilidade, a lucidez, a visão prospectiva, no emprego da lei 

de economia de males. 

56. Grecex. Integrar o Grecex para alterar a vida pessoal para melhor e contribuir para  

a aceleração da História Pessoal de outrem. 

57. Hábitos. Desenvolver e fixar hábitos sadios e rotinas úteis nas atividades do cotidia-

no pessoal, para predispor às reciclagens consecutivas. 

58. Higidez. Manter a higidez do soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma. 

59. Holomemória. Acessar a holomemória com racionalidade, fixando-se nos trafores, 

para superar os trafares. 

60. Intelectualidade. Investir na qualificação, quantificação seletiva e atualização da 

intelectualidade. 

61. Inteligência. Aumentar o percentual de uso da inteligência evolutiva. 
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62. Intenção. Manter a intenção de funcionar, de modo contínuo, na condição de mini-

peça interassistencial lúcida e autoconsciente. 

63. Isca. Atuar na condição de isca interassistencial lúcida, quando possível. 

64. Itinerância. Fazer itinerância visando ampliar as práticas interassistenciais junto ao 

grupocarma. 

65. Liberdade. Conquistar e manter a liberdade de expressão em função do autodesem-

penho proexológico. 

66. Liderança. Desenvolver novos traços da liderança com foco nas práticas interassis-

tenciais. 

67. Limites. Respeitar os limites pessoais e alheios, sem acomodação ou conivência 

com os erros dos outros. 

68. Maturidade. Esforçar-se para aumentar o percentual de maturidade o mais breve 

possível. 

69. Maxidissidente. Tornar-se maxidissidente de qualquer ideologia capaz de restringir 

as manifestações pessoais. 

70. Maxiplanejamento. Elaborar o maxiplanejamento factível visando o cumprimento 

das metas inseridas. 

71. Megafoco. Fixar-se no megafoco, no principal objetivo a ser cumprido na vida 

humana atual, durante a aplicação da técnica da recéxis. 

72. Metodologia. Usar metodologia diversificada, adequada ao momento e fôlego evo-

lutivos, para facilitar as recins e as recéxis. 

73. Moradia. Criar moradia otimizada, objetivando suprir as necessidades conscien-

ciais. 

74. Mudanças. Vivenciar mudanças de companhias, cultura, domicílio, profissão, ma-

terpensene pessoal, patamar evolutivo e megafoco, conforme exigência da situação. 

75. Oportunidades. Aproveitar as oportunidades de patrocinar a autorrecin. 

76. Pacificação. Preferir a pacificação intra e extraconsciencial, ao invés do belicismo. 

77. Perdas. Minimizar, e procurar compensar, as perdas de oportunidades tarísticas. 

78. Pesquisa. Concluir as pesquisas iniciadas, principalmente, dos fenômenos parapsí-

quicos vivenciados e ainda não catalogados. 

79. Poliglotismo. Investir no desenvolvimento do poliglotismo, para tornar as práticas 

interassistenciais mais universalistas e facilitar o resgate de consciexes condicionadas a determi-

nado idioma. 

80. Prioridades. Identificar e assumir as prioridades evolutivas pessoais e circunstan-

ciais. 

81. Projetabilidade. Melhorar a projetabilidade lúcida, de modo qualitativo e quanti-

tativo. 

82. Proveito. Tirar o máximo proveito das reciclagens, especialmente na fase executiva. 

83. Racionalidade. Preferir agir com racionalidade na resolução de problemas evoluti-

vos. 

84. Registro. Fazer o registro das parapercepções e criar banco de dados dos parafenô-

menos, ao modo de inventário parapsíquico. 

85. Replanejamento. Experimentar o replanejamento da existência intrafísica voltado  

à conquista do autocompléxis. 

86. Responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela realização da proéxis pessoal. 

87. Retribuição. Fazer a retribuição dos conhecimentos adquiridos a quem estiver pre-

disposto a ser esclarecido. 

88. Saldo. Investir no aumento do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

89. Soluções. Encontrar soluções mais rápidas e eficientes, para os problemas banais do 

cotidiano. 

90. Superação. Dedicar-se à superação do temperamento bélico, religioso, monárquico  

e outros incompatíveis com o paradigma consciencial. 
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91. Telepatia. Desenvolver a telepatia, para comunicar-se mais facilmente com cons-

ciências mais evoluídas, ressomadas e a caminho do anonimato. 

92. Tenepes. Empenhar-se nas práticas da tenepes, aprimoradas em paralelo às autorre-

ciclagens. 

93. Tradicionalismo. Romper com o tradicionalismo estagnador da evolução grupal  

e pessoal. 

94. Transformação. Buscar a transformação dos atos instintivos em emoções e das 

emoções em sentimentos elevados. 

95. Transparência. Agir com transparência em qualquer dimensão de manifestação. 

96. Valores. Reordenar os valores pessoais, com o foco na melhoria da autoconscien-

cialidade. 

97. Velocidade. Imprimir velocidade à própria evolução e respeitar o ritmo evolutivo de 

outrem. 

98. Verpons. Trazer verpons a partir da recuperação de cons magnos. 

99. Vida. Empenhar-se na valorização do tempo de vida. 

100. Vontade. Usar a vontade firme convergente para o interesse evolutivo prioritário. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da recéxis, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

11.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Paratecnologia  da  intelecção:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

14.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

15.  Transformismo:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  RECÉXIS  É  INSTRUMENTO  FACILITADOR  

E  CATALISADOR  DA  AUTEVOLUÇÃO  PARA  AS  CONSCINS  

LÚCIDAS  E  DETERMINADAS  A  REALIZAR  OS  AUTOCOM-
PROMISSOS  PROEXOLÓGICOS,  PESSOAIS  E  GRUPAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a técnica da recéxis? Em caso afirmativo, 

quais os principais benefícios obtidos com a experiência? 
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M. R. 
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T É C N I C A    D A    S A T U R A Ç Ã O    T E M Á T I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da saturação temática é o processo pesquisístico utilizado pela 

conscin, homem ou mulher, ao buscar exaustivamente informações e neoideias sobre determinado 

foco de investigação, nas interrelações cotidianas, nas casuísticas e paracasuísticas, fatos e parafa-

tos, otimizando a impregnação cognitiva sobre o tema-alvo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo a Arte, a Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo saturação 

vem do idioma Latim, saturatio, “saciedade; repleção”, de saturare, “fartar; saciar; alimentar; nu-

trir; satisfazer; encher; cumular”. Apareceu no Século XVIII. A palavra tema vem do idioma La-

tim, thema, “tema; assunto; proposição; argumento; matéria; tese; tema (de 1 verbo)”, e este do 

idioma Grego, thêma, “aquilo que se propõe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento 

oratório; tema ou raiz de alguma palavra; soma de dinheiro depositado em banco; tesouro”. Sur-

giu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da saturação conteudística. 2.  Técnica do exaurimento pes-

quisístico do tema. 3.  Técnica da exaustividade na pesquisa do tema. 4.  Técnica do aprofunda-

mento temático. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da saturação temática, técnica primária 

da saturação temática e técnica avançada da saturação temática são neologismos técnicos da 

Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Falta de aprofundamento no tema. 2.  Superficialidade temática.  

3.  Amadorismo quanto à exaustividade temática. 

Estrangeirismologia: os feedbacks após as interações; o checklist diário; a atenção a in-

sights relacionados aos temas; a abertura da glasnost multidimensional temática; a pesquisa extra-

poladora do setting intrafísico do assunto. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência mentalsomática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Saturação 

temática: autocosmovisão. Saturação temática: neoexperiências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ampliação temática; o holopensene pessoal da 

tecnicidade pesquisística; os pesquisopensenes; a pesquisopensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; o holopensene recinológico a partir do tema; a heteropensenidade auxili-

ando o pensenograma; o holopensene temático facilitando a agilidade pensênica e aceleração da 

associação de ideias; o holopensene universalista; os interassistenciopensenes; a interassistencio-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a autorganização pensênica no interrelaciona-

mento; a flexibilidade holopensênica para realinhar os objetivos temáticos às novas situações  

e condições; o holopensene de compreensão dos fenômenos vivenciados; a saturação holopensê-

nica do assunto favorecendo a expansão mentalsomática; o holopensene pessoal da Cosmovisio-

logia. 

 

Fatologia: a busca pesquisística diária; a conexão entre ideias e informações; a saturação 

dos achados pesquisísticos; a saturação mental no tema em estudo; a saturação intencional educa-

tiva da batida na mesma tecla; o megafoco permanente para evitar a dispersão do tema; o bom- 

-tom comunicacional; a autocoerência em relação ao tema e ao contexto; a dessensibilização dos 
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automelindres; a apreensão cosmovisiológica da autoconsciencialidade; a necessidade de adequa-

ção à linguagem do contexto; o equilíbrio intraconsciencial manifesto na abordagem harmoniosa 

do tema; a racionalidade aplicada nas manifestações; a consolidação da compreensão temática pe-

la análise dos fatos cotidianos; a autocrítica necessária; a investigação sincera da finalidade alme-

jada nas interrelações temáticas; a confirmação dos fatos em múltiplas fontes; as repetições paci-

entes; as abordagens ao mesmo assunto em ângulos diversificados; as variações sutis sobre  

o mesmo tema; o ato de cercar e expandir o assunto por todos os flancos; os elos da corrente de 

ideias; a reflexão teórica fundamentada nos dados coletados; as reações ideativas em cadeia; a di-

namização da associação de ideias conteudísticas; o acompanhamento de processos mentais;  

o convívio atualizando o inventário temático; a busca inteligente do heteroconhecimento; as casu-

ísticas capazes de permitir o acesso a novas fontes cognitivas; a autodeterminação para a ultrapas-

sagem dos gargalos temáticos; a compreensão expandida sobre o foco da pesquisa; o desenvolvi-

mento da empatia com número crescente de ideias sobre o assunto, exibindo características e va-

lores distintos; a organização e disciplina estruturando o desenvolvimento temático; a trilha men-

talsomática da auto e heteroinvestigação; a catarse desencadeada pela teática da saturação mental; 

a sistematização da coleta de achados em planilhas antidispersão; a saturação do assunto nas pes-

quisas teáticas; a troca lucrativa dos erros involuntários pelos acertos lúcidos; o desenvolvimento 

do discernimento em busca da cosmovisão; o patrimônio cognitivo e experiencial favorecendo  

a cosmovisão; a Enciclopédia da Conscienciologia como amplificadora temática; as Tertúlias 

Conscienciológicas enquanto campo transmissor de ideias entre consciências; a defesa dos verbe-

tes provocando a centralização da consciência no mentalsoma; o processo pesquisístico da satura-

ção temática levando à ampliação das neoideias. 

 

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

zação multidimensional (AM); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o aumento da para-

percepção das sincronicidades temáticas; a amparabilidade extrafísica de função; os extrapolacio-

nismos parapsíquicos; a perspicácia da leitura energética do ambientex na assertividade comuni-

cativa do tema; as assimilações simpáticas com consciexes amparadoras favorecendo a ampliação 

da compreensão do tema; o atilamento sobre as pesquisas especializadas na paracognição do as-

sunto; o acoplamento energético com o amparador extrafísico; as iscagens intraconscienciais;  

o ganho de autoconfiança parapsíquica; a evitação de ressacas energéticas; a necessidade da de-

sassim; a sustentação da higidez energética do ambiente; a criação de atmosfera predisponente às 

intervenções da equipex; as parapercepções de diferentes equipes extrafísicas (equipexes); o rap-

port com a equipex propiciado pela abordagem lúcida aos registros cotidianos, aparentemente ba-

nais; a atenção às evocações de parassistentes e parassistidos relacionadas ao tema estudado; os 

parabanhos confirmatórios da atuação acertada; a projeção lúcida (PL) enquanto ferramenta assis-

tencial e de autopesquisa temática; a vivência da tenepes 24 horas; o desassédio temático 

multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo neoinformação-neoconexão; o sinergismo autopesquisa- 

-heteropesquisa; o sinergismo da divergência de opiniões gerando as neoideias; o sinergismo da 

associação de ideias; o sinergismo interconsciencial; o sinergismo abertismo-flexibilidade;  

o sinergismo intuição-confirmação; o sinergismo reflexão–aprofundamento temático. 

Principiologia: o princípio do detalhismo pesquisístico; o princípio da convergência de 

ideias; o princípio do abertismo consciencial; o princípio coexistencial da admiração-discordân-

cia; o princípio da convivialidade sadia; o princípio do autenfrentamento; o princípio da evolu-

ção interassistencial; o princípio da descrença (PD) aplicado à cotidianidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionando a Conviviologia. 

Teoriologia: a neoteoria advinda da teática; a teoria das relações humanas; a teática da 

amizade; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da equidade; a teoria da agiliza-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21593 

ção evolutiva consciente; a teática da energossomática interassistencial; a teoria da interassis-

tencialidade; a teoria da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica da saturação temática; a técnica da imersão intelectual; a técnica 

do foco prioritário no tema; a técnica da recepção de heterocríticas; a técnica da potencialização 

do EV; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do acoplamento áurico; a técnica da passividade 

alerta; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da análise-síntese; a técni-

ca do registro; a técnica do cosmograma. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciometrológico auxiliando a difusão temática. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o la-

boratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico de des-

sassédio mentalsomático (Holociclo); o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o la-

boratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Aute-

voluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito benigno da heterocrítica cosmoética; os efeitos de conversas revi-

gorantes no arejamento temático; os efeitos do holopensene intelectual na desconexão de pa-

drões emocionais de auto e heterodesassédio; o efeito do olhar meticuloso na observação de mai-

ores detalhes de contexto; o efeito da hiperacuidade mentalsomática ampliando e qualificando  

o tema; o efeito das neoposturas no aprofundamento do assunto; o efeito evolutivo do universa-

lismo vivido. 

Neossinapsologia: a saturação do tema como favorecimento à formação de neossinap-

ses; a criação de receptáculos neossinápticos; as neossinapses advindas da qualificação intencio-

nal; a aceleração na geração de neossinapses na qualificação temática; as neossinapses interco-

nectivas; as neossinapses desencadeadas pelas autoinvestigações permanentes; as neossinapses 

geradas do estudo teático da saturação do assunto; as neossinapses do sobrepairamento analíti-

co; as ortossinapses advindas da qualificação temática. 

Ciclologia: o ciclo tempo de saturação–tempo de análise; o ciclo pesquisístico auto  

e heteroinvestigativo; o ciclo informação-checagem-reflexão; o ciclo receptividade-aprendiza-

gem-crescimento; o ciclo ininterrupto análises-sínteses; o ciclo crítica-contracrítica-consenso;  

o ciclo recinológico da comunicação-interrelação-autorreflexão. 

Enumerologia: as abordagens iniciais; as inferências preliminares; as anatomizações de-

talhadas; as associações instrutivas; as explicitações conteudísticas; os entendimentos aprofunda-

dos; as conclusões esclarecedoras. 

Binomiologia: o binômio compreensão-classificação; o binômio autexperimentador-he-

terexperimentador; o binômio abordagem-afinidade; o binômio análise autocrítica–análise hete-

rocrítica; o binômio diferenças culturais–diferenças cognitivas; o binômio autoposicionamento- 

-sobrepairamento; o binômio atenção-eficácia; o binômio multidiversidade-cosmovisão. 

Interaciologia: a interação fatos-versões; a interação organização mental–organização 

analítica; a interação auxílio interconsciencial–melhora intraconsciencial; a interação comuni-

cação cosmoética–qualificação autodiscernidora; a interação saturação temática–qualificação 

casuística; a interação com o campo energético do interlocutor. 

Crescendologia: o crescendo instinto-pesquisa-técnica; o crescendo análise pontual– 

–análise tangencial–análise sincrônica; o crescendo saturação pesquisística–desenvolvimento da 

articulação intelectual–ampliação da autocognição; o crescendo detalhe isolado–detalhes con-

juntos; o crescendo comunicação humana–comunicação parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio assunto-abordagem-versão; o trinômio apurar-investigar- 

-confirmar; o trinômio discernir-esclarecer-desassediar; o trinômio entrecruzar-simplificar-des-

complicar; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa- 

-parapesquisa; o trinômio objetividade-imparcialidade-interdependência; o trinômio Cogniciolo-

gia-Cosmopensenologia-Cosmovisiologia. 
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Polinomiologia: o polinômio informação-veracidade-verificação-atualização; o polinô-

mio falar-ouvir-perceber-paraperceper-refletir-reelaborar-reestruturar-resiguinificar; o polinô-

mio fatos-parafatos-retrofatos-neofatos; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesqui-

sas-multipesquisas; o polinômio dinamismo-prioridade-neofilia-teaticofilia; o polinômio interes-

se-dedicação-consecução-acabativa; o polinômio comunicação-tares-tenepes-reurbex; o polinô-

mio ideia-relevância-processamento-neoconcepção. 

Antagonismologia: o antagonismo saturação / detalhismo; o antagonismo benefício 

pessoal / benefício ao outro; o antagonismo consenso / seletividade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autopesquisa temática ser agilizada em grupo; o para-

doxo da divergência sem desunião; o paradoxo de a autopesquisa ser aprofundada pelo hetero-

compartilhamento autolúcido; o paradoxo da horizontalidade no sobrepairamento; o paradoxo 

de a análise detalhada das partes permitir a visão de conjunto do todo. 

Politicologia: a cognocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a comunicocracia; 

a culturocracia; a interassistenciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da interconectividade; a lei da interdependência consciencial; a lei do 

maior esforço pesquisístico; a lei da proporcionalidade sementeira-colheita; a lei do maior esfor-

ço interassistencial evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a pensenofilia; a conviviofilia; a experimentofilia; a teaticofilia;  

a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da fobia à autexposição. 

Sindromologia: a superação da síndrome da exclusão; a superação da síndrome da inse-

gurança; a superação da síndrome da subestimação; a profilaxia da síndrome da verborragia;  
o domínio da síndrome do ansiosismo; a profilaxia à síndrome da dispersão consciencial; a eli-

minação da síndrome da pressa. 

Maniologia: o fim da egomania. 

Mitologia: o mito do pensador solitário. 

Holotecologia: a convivioteca; a teaticoteca; a intelectoteca; a comunicoteca; a atencio-

teca; a analiticoteca; a argumentoteca; a criticoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Interaciologia; a Experi-

mentologia; a Autopesquisologia; a Autocompreensiologia; a Energossomatologia; a Argumento-

logia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo;  o acoplamentista; 

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

o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciômetra; o duplista; o duplólogo; o proexis-

ta; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a acoplamentista;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a conscienciômetra; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-

cepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertuliana;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens pensenologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

autorreflexor; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

universalis; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica primária da saturação temática = a implementada pelo pesquisa-

dor jejuno, ao realizar os primeiros levantamentos exaustivos relacionados a algum assunto de in-

teresse pessoal; técnica avançada da saturação temática = a implementada pelo pesquisador ve-

terano, ao realizar inventário detalhista e exaustivo das informações de fatos e parafatos relacio-

nados a assunto de interesse pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da Comunicologia; a amplia-

ção da cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autexperimentologia; a cultura do abertismo; 

a cultura tenepessista; a cultura do Universalismo; a cultura da Cosmovisiologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da saturação temática, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoqualificação  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  assim-desassim:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Cosmogramofilia:  Cosmogramologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade  analítica:  Percucienciologia;  Homeostático. 

08.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Técnica  da  découpage  cotidiana:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  da  imersão  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  cosmograma:  Cosmogramologia;  Neutro. 

15.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  SATURAÇÃO  TEMÁTICA  EXPANDE  O  MEN-
TALSOMA,  AMPLIA  A  INTERCOMUNICAÇÃO,  ATIVA  O  DIS-
CERNIMENTO  E  A  AUTOCRÍTICA  PESQUISÍSTICA,  LEVAN-
DO  À  COSMOVISÃO  DA  TEÁTICA  CONSCIENCIOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera aplicar a técnica da saturação temáti-

ca para ampliar os resultados autopesquisísticos? Prioriza a cosmovisão nas abordagens autoin-

vestigativas? 
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T É C N I C A    D A    S E G U N D A    R E D A Ç Ã O  
( C O N F O R M Á T I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da segunda redação consiste no ato de promover o enriqueci-

mento criativo de algum texto antigo – artigo, tese, ensaio, parágrafo, capítulo – por intermédio 

de nova redação do texto, sobre o mesmo assunto, sem consultar ou se valer do texto antigo já 

redigido, contudo ainda não publicado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de profissão específica; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo se-

gundo provém do idioma Latim, secundus, “em segundo lugar; o ordinal corresponde a 2”. A pa-

lavra redação deriva também do idioma Latim, redactio, “redução (termo de Aritmética); ato ou 

efeito de redigir”. Apareceu em 1858. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do enriquecimento do texto. 2.  Método da repetição do tex-

to. 3.  Técnica da redação dupla. 4.  Técnica da autavaliação intelectual. 5.  Técnica da amplia-

ção repetitiva. 6.  Recontextualização. 7.  Experimento da recéxis intelectual. 8.  Procedimento 

técnico batopensênico. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da segunda redação, minitécnica da se-

gunda redação e maxitécnica da segunda redação são neologismos específicos da Conformática. 

Antonimologia: 1.  Técnica da redação convencional. 2.  Técnica da redação única.  

3.  Monovisão de assunto técnico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o texto inédito arquivado; o enriquecimento do texto; a repetição da redação; 

as inclusões novas da redação dupla; a reanálise da contextualidade; a atualização das datações; 

as minudências esquecidas; a dupla abordagem do mesmo assunto; a expansão da análise cosmo-

visiológica; a exaustividade da pesquisa do tema em foco; as vantagens técnicas; as autocríticas 

quanto à forma e o conteúdo; a evolução intelectual do redator ou redatora no período de 6 meses. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da segunda redação. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do cosmo-

grama. 

Binomiologia: o binômio autocognição-autossuperação. 

Trinomiologia: o trinômio autodidático Conformática-Poliglotismo-Multidisciplinari-

dade. 

Antagonismologia: o antagonismo pior / melhor; o antagonismo perfeccionismo / deta-

lhismo. 

Holotecologia: a estiloteca; a tecnoteca; a criativoteca. 
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Interdisciplinologia: a Conformática; a Tecnologia; a Comunicologia; a Teaticologia;  

a Autoconscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Cosmanálise. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intelecual. 

 

Masculinologia: o redator; o articulista; o autor; o escritor, o professor; o epicon lúcido; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra. 

 

Femininologia: a redatora; a articulista; a autora; a escritora, a professora; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

technicus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens verbe-

tologus; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitécnica da segunda redação = a nova redação integral do capítulo 

do livro inédito; maxitécnica da segunda redação = a nova redação integral do artigo guardado, 

há tempos, e ainda não publicado. 

 

Técnica. Sob a ótica da Conformática, eis, na ordem ascendente funcional, o desenvolvi-

mento racional dos processamentos da técnica da segunda redação, dispostos em 11 itens: 

01.  Paciência: exercitar deliberadamente os potenciais mentaissomáticos, notadamente 

o autodiscernimento, a retilinearidade autopensênica, a atenção, a memória, a associação de 

ideias, o detalhismo, a autocrítica, a incorrupção e a paciência intelectual, criativa, pessoal. 

02.  Texto: usar o texto antigo, já pronto, não lido há, pelo menos, 6 ou 12 meses, esco-

lhido através de listagem ou índice dos temas arquivados. 

03.  Leitura: não reler agora, ou seja, antes, o texto antigo não lido. 

04.  Redação: redigir integralmente o texto novo, em arquivo separado do texto antigo, 

no microcomputador. 

05.  Impressão: depois de redigir integralmente, revisar e aprontar o novo texto, impri-

mir os 2 textos, o antigo e o recém-redigido. 

06.  Comparação: cotejar, palavra a palavra, tópico a tópico, os 2 textos. 

07.  Observação: observar as interações entre os 2 textos, os dados faltantes em relação 

ao primeiro texto, e também os dados e os argumentos inéditos apresentados pelo texto novo. 

08.  Enriquecimento: ampliar o texto antigo fazendo a interfusão enriquecedora (suca-

teamento) com o texto novo, gerando o terceiro texto híbrido ampliado. 

09.  Destaque: destacar, em amarelo, os possíveis enriquecimentos do conteúdo e da for-

ma do terceiro texto híbrido de acordo com a orientação, o cunho e a estilística pessoal renovada. 

10.  Conclusões: apontar as conclusões das deficiências – equívocos, erros, lapsos, 

omissões e autoplágios – de si mesmo, na condição de autor, ou autora, na redação de ambos os 

textos comparados, bem como a amplificação dos próprios conhecimentos e da Estilística depois 

de 6 meses. 

11.  Publicação: associar ou cotejar, pela última vez, os 3 textos, atirar na cesta de pa-

péis o primeiro e o segundo textos rasgados (deletar, se for o caso), e providenciar a publicação 

do terceiro texto. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da segunda redação, indicados para a expansão 

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

1.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

3.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

4.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

6.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  AVALIAÇÃO  CONSCIENCIOMÉTRICA,  EMBUTIDA  NA 

TÉCNICA  DA  SEGUNDA  REDAÇÃO,  ENRIQUECE  AS  PO-
TENCIALIDADES  DO  REDATOR  E  DO  TEXTO,  CHECAN-  
DO  A  DINÂMICA  DO  DESENVOLVIMENTO  INTELECTUAL. 

 

Questionologia. Você dispõe de algum texto inédito guardado no fundo da gaveta do 

escritório? Você tem paciência para encarar o desafio da técnica da segunda redação? 
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T É C N I C A    D A    S E L A G E M    AU T O O R T O P E N S Ê N I C A  
( A U T O O R T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da selagem autoortopensênica é o procedimento autodefensivo 

intencional, aplicado de modo instantâneo pela conscin intermissivista autolúcida, homem ou mu-

lher, a partir da mudança de bloco pensênico (Autotaquirritmologia), desencadeando a autolacra-

gem temporária ou o autencapsulamento mentalsomático hígido, a fim de neutralizar abordagens 

exopensênicas patológicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, deriva do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O termo selar 

deriva do idioma Latim, sigillare, “pôr selo; estampilhar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sela-

gem apareceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Gre-

go, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição orto vem do idioma 

Grego, orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Inter-

nacional, a partir do Século XIX. O termo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; 

cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A pa-

lavra sentimento procede também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sem-

timent, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de 

saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no 

Século XIV. O vocábulo 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.  Técnica da autoblindagem ortopensênica. 2.  Técnica da resiliência 

autopensênica hígida. 3.  Técnica do autencapsulamento ortopensênico. 4.  Técnica do escudo 

mental cosmoético. 5.  Técnica da autoimpermeabilidade pensênica cosmolínea. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da selagem autoortopensênica, técnica da 

selagem autoortopensênica básica e técnica da selagem autoortopensênica avançada são neolo-

gismos técnicos da Autoortopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica do abertismo autopensênico. 2.  Técnica da autexposição 

pensênica. 3.  Técnica da vulnerabilidade autopensênica. 4.  Técnica da permeabilidade pensêni-

ca. 5.  Técnica do heterencapsulamento. 

Estrangeirismologia: a autodefesa natural gerada pela intentio recta; o fechadismo da 

conscin narrow mind; o strong profile intelectual ortopensênico; a espera do aviso energético de 

clear, antes do contato com ambientes ou consciências; a neutralização da ação de hackers pensê-

nicos; o Autopensenarium; o upgrade autocognitivo; o turning point pensênico; o Neopensena-

rium; o principium coincidentia oppositorum; o principium prioritarius. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à mudança de bloco pensênico. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Lacres 

conferem inviolabilidade. Autodefesa exige cosmoética. Autopensenes são credenciais. Autocos-

moética: sinete autopensênico. Ortopensenidade: megaesforço convergente. Autopensenidade re-

vela princípios. O pensamento fala. Autassédio: ideação patológica. Ideias emitem sinais. Auto-

ortopensenidade traz felicidade. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial relativa à autodefesa do interassistente: – Quem 

defende o direito de todos, tem o direito de se defender. 

Ortopensatologia: – “ECs. A blindagem energética efetiva da conscin é a manutenção 

das ECs homeostáticas. Para se perceber as ECs de outrem, é preciso adentrar a psicosfera alheia. 

Obviamente, é necessário, nesse caso, hígida autopensenidade a fim de se evitar a bisbilhotice pa-

tológica”. “O domínio das energias conscienciais (ECs) mantém o chamado corpo fechado”. 
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Filosofia: o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal blindado; a fôrma holopensênica interassistencial 

autodefensiva; a holopensenidade pessoal encapsulada; a autopensenidade paradireitológica; 

a pensenização autoprotetiva; o materpensene interassistencial impenetrável a abordagens patoló-

gicas; a autossinalética energoparapsíquica ativa sinalizando patopensenes nas sondagens consci-

enciais e ambientais; o alarme autoparapsíquico soando forte ao detectar holopensenes suspeitos; 

a hierarquia das autopensenizações; a contenção autopensênica elegante nas abordagens graves 

evitando o alastramento do incêndio energético; o empenho autodefensivo na manutenção da 

condição mentalsomática de oásis ortopensênico; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os harmono-

pensenes; a harmonopensenidade; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os anciropense-

nes; a anciropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cuidados com a autopensenida-

de, após trabalho desassediológico complexo, ainda fresco; a autopensenidade cosmolínea; a au-

topensenização auto e heterodesassediante; a lisura autopensênica; o monopólio da autopenseni-

dade cosmoética; a autopensenização retilínea; a higiene autopensênica; a hololucidez autopensê-

nica; o refrigério da ortopensenidade promovendo o autacolhimento. 

 

Fatologia: a habilidade da imediata mudança de bloco intelectivo perante tentativas de 

intrusão; bloqueio súbito de evocações contraproducentes face ao risco de rapport indesejável;  

o tentame útil de treinar o taquipsiquismo para atender a demandas autodefensivas; a seletividade 

rigorosa na escolha de leituras, filmes, ambientes e companhias, preservando a higidez pensamen-

tal; o hábito prioritário de não pensar mal de si, criando a segunda natureza de não pensar mal de 

outrem; o estado de alerta contra possíveis rastreamentos de origem ignorada; a evitação de incul-

cações de qualquer natureza; a vigilância natural, sem estresse negativo, em se tratando de assis-

tência em contexto anticosmoético; a vigilância redobrada às tendências, dileções e inclinações do 

interassistente incauto, revelando as próprias vulnerabilidades; a repercussão imediata do mau há-

bito da maledicência gratuita sobre conscins, presentes ou ausentes; a obnubilação causada por 

belas aparências retardando providências autoprotetoras; os laços emocionais impenetráveis víti-

ma-algoz; a detecção, admissão e desprogramação de esquemas mentais obsoletos; o descuido fa-

tal; a prudência da conscin interassistente autovigilante; a parcimônia quanto às próprias opiniões 

em eventos críticos; a linguagem corporal da autossujeição; a barragem sistemática diuturna de 

cunhas mentais; a dileção pela tarefa do esclarecimento (tares), em todas as circunstâncias, respei-

tando o nível evolutivo em cada caso; o bom humor tarístico providencial, “salvação da lavoura” 

em situações difíceis; o nível evolutivo revelado pela autocosmovisão; o moto perpétuo autorreci-

nológico; a erradicação definitiva das interprisões grupocármicas resultantes do ponteiro consci-

encial orientado pela inteligência evolutiva (IE); a psicosfera energética sadia feérica; a eutimia 

pessoal estável e harmonia íntima consolidada; a conquista do estágio evolutivo da autolibertação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático aplicado à auto-

blindagem holossomática temporária, a partir da vontade; a atenção em não deixar “levantar a po-

eira” energética, visando preservar a defesa de todos; a atenção redobrada às energias patológicas 

gravitantes; a capacidade de mudar o padrão de energias poluídas de consciências e / ou ambien-

tes, devido ao otimismo espontâneo cosmoético; a hololucidez autoparapsíquica; a autenergização 

profilática “acendendo” o energossoma antes de adentrar zonas desconhecidas; o ponteiro da bús-

sola intraconsciencial apontando o norte policármico; os vetores do autodiscernimento parapsí-

quico; a “cortina de fumaça” da beleza física ou extrafísica, escondendo armadilhas energéticas;  

a conexão com as Centrais Extrafisicas na condição de prática habitual; a energosfera da força 

presencial cosmoética neutralizando influências multidimensionais indesejáveis; as projeções as-

sistidas apresentando conexões e soluções inovadoras para os atendimentos assistenciais em cur-

so; a tenepes veterana descortinando neovariáveis extrafísicas autodefensivas; a conduta cosmoé-
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tica garantindo a performance interassistencial livre de acidentes de percurso; a arregimentação 

criativa da polivalência parapsíquica, ao modo de orquestra energética, sob a regência do autodis-

cernimento mentalsomático; o cordão de isolamento parassanitário do autencapsulamento, inten-

cional ou promovido por amparadores extrafísicos, alertando para o incremento de autodefesas;  

a mudança instantânea de bloco paracerebral caracterizando a labilidade mentalsomática hígida;  

a conquista evolutiva autoparapsíquica do taquipsiquismo sincronizado aos 4 dicionários cerebra-

is em rede contínua; a semipossessão benigna emergencial incrementando as autodefesas; a bipa-

racerebralidade veterana facilitadora da recepção de inspirações autodefensivas; a bagagem men-

talsomática pré-ressomática intermissiva aplicada; a sintonia com o fluxo cósmico de pararreali-

dades perenes assegurando a autorretilinearidade mental. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo imprudência-perigo; o sinergismo euforia-obnubilação; 

o sinergismo invigilância-surpresa; o sinergismo canto da sereia–abordagens sexochacrais; o si-

nergismo sedução-manipulação; o sinergismo atilamento-atitude; o sinergismo pensamento- 

-ação. 

Principiologia: os princípios da Paradireitologia; o princípio da ressonância; o princí-

pio da atração dos afins; o princípio da descrença (PD); os princípios hauridos do Curso Inter-

missivo (CI); o princípio da reciprocidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o prin-

cípio do autabsolutismo. 

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

(CGC); o Código de Ética Humana; o código vigente; o codex subtilissimus pessoal; a coerência 

entre os códigos de conduta social e parassocial; o código de prioridades pessoais (CPP). 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria 

do estado vibracional (EV) profilático; a teoria das energias conscienciais (ECs); a teoria do 

contágio energético; a teoria da autodefesa energética; a teoria da somatização. 

Tecnologia: a técnica da selagem autoortopensênica; a técnica da mudança de bloco 

pensênico; a técnica de 3 dias de isolamento; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técni-

ca das 50 vezes mais; a técnica da exaustividade; a técnica do uróboro introspectivo; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da ancoragem autorreciclogênica. 

Laboratoriologia: o autolabcon pacificado; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consci-

enciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório cons-

cienciológico da Autorreeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia;  

o laboratório conscienciológico Pacificarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Epiconologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; 

o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invi-

sível da Projeciologia. 

Efeitologia: o efeito benéfico da blindagem autopensênica; o efeito evolutivo do abertis-

mo consciencial; os efeitos positivos da biparacerebralidade; o efeito autodefensivo do transe in-

telectual; o efeito útil da autossinalética energoparapsíquica; o efeito intrusivo imediato; o efeito 

intrusivo mediato. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo hábito da autodefesa energética; as 

neossinapses fixadas pela proficiência na assimilação simpática de energias; as neossinapses 

fixadas pela desenvoltura na desassimilação simpática de energias; as neossinapses advindas da 

prática projetiva; as neossinapses paradireitológicas; as neossinapses derivadas do empenho 

autopesquisístico; as neossinapses geradas pelo continuísmo do desenvolvimento parapsíquico. 

Ciclologia: o ciclo de autodefesas; o ciclo assim-desassim; o ciclo dos contágios ener-

géticos; o ciclo dos autassédios; o ciclo dos autodesassédios; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) evoluído da atividade; o ciclo da autoimperturbabilidade. 
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Enumerologia: a selagem técnica; a selagem eventual; a selagem “em cima do lance”;  

a selagem duradoura; a selagem atrasada; a selagem violada; a selagem interrompida. 

Binomiologia: o binômio honestidade-lisura; o binômio correção-retidão; o binômio in-

corruptibilidade–pacificação íntima; o binômio franqueza-tares; o binômio consciencioterapia- 

-impactoterapia; o binômio cair-levantar; o binômio praticar-aperfeiçoar; o binômio fechadis-

mo-inflexibilidade; o binômio abrir mão–dar a mão; o binômio CPC-FEP. 

Interaciologia: a interação Autopensenologia-mundividência; a interação ingenuidade- 

-risco; a interação desconforto-conforto; a interação autodefesa-primener; a interação aborda-

gem-conexão; a interação assimilação-pertúrbio; a interação alarme-providência. 

Crescendologia:; o crescendo subcérebro-cérebro-paracérebro; o crescendo Ortopen-

senologia-Megautoortopensenologia; o crescendo autocura-saúde; o crescendo singular-plural; 

o crescendo monitoramento-detecção; o crescendo autossegurança-tranquilidade. 

Trinomiologia: o trinômio compreensão-quietude-serenidade; o trinômio sobrepaira-

mento-equanimidade-imperturbabilidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio 

rastreamento-sensoreamento-monitoramento; o trinômio experimentar-aprender-utilizar; o trinô-

mio observar-abrir-fechar; o trinômio conexão-detecção-solução. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompa-

nhamento; o polinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência-autossustentabilidade; o poli-

nômio omissuper–banana technique–esnobação cosmoética–irreverência tarística; o polinômio 

neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio técnica-estratégia-logística- 

-ação; o polinômio princípios-valores-metas-compléxis; o polinômio tenacidade-persistência- 

-obstinação-determinação. 

Antagonismologia: o antagonismo autodefesa maníaca / autodefesa cosmoética; o an-

tagonismo contágio / assepsia; o antagonismo racionalidade / irracionalidade; o antagonismo vi-

são curva / visão míope; o antagonismo contaminação / descontaminação; o antagonismo aprio-

rismose pensênica / amaurose pensênica; o antagonismo labilidade parapsíquica psicossomática 

(autassédio) / mentalsomática (mudança de bloco pensênico). 

Paradoxologia: o paradoxo de, em caso de dúvida, se levantar autodefesas ao invés de 

abster-se; o paradoxo de a omissão deficitária a favor de todos poder ser confundida com pusila-

nimidade; o paradoxo do silêncio revelador; o paradoxo de o pingo poder ser 1 tratado, no pro-

cedimento de autodefesa energética; o paradoxo de o egocentrismo poder abrir brechas a hetero-

abordagens patológicas; o paradoxo de o fechadismo consciencial não defender a conscin; o pa-

radoxo do egoísmo altruísta. 

Politicologia: a desassediocracia; a democracia; a parademocracia; a lucidocracia; 

a despertocracia; a discernimentocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei das afinidades; a lei da com-

plementaridade entre opostos; a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei da retribuição dos 

aportes; as leis holocármicas; as leis da Parafisiologia Holossomática. 

Filiologia: a neofilia autolúcida. 

Fobiologia: a neofobia cronicificada. 

Sindromologia: a síndrome da preguiça mental; a síndrome de Estocolmo; o quadro 

sindrômico na descoincidência vígil; a síndrome da mediocrização; a síndrome do avestruzismo; 

a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome do autismo consciencial. 

Maniologia: a mania de deixar “passar batido” ondas mentais e heteroabordagens pato-

lógicas. 

Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoconsciencioteca; a epicono-

teca; a despertoteca; a heuristicoteca; a parapsicoteca; a parapercepcioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoortopensenologia; a Homeostaticologia; a Autoparacerebro-

logia; a Autassepsiologia; a Autoincorrupciologia; a Extrafisicologia; a Autorrecinologia; a Auto-

paraconscienciometrologia; a Interassistenciologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamento-

logia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin desô; a conscin antivírus; a conscin orientada; a conscin autosso-

nambulizada; o indivíduo obnubilado; a consciex transmigrada; a pessoa articulada; a conscin ra-

cional; a personalidade psicótica pós-dessomática; a conscin autolúcida; a isca humana lúcida;  

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o holomemorialista; o pensenolo-

gista; o priorologista desperto; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor autolú-

cido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o clarividente; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o recinologista; o recinólogo; o tenepessista; o ofiexista;  

o psicômetra; o autoproexista; o maxiproexista; o duplista; o pré-serenão vulgar; o intelectual ta-

rístico; o reeducador; o projetor consciente; o homem de ação; o evoluciólogo; o epicon lúcido; 

o teleguiado autocrítico; a semiconsciex. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a holomemorialista; a pensenologis-

ta; a priorologista desperta; a autora conscienciológica tarística; a agente retrocognitora autolúci-

da; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a clarividente; a inversora 

existencial; a reciclante existencial; a recinologista; a recinólogo; a tenepessista; a ofiexista;  

a psicômetra; a autoproexista; a maxiproexista; a duplista; a pré-serenona vulgar; a intelectual ta-

rística; a reeducadora; a projetora consciente; a mulher de ação; a evolucióloga; a epicon lúcida; 

a teleguiada autocrítica; a semiconsciex. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens orthopensenor; o Ho-

mo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rectilineus; 

o Homo sapiens retilineatus; o Homo sapiens maxilinearis; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da selagem autoortopensênica básica = o procedimento realiza-

do pela conscin caloura, se esforçando quanto à neutralização de abordagens exopensênicas pato-

lógicas; técnica da selagem autoortopensênica avançada = o procedimento realizado pela conscin 

veterana, sem grandes esforços quanto à neutralização de abordagens exopensênicas patológicas. 

 

Culturologia: a cultura autodefensiva cosmoética; a cultura da prudência; a cultura da 

antecipação; a cultura da atenção dividida; a cultura do atilamento; a cultura da interassisten-

cialidade; a cultura da segurança autoparapsíquica; a cultura da autopriorização. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da selagem autoortopensênica, indicados para  

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

interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Ausculta  pensênica:  Pesquisologia;  Neutro. 

04.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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06.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

13.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Prumo  ortopensênico:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

QUANDO  UTILIZADA  COM  EXAUSTIVIDADE  COSMOÉTICA,  
A  TÉCNICA  DA  SELAGEM  AUTOORTOPENSÊNICA  TORNA- 
-SE  PODEROSA  ALIADA  AUTODEFENSIVA  DAS  CONSCINS  

INTERMISSIVISTAS  AUTOLÚCIDAS  E  INTERASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica técnicas pensênicas autodefensivas ao 

modo da selagem autoortopensênica, perante abordagens conscienciais intrusas? Desde quando? 

Com quais resultados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel 

Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 ca-
ps.; 20 cenografias; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 72 filmes; 

1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 25 infográficos; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 18 técnicas;  

5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 42, 229, 231, 234, 235 e 256. 

2.  Idem; Paradoxos da Autodefesa Energética: O Efeito Kriptonita; Artigo; Jornal da Invéxis; Ano 

3; N. 6; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; Dezembro, 1997; páginas 
10 e 11. 

3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação Integral da Consciência; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; glos. 282 termos; 7 refs.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 190. 

4.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 

x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 108, 324, 327, 367, 371, 372, 

930, 955, 1.159 e 1.161. 
5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 562. 

 

M. L. B. 
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T É C N I C A    D A    S E S T A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da sesta é o hábito pessoal do repouso, ou soneca pós-prandial, 

depois do almoço, durante, no máximo, 50 minutos, diariamente, indicada para quem trabalha 

exaustivamente do ponto de vista intelectual, em particular para as pessoas de meia-idade ou da 

terceira idade (65 anos de idade) em diante. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. A palavra sesta 

vem do idioma Latim, sexta, “meio-dia (a sexta hora do dia romano, iniciado às 6 horas da ma-

nhã)”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Sesteada. 02.  Soneca pós-prandial; sonequinha. 03.  Sonata.  

04.  Cochilinho; cochilo. 05.  Pequeno sono pós-almoço. 06.  Sono curto. 07.  Sono ligeiro.  

08.  Dormida; dormidinha. 09.  Sono de reforço. 10.  Raposada; raposeira. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo sono: hiper-

sonia; hipersono; polissonografia; polissonograma; soneca; sonecar; sonegar; soneira; sonolên-

cia; sonolenta; sonolento; Sonoterapia; sonoterápica; sonoterápico. 

Neologia. As duas expressões compostas técnica da sesta eventual e técnica da sesta 

sistemática são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Sono natural noturno. 2.  Sonolência. 3.  Soneira. 4.  Insônia. 

Estrangeirismologia: a siesta; a siesta cultural; a power siesta; o trabalho intelectual 

full time; o technical napping; o naptime; a Inflatable Nap Station. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego sadio do corpo humano. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A sesta revi-

taliza. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Somatologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; o limite cortical da autopensenização sadia. 

 

Fatologia: a carga horária pessoal de sono natural; o relógio biológico; o soma; o sono 

como organizador da fisiologia do soma; o primeiro sono; o segundo sono; o terceiro sono; o es-

tado de alerta; a autolucidez consciencial; a fase de inconsciência periódica; a agenda do sono 

pessoal; o rito do sono; a organização dos horários pessoais; o ato de sestear; o ato de dormir  

a sesta; o ato de tirar a tora; a hora da sesta; a sesta do fim de semana; a reposição das energias 

com a boa sesta; a sesta tradicional; a sesta na condição de idiotismo cultural; a sonequinha rápi-

da; o local tranquilo; o sofá; a espreguiçadeira; a cadeira do papai; a cama inflável para a sesta;  

o silêncio para a sesta; o limite sadio de 40 minutos para a sesta, mais minutos de soneca atrapa-

lham o sono noturno; o horário ideal para a soneca é às 15 horas quando a temperatura do corpo 

humano cai e a sonolência aumenta; o exagero da sesta; os distúrbios do sono; o exaurimento 

energético cronicificado; os bocejos; a sonolência; a sonolência diurna; o sono acordado; a pri-

meira sonolência (hipnagogia); a segunda sonolência (hipnopompia); a autorganização evolutiva; 

a vida intelectual pessoal; a latência do sono; o sono nosso de cada dia (ou noite); a recuperação 

das redes interneuronais; a necessidade da sesta; a mudança pela sesta; a manutenção do autota-

quipsiquismo lúcido; o fato de dormir no trabalho, como intenção técnica da empresa, melhora  
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a atenção dos funcionários; o fato constatado: de depois de dormir a sesta os funcionários produ-

zem mais. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sono-vigília. 

Principiologia: os princípios da Fisiologia Humana; o princípio cronêmico dia-noite. 

Teoriologia: a teoria pragmatista; a teoria da personalidade autoconsciente. 

Tecnologia: a técnica da sesta; a redução do risco de morte, por doenças cardíacas, por 

meio da técnica da sesta. 

Laboratoriologia: o laboratório da Polissonografia; o laboratório da Sonoterapia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das técnicas 

projetivas; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colegio Invisível dos Gerontes. 

Efeitologia: o efeito fisiológico do sono natural. 

Neossinapsologia: as sinapses e o sono restaurador. 

Ciclologia: o ciclo circadiano pessoal aplicado com racionalidade; o ciclo vital sono-vi-

gília. 

Enumerologia: o sono natural; o sono leve; o sono profundo; o sono lento; o sono rápi-

do; o sono repousante; o sono pesadelar. 

Binomiologia: o binômio dia-noite; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio 

sono–vida noturna. 

Interaciologia: a interação trabalho-repouso. 

Crescendologia: o crescendo psicossomaticidade-mentalsomaticidade. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio diuturno manhã-tarde-noite-madrugada. 

Antagonismologia: o antagonismo repouso / exaustão; o antagonismo trabalho braçal / 

trabalho intelectual; o antagonismo preguiça / sesta; o antagonismo sesta / hipersonia; o antago-

nismo atividade / repouso; o antagonismo relaxação / tensão; o antagonismo estresse / homeos-

tase; o antagonismo autorganização / agitação. 

Paradoxologia: a fase paradoxal do sono. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: o direito à siesta (Chile); a compensação do tempo utilizado com a sesta. 

Filiologia: a laborfilia. 

Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da siesta (quando ex-

cessiva). 

Mitologia: o tabu da sesta. 

Holotecologia: a sonoteca; a experimentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a cronoteca; a fisiologicoteca; a mnemoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Biorritmologia; a Intrafisicologia; a Biologia Hu-

mana; a Homeostaticologia; a Fisiologia Humana; a Mentalsomatologia; a Cardiologia; a Sonote-

rapia; a Autexperimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dormidor normal; o mal-

dormidor; o cardiopata. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dormidora nor-

mal; a má-dormidora; a cardiopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da sesta eventual = o emprego esporádico da soneca por parte da 

conscin ainda jovem; técnica da sesta sistemática = o emprego da soneca, ao modo de hábito roti-

neiro, pela pessoa madura. 

 

Culturologia: a cultura da intelectualidade; a cultura da sesta. 

 

Observações. Quem tem algum problema gastrintestinal, por exemplo, o refluxo esofa-

giano, o melhor é tirar a soneca, depois do almoço, recostado em espreguiçadeira ou cadeira do 

papai. Na pessoa de mais idade, o próprio almoço já predispõe o sono pós-prandial. Este autor- 

-coordenador emprega habitualmente a técnica da sesta após o Curso de Longo Curso, as tertúlias 

diárias, dentro dos esquemas do turno mentalsomático. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da sesta, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Trabalho  antelucano:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

10.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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O  HÁBITO  DA  SESTA  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA, 
HOMEM  OU  MULHER,  PODE  SER  DE  GRANDE  VALIA  PA- 
RA  A  MANUTENÇÃO  DA  AUTOLUCIDEZ,  QUANDO  A  PES- 

SOA  É  ORGANIZADA  FÍSICA  E  INTELECTUALMENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da sesta no dia a dia? De 

modo eventual ou na condição de hábito sadio? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Giffoni, Carlos; & Coronato, Marcos; A Invasão da Soneca; Época; Revista; Semanário; Ed. 654; Seção: 

Negócios & Carreira / Produtividade; 1 enu.; 1 fichário; 1 foto; São Paulo, SP; 29.11.10; páginas 83 e 84. 
2.  Mente e Cérebro; Redação; Cochilo melhora Desempenho nos Plantões; Revista; Mensário; Ano XIV;  

N. 174; Seção: Neurocircuito / Ritmos Biológicos; 1 foto; São Paulo, SP; Julho, 2007; página 19. 
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T É C N I C A    D A    V I S U A L I Z A Ç Ã O    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A F E N O M E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica da visualização parapsíquica é o procedimento de criação de 

imagens na tela mental aplicada à mobilização de recursos multidimensionais, no intuito de solu-

cionar e ampliar a compreensão sobre alguma circunstância crítica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idoma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. A palavra visual 

deriva do idioma Latim Tardio, visualis, “visual; da vista”. Surgiu no Século XVII. O elemento 

de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocá-

bulo psíquico provém também 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.  Técnica da visualização multidimensional. 2.  Técnica da imagina-

ção parapsíquica ativa. 3.  Técnica da concentração focalizada parapsíquica. 4.  Técnica da vi-

sualização paraterapêutica. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica da visualização parapsíquica, técnica da 

visualização parapsíquica autoinduzida e técnica da visualização parapsíquica heteroinduzida 

são neologismos técnicos da Parafenomenologia. 

Antonimologia: 1.  Imaginação desregrada. 2.  Devaneio. 3.  Sonho. 

Estrangeirismologia: o rapport com ambientes e consciências; o upgrade cognitivo so-

bre as realidades. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto aos conteúdos parafenomênicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência cosmoética; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o abertismo autopensênico às soluções inu-

sitadas; a constatação dos prejuízos decorrentes de patopensenes, comportamentos fixos e atitudes 

reativas. 

 

Fatologia: a versatilidade da técnica da tela mental; a visualização enquanto atividade 

natural das consciências; a criação consciente e intencional de impressões mentais sobre situação 

a ser estudada; o componente visual sendo o usualmente mais expressivo; a ativação voluntária 

dos sentidos além da visão para maximizar os benefícios da técnica; os ganhos advindos da recri-

ação de situações na tela mental; o entendimento do contexto vivencial; a verificação de inibido-

res pessoais à autevolução; o reconhecimento e a superação dos travões evolutivos; a evitação de 

erros; a resolução de problemas; a realização de prognóstico sobre projeto atual, nas diferentes 

etapas, dificuldades e provável conclusão futura; a verificação dos próprios recursos evolutivos;  

o despertamento e fortalecimento de autopotenciais latentes; a indicação de reciclagem existenci-

al; o esclarecimento quanto aos passos a serem dados para a efetiva mudança de nível evolutivo;  

a obtenção de ideias originais; a captação da realidade da consciência alvo; a compreensão da as-

sistência a ser realizada; as reflexões e conclusões quanto aos meios de dinamização da autevo-

lução. 

 

Parafatologia: a mobilização de recursos intraconscienciais e multidimensionais para  

a realização de objetivos pré-determinados; a visualização parapsíquica enquanto ferramenta fa-
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vorecedora da qualificação da interassistência; a interação multidimensional; as evocações de 

conscins e consciexes; o confronto com diferentes padrões de energia; a discriminação entre ener-

gia imanente e consciencial; os acoplamentos energéticos; o exercício da condição de isca lúcida 

na assistência; a avaliação energética de ambientes remotos; a pesquisa a distância de bagulhos 

energéticos; a vivência de parafenômenos; a retrocognição; a precognição; a simulcognição; a cla-

rividência; a clarividência viajora; a projeção lúcida; a exoprojeção; a psicometria e a sensibilida-

de a distância; o encapsulamento parassanitário; os contatos com consciexes; as interferências ex-

trafísicas de consciexes enfermas; a intervenção extrafísica de consciexes amparadoras dinami-

zando os resultados; a decodificação das mensagens provenientes dos amparadores extrafísicos; 

as extrapolações parapsíquicas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identifi-

cação de sinalética energética e parapsíquica pessoal; a recomposição pessoal, em caso de defasa-

gem energética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo das 

energias conscienciais a 3 amparador extrafísico–assistente humano–assistido. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do heteroperdão; 

o princípio de o menos doente assistir ao mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as ações energéticas du-

rante a prática da visualização parapsíquica. 

Tecnologia: a técnica da visualização parapsíquica; a técnica do relaxamento psicofisi-

ológico; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica do EV; a técnica energé-

tica de ativação dos chacras; a técnica de exteriorização das energias; a técnica da evocação as-

sistencial; a técnica da passividade ativa; a técnica do sobrepairamento analítico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos parapsíquicos da formação de imagem mental; os efeitos físicos 

dos parafenômenos; os efeitos intelectuais dos parafenômenos; os efeitos da autopredisposição 

assistencial nas vivências parafenomênicas; os efeitos da autocriatividade na descoberta de no-

vas aplicações à visualização parapsíquica; o efeito catalisador evolutivo do heteroperdão;  

o efeito do equilíbrio consciencial na saúde holossomática; os efeitos da família nuclear na po-

tencialização ou coerção do desabrochamento parapsíquico do sensitivo mirim. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses quanto aos fatos e parafatos, presentes, 

passados e futuros. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: as imagens mentais; os sons; os aromas; os sabores; as sensações táteis; 

as percepções energéticas; os parafenômenos. A obtenção de soluções; o ensaio de desempenhos; 

a prospectiva de resultados; a superação de medos; a criação de neodispositivos; a melhora dos 

relacionamentos; o desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Binomiologia: o binômio concentração mental–hiperacuidade multidimensional; o bi-

nômio autoimperdoador-heteroperdoador. 

Interaciologia: a interação animismo-parapsiquismo; a interação autocosmoeticidade- 

-amparabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-determinação-treinamento. 

Antagonismologia: o antagonismo experimentador parapsíquico / delirante imaginati-

vo; o antagonismo perdão / acumpliciamento; o antagonismo apego / desapego. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a imagisticofilia; a mnemofilia; a parapsicofilia; a energofilia; a assistenciofi-

lia; a neofilia; a recinofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização. 

Holotecologia: a energeticoteca; a parafenomenoteca; a terapeuticoteca; a discernimen-

toteca; a experimentoteca; a psicoteca; a recexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Imagisticologia;  

a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a De-

sassediologia; a Autopesquisologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

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

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

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

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Ho-

mo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens perdonator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica da visualização parapsíquica autoinduzida = o método de cria-

ção de imagens mentais a partir de escolhas pessoais; técnica da visualização parapsíquica hete-

roinduzida = o método de criação de imagens mentais a partir de orientações de condutor da téc-

nica. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético. 

 

Aplicações. Segundo a Experimentologia, pode-se observar diversas aplicações da visu-

alização parapsíquica, capazes de desencadear vários parafenômenos facilitadores do processo in-

terassistencial. 

Utilidade. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 26 possibilidades de utilização da téc-

nica da visualização parapsíquica: 

01.  Acoplamento. Avaliar o contexto físico, energético e extrafísico de conscins e cons-

ciexes evocadas. 

02.  Assistência. Promover a assistência a distância com a mobilização dos recursos 

energéticos e parapsíquicos. 

03.  Conscientização. Auxiliar a conscin na autoconscientização dos processos intra-

conscienciais. 

04.  Criatividade. Predispor à inspiração de insights, ideias novas e soluções fora do co-

mum. 

05.  Crises. Enfrentar e superar as crises existenciais. 
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06.  Decisão. Ajudar, na dúvida, a estabelecer ou orientar a tomada de decisão mais as-

sistencial. 

07.  Desassédio. Promover o desassédio de consciências e ambientes a distância. 

08.  Desempenho. Melhorar o desempenho de alguma atividade pessoal. 

09.  Discriminação. Identificar, de modo nítido, as energias de consciências, ambientes 

e objetos a distância. 

10.  Emoções. Permitir reconhecer, nomear e dominar as emoções vivenciadas ou repri-

midas. 

11.  Extrapolação. Facultar a ocorrência de extrapolações parapsíquicas. 

12.  Fenômenos. Predispor a vários fenômenos. 

13.  Hábitos. Quebrar hábitos autodestrutivos. 

14.  Heteroperdão. Dar fim aos ressentimentos, raivas, mágoas e outros sentimentos ne-

gativos contra outra consciência. 

15.  Homeostase. Ajudar o soma a atingir a homeostase. 

16.  Medos. Superar medos. 

17.  Objetos. Encontrar objetos perdidos. 

18.  Parapsiquismo. Libertar os padrões pensênicos patológicos inibidores do desenvol-

vimento parapsíquico. 

19.  Problemas. Deslindar situações problemáticas a partir da expansão da consciência. 

20.  Proéxis. Traçar a própria proéxis com elaboração de metas evolutivas. 

21.  Prognóstico. Avaliar possíveis resultados. 

22.  Psicometria. Fazer a psicometria da base física a distância. 

23.  Recomposição. Captar energias imanentes a distância. 

24.  Reconciliação. Reconciliar com consciências intra e extrafísicas. 

25.  Respeito. Perceber as dificuldades, compreender os erros e respeitar o nível evoluti-

vo das consciências evocadas. 

26.  Ressignificação. Ressignificar as experiências traumáticas do passado, desta ou de 

outra vida. 

 

Análise. As informações surgidas durante a técnica, muitas vezes necessitam ser analisa-

das para maior compreensão e aprofundamento do contexto parafenomênico. 

Etapas. Eis, na ordem funcional, 7 etapas mais adequadas para a realização da técnica 

da visualização parapsíquica: 

1.  Deitar. Deitar na posição de decúbito dorsal, com olhos fechados, mãos e pernas des-

cruzadas. 

2.  Relaxar. Realizar alguma técnica de agrado pessoal para predispor o relaxamento 

psicofisiológico. 

3.  Descoincidir. Promover a descoincidência dos veículos de manifestação, a partir da 

mobilização básica das energias, para predispor a condição da passividade ativa. 

4.  Visualizar. Criar imagens na tela mental sobre situações ou consciências, objeto do 

trabalho a ser desenvolvido. Se surgirem outras imagens, manter a atenção e continuar com a téc-

nica. 

5.  Energizar. Exteriorizar as próprias energias para as imagens em questão. 

6.  Expandir. Permitir-se entrar em estado alterado de consciência, a fim de obter a ex-

pansão da lucidez, ampliando as percepções e parapercepções, abarcando com isso maior compre-

ensão do objeto em trabalho. 

7.  Analisar. Anotar as informações obtidas, refletir sobre a experiência realizada e, de 

preferência assumir as reciclagens advindas da técnica realizada. 

 

Repetição. Com a repetição da técnica, as fases de relaxar e descoincidir os veículos de 

manifestação da consciência se tornam mais rápidas para atingir o estado esperado e, com isso,  

a pessoa pode dinamizar a obtenção dos benefícios da visualização parapsíquica. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica da visualização parapsíquica, indicados para  

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

interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

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

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Imagística:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

10.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  HÁBITO  DA  VISUALIZAÇÃO  PARAPSÍQUICA  FAVORECE  

A  CONVERGÊNCIA  DE  RECURSOS  CONSCIENCIAIS,  INTRA  

E  EXTRAFÍSICOS,  PARA  O  ALCANCE  DE  META  DEFINIDA,  
AMPLIANDO  A  PRÓPRIA  VISÃO  SOBRE  AS  REALIDADES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou a técnica da visualização para-

psíquica? Com quais efeitos assistenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Citro, Massimo; O Código Básico do Universo: A Ciência dos Mundos Invisíveis na Física, na Medici-

na e na Espiritualidade (The Basic Code of the Universe); pref. Ervin Laszlo; revisores Wagner Giannella Filho; & Vivi-
an Miwa Matsushita; trad. Humberto Moura Neto; & Martha Argel; 286 p.; 15 caps.; 2 diagramas; 2 enus.; 11 esquemas; 

9 fotos; 7 gráfs.; 19 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 154 refs.; 23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 2014; páginas 192 

a 197. 
02.  Davidson, Richard J.; & Bergley, Sharon; O Estilo Emocional do Cérebro: Como o Funcionamento Ce-

rebral afeta sua Maneira de Pensar, Sentir e Viver (The Emotional Life of your Brain); revisores Caroline Mori; & Luis 

Américo Costa; trad. Diego Alfaro; 288 p.; 11 caps.; 1 diagrama; 21 enus.; 6 ilus.; 2 microbiografias; 23 x 16 cm; br.; Sex-
tante; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 238 a 264. 

03.  Fanning, Patrick; Visualizar para Mudar (Visualization for Change); pref. C. Norman Shealy; trad. Cláu-

dia Gerpe Duarte; 318 p.; 6 caps.; 23 citações; 7 enus.; 3 ilus.; 1 microbiografia; 10 tabs.; 94 refs.; 23 x 16 cm; br.; Sicilia-
no; São Paulo, SP; 1993; páginas 15 a 127 e 291 a 309. 

04.  Gawain, Shakti; Visualização Criativa: Use o Poder da Imaginação para Criar o que você quer na Vida 

(Creative Visualization); pref. Marc Allen; trad. Paulo César de Oliveira; 192 p.; 5 caps.; 4 citações; 3 enus.; 1 esquema;  
1 foto; 1 microbiografia; 19 refs.; 21 x 14 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 2006; páginas 19 a 43. 

05.  Goleman, Daniel; Foco: A Atenção e seu Papel Fundamental para o Sucesso (Focus); revisoras Joana 

Milli; Raquel Correa; & Fernanda Hamann de Oliveira; trad. Cássia Zanon; 294 p.; 21 caps.; 6 enus.; 2 fotos; 21 refs.; alf.; 
23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 187 a 198. 

06.  Graham, Helen; Visualização: Um Guia Introdutório (Visualisation: An Introductory Guide); trad. Cyn-

thia Oliveira; 140 p.; 9 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Nova Era; Rio de Janeiro; RJ; 1998; páginas 13 a 67. 
07.  Lattuada, Pierluigi; Visualizar para Curar (Visualizzare per Guarire: Il Potere della Visualizzazione); 

trad. Alice Telles; 170 p.; 5 caps.; 34 enus.; 5 esquemas; 1 fórmula; 29 ilus.; 39 refs.; 21 x 14,5 cm; br.; Estampa; Lisboa; 

Portugal; 1986; páginas 91 a 118. 
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08.  McTaggart, Lynne; O Campo: Em Busca da Força Secreta do Universo (The Field: The Quest for the 

Secret Force of the Universe); revisor Hugo Milward Riani de Luna; trad. Claudia Gerpe Duarte; 336 p.; 12 caps.; 5 cita-

ções; 1 microbiografia; 398 refs.; 21 x 14 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 190 a 215. 
09.  Idem; O Experimento da Intenção: Usando o Pensamento para Mudar sua Vida e o Mundo (The Inten-

tion Experiment: Using your Thoughts to Change your Life and the World); revisor Bali Lobo de Andrade; trad. Angela 

Lobo de Andrade; 352 p.; 15 caps.; 5 citações; 1 microbiografia; 498 refs.; 21 x 14 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 
2010; páginas 175 a 195. 

10.  Rossi, Ana Maria; Visualização: O Sucesso através dos Olhos da Mente; 128 p.; 5 caps.; 15 citações;  

9 enus.; 5 ilus.; 1 microbiografia; 21 x 13,5 cm; br.; 3ª Ed.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 51 a 88. 
11.  Siegel, Bernie S.; Amor, Medicina e Milagre (Love, Medicine and Miracles); trad. João Alves dos Santos; 

292 p.; 9 caps.; 10 citações; 8 enus.; 1 foto; 8 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Record; São Paulo, SP; 1998; páginas 191 a 202. 

12.  Siegel, Daniel J.; O Poder da Visão Mental: O Caminho para o Bem-estar (Mindsight: The New Science 
of Personal Transformation); pref. Daniel Goleman; trad. Fátima Santos; 376 p.; 12 caps.; 1 enu.; 3 esquemas; 5 ilus.;  

1 microbiografia; 141 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; BestSeller; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 13 a 337. 
13.  Simonton, O. Carl; Simonton, Stephanie Matthews; & Creighton, James L.; Com a Vida de Novo: Uma 

Abordagem de Auto-Ajuda para Pacientes com Câncer (Getting Well Again); trad. Heloísa de Melo M. Costa; 238 p.; 19 

caps.; 2 enus; 1 estatística; 2 fluxogramas; 10 ilus.; 2 tabs.; 265 refs.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.; Summus; São Paulo, SP; 
1987; páginas 121 a 189. 

 

M. S. O. 
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T É C N I C A    D E    AU T O D E S A S S É D I O  
( P R E D E S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica de autodesassédio é a aplicação teática e autopedagógica, a partir 

da decisão pessoal, do método ou estratégia de autossuperação eficaz dos conflitos intraconscien-

ciais, autassediadores, sendo este caminho indispensável para o desenvolvimento e a assunção da 

condição de desassedialidade permanente total (desperticidade). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O elemento de 

composição auto procede 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”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, em 1548. 

Sinonimologia: 1.  Recurso para autodesassédio. 2.  Técnica de autodesobsessão.  

3.  Técnica de ortopensenidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica de autodesassédio, técnica primária de 

autodesassédio e técnica avançada de autodesassédio são neologismos técnicos da Predesperto-

logia. 

Antonimologia: 1.  Recurso patológico. 2.  Técnica de autobsessão. 3.  Estratégia autas-

sediante. 

Estrangeirismologia: o Despertarium; o modus vivendi despertológico; o know-how 

despertológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização da autodesperticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprioridade cosmoética; o hábito de penseni-

zar tecnicamente de modo sadio; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cogno-

pensenidade; a retilinearidade autopensênica; o predomínio da pensenidade no pen; o ato de trei-

nar a pensenização do ser desperto no dia a dia; as estratégias para a manutenção do holopensene 

pessoal hígido; o hábito de avaliar a autopensenização cotidiana; o desenvolvimento da autovigi-

lância pensênica ininterrupta. 

 

Fatologia: o autodesassédio desenvolvido a partir da observação; o autodesassédio de-

senvolvido a partir da retificação dos erros; o autodesassédio desenvolvido a partir da análise dos 

fatos; os métodos para o desenvolvimento da autodesperticidade; os recursos pró-desperticidade; 

o ambiente otimizado para o autodesassédio; o planejamento da diminuição da taxa de erros pes-

soais; a ausência de inteligência técnica na condição de travão da autodesperticidade; o destrava-

mento intelectual; o destravamento dos trafores ociosos; o autodesassédio sem ingenuidade; a au-

toconscienciometria auxiliando no aumento de tecnicidade intraconsciencial; a autoconscienciote-

rapia auxiliando no aumento de tecnicidade intraconsciencial; a opção pelo autodesassédio; a op-

ção pela autodesperticidade; o epicentrismo consciencial; a eliminação dos tabus relacionados  

à autodesperticidade através da tecnicidade; o Programa de Aceleração da Desperticidade (PRO-

AD); o desafio cognopolitano da autodesperticidade em 3 anos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo predespertológico obtido através de técnicas 

conscienciológicas; o domínio das energias a partir da experimentação técnica; a eliminação da 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21617 

labilidade parapsíquica a partir de técnicas de desassédio; a assistência de função do amparador 

extrafísico; o planejamento técnico da tenepes 24 horas; o planejamento técnico da instalação da 

ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dupla evolutiva–técnica de autodesassédio; o sinergismo 

Instituição Conscienciocêntrica (IC)–técnica de autodesassédio; o sinergismo laboratório de au-

topesquisa–técnica de autodesassédio. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco evolutivo;  

o princípio de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da intransferibilidade das 

responsabilidades pelos atos cometidos; o princípio popular de quando 1 não quer 2 não brigam. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na condição de técni-

ca evolutiva de autodesassédio. 

Teoriologia: a teoria e a prática da autodesassedialidade. 

Tecnologia: a técnica de autodesassédio; as técnicas conscienciológicas de autodesas-

sédio; as técnicas pessoais de autodesassédio; as técnicas de autodesassédio preparatórias para 

o tenepessismo; as técnicas de autodesassédio preparatórias do epicentrismo multidimensional. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético; os voluntários da Associ-

ação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); os voluntários da Organização In-

ternacional de Consciencioterapia (OIC); os voluntários da Associação Internacional de Consci-

enciometrologia Interassistencial (CONSCIUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do esta-

do vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório consciencioló-

gico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível 

da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito autodesassediador da aplicação de técnicas conscienciológicas. 

Binomiologia: o binômio técnica de autodesassédio–estado vibracional; o binômio téc-

nica de autodesassédio–invéxis; o binômio técnica de autodesassédio–recéxis; o binômio técnica 

de autodesassédio–epicentrismo consciencial; o binômio técnica de autodesassédio–retilineari-

dade pensênica; o binômio técnica de autodesassédio–autorganização; o binômio técnica de au-

todesassédio–tenepes. 

Trinomiologia: o trinômio decisão–boa intenção–discernimento cosmoético. 

Politicologia: a cognocracia; a meritocracia; a democracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: o fato de a conscientização da lei do retorno exigir domínio da técnica de 

autodesassédio; a lei do maior esforço favorecendo a técnica de autodesassédio. 

Filiologia: a autodesassediofilia; a despertofilia; a ortopensenofilia; a energofilia; a con-

viviofilia; a cosmoeticofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia. 

Holotecologia: a despertoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a interassis-

tencioteca; a epicentroteca; a experimentoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Autodesassediologia; a Energossomatologia; 

a Despertologia; a Cosmoética; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autoprio-

rologia; a Proexologia; a Holomaturologia; a Epicentrologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin cosmoética; a conscins anticonflituosa; o ser 

desperto; a isca humana consciente; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; a semi-

consciex. 

 

Masculinologia: o autassediado; o autodesassediado; o intermissivista; o duplista; 

o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o autodecisor; 

o proexólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o reeducador; o pesquisador; o para-

percepciologista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o voluntário; o homem de ação; o tene-

pessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a autassediada; a autodesassediada; a intermissivista; a duplista; a cog-

nopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a autodecisora; a proe-

xóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a reeducadora; a pesquisadora; a paraper-

cepciologista; a projetora consciente; a epicon lúcido; a voluntária; a mulher de ação; a tenepes-

sista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sa-

piens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapi-

ens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sa-

piens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica primária de autodesassédio = a recin cirúrgica, derivada de satu-

ração de erros pessoais, realizada com métodos intuitivos, promotora de reajustes proexológicos; 

técnica avançada de autodesassédio = a recin profilática, derivada do autodiscernimento, rea-

lizada com métodos conscienciológicos, promotora da assunção autoproexológica e autodesper-

tológica. 

 

Culturologia: a cultura da tecnicidade evolutiva; a cultura do autodesassédio; a cultura 

da autopesquisa; a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura da autodesperticidade. 

 

Taxologia. A Conscienciologia dispõe de técnicas desenvolvidas teaticamente, entre as 

quais muitas delas facultam o autodesassédio. Eis, em ordem alfabética, pelo menos 72 recursos 

evolutivos, ou técnicas de autodesassédio, utilizados na condição de estratégias consciencioló-

gicas capazes de eliminar os assédios pessoais: 

01.  Técnica da ação pelas pequenas coisas. 

02.  Técnica da ação pelas prioridades. 

03.  Técnica da aceitação autocrítica dos fatos. 

04.  Técnica da agenda autodesassediadora. 

05.  Técnica da análise das emoções nocivas recorrentes. 

06.  Técnica da assunção do megatrafor. 

07.  Técnica da autobiografia. 

08.  Técnica da autoconscienciometria. 

09.  Técnica da autoconsciencioterapia. 

10.  Técnica da autorganização existencial. 

11.  Técnica da autorreflexão de 5 horas. 

12.  Técnica da checagem holossomática. 

13.  Técnica da checagem pensênica. 

14.  Técnica da conscin-cobaia. 

15.  Técnica da desassedialidade direta. 
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16.  Técnica da desassim. 

17.  Técnica da despertometria. 

18.  Técnica da dupla evolutiva. 

19.  Técnica da elaboração do código pessoal de Cosmoética. 

20.  Técnica da eliminação do trafar. 

21.  Técnica da escrita inspiradora. 

22.  Técnica da evitação da banalização dos autodiagnósticos. 

23.  Técnica da evitação do megatrafar. 

24.  Técnica da exaustividade. 

25.  Técnica da identificação da ideia fixa recorrente. 

26.  Técnica da identificação da sinalética energética. 

27.  Técnica da identificação de pseudoganhos. 

28.  Técnica da identificação do ciclo do autassédio. 

29.  Técnica da identificação do travão do autodesassédio. 

30.  Técnica da imobilidade física vígil. 

31.  Técnica da invéxis. 

32.  Técnica da invexometria. 

33.  Técnica da leitura útil. 

34.  Técnica da madrugada. 

35.  Técnica da megaeuforização. 

36.  Técnica da opção pelo autodesassédio. 

37.  Técnica da parainterceptação desassediadora. 

38.  Técnica da percepção das justificativas. 

39.  Técnica da pesquisa das próprias ações. 

40.  Técnica da pesquisa temática. 

41.  Técnica da projeção desassediadora. 

42.  Técnica da qualificação da intenção. 

43.  Técnica da redução dos erros pessoais. 

44.  Técnica da retilinearidade pensênica. 

45.  Técnica da retrospectiva desassediadora. 

46.  Técnica das 50 vezes mais. 

47.  Técnica da tábula rasa consciencial. 

48.  Técnica da tenepes. 

49.  Técnica da voliciometria. 

50.  Técnica de análise da ocorrência assediante recorrente. 

51.  Técnica de expansão sadia das interpretações. 

52.  Técnica de higiene mental. 

53.  Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

54.  Técnica de mobilização básica de energias. 

55.  Técnica de mudança de bloco. 

56.  Técnica do antibagulhismo energético doméstico. 

57.  Técnica do aproveitamento da tarde chuvosa. 

58.  Técnica do autoconflitograma. 

59.  Técnica do autencapsulamento parassanitário. 

60.  Técnica do binômio diálogo-desinibição. 

61.  Técnica do código duplista de Cosmoética (CDC). 

62.  Técnica do código grupal de Cosmoética (CGC). 

63.  Técnica do código pessoal de generosidade. 

64.  Técnica do desenvolvimento da iscagem lúcida. 

65.  Técnica do desenvolvimento do traço faltante 

66.  Técnica do enfrentamento do malestar. 

67.  Técnica do estado vibracional. 

68.  Técnica do meganível da autoconsciência. 
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69.  Técnica do padrão homeostático de referência. 

70.  Técnica dos 10 dias de isolamento. 

71.  Técnica do sexo diário. 

72.  Técnica do turno intelectual. 

 

Análise. A rigor, as técnicas acima são complementares, ou seja, não são procedimentos 

excludentes e podem ser aplicadas de maneira simultânea, favorecendo o sinergismo em prol da 

audesassedialidade. Vale a análise de qual destas técnicas são mais críticas, prioritárias, essenciais 

e relevantes, hoje, para o desenvolvimento da autodesperticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica de autodesassédio, indicados para a expansão 

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

01.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

05.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

06.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

07.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

08.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

09.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

10.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

11.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

12.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  da  desassedialidade  direta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Tríade  da  autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DE  AUTODESASSÉDIO  É  RECURSO  FUNDA-
MENTAL  PARA  ATINGIR  A  DESPERTICIDADE,  POIS  A  AU-
TODESASSEDIALIDADE  NÃO  APARECE  DE  MODO  ESPON-
TÂNEO,  SEM SUOR,  ESFORÇO  E  DEDICAÇÃO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em utilizar técnica de autodesassédio, 

visando atingir a autodesperticidade nesta vida humana? Com quais dessas técnicas você mantém 

mais afinidade? Já desenvolveu alguma técnica pessoal de autodesassédio? 
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T É C N I C A    D E    L E V A N T A M E N T O    D O S    AP O R T E S  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica de levantamento dos aportes é o método teático da pesquisa 

exaustiva realizada pela conscin, homem ou mulher, no balanço anual da própria biografia, 

identificando as achegas, as benesses e os fatores facilitadores recebidos para a consecução da 

autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. A palavra levantar  

é oriunda do idioma Latim, levantare, “erguer; suavizar; aliviar”. Apareceu no Século XIII. O ter-

mo levantamento surgiu no Século XV. O vocábulo aporte vem do idioma Francês, apport, deri-

vação regressiva de apporter, ―trazer”,  e este do idioma Latim, apportare. Apareceu no Sécu- 

lo XV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica de levantamento das achegas. 2.  Técnica de identificação 

dos aportes proexológicos. 3.  Levantamento das facilidades pessoais recebidas. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica de levantamento dos aportes, técnica pri-

mária de levantamento dos aportes e técnica avançada de levantamento dos aportes são neolo-

gismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica de levantamento dos traços pessoais. 2.  Técnica de aferi-

ção dos dificultadores da autoproéxis. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da conscin receptora das achegas; a open mind  

quanto à História Pessoal; o rapport com os fatos pesquisados; a verità pessoal inarredável. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à identificação dos aportes proexológicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das autoprioridades evolutivas; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade. 

 

Fatologia: os facilitadores da ressoma; o mapeamento inicial das achegas; o detalhamen-

to minucioso autobiográfico das benesses existenciais; a análise dos aportes recebidos durante 

todo o ciclo vital; a autauditoria em diferentes fases da existência; a valorização das janelas de 

oportunidades pró-evolutivas, a exemplo da docência conscienciológica; as amizades impulsiona-

doras na infância, adolescência e na maturidade; o inventário anual dos aportes; os acidentes não 

fatais da progenitora, concluindo a gestação do intermissivista; a superação de complicações du-

rante o parto, indicando mérito; as achegas da infância fortalecendo a autodeterminação; a coe-

rência nas escolhas pessoais; os encontros de destino favoráveis; os riscos despercebidos, porém 

ultrapassados; as reavaliações da direção megafocal; o balanço anual proexológico dos aportes re-

cebidos; a manutenção da lucidez para os acertos grupocármicos; a benesse de a família nuclear 

recepcionar com afeto o intermissivista; o aumento gradual da compreensão da Grupocarmologia; 

a análise do grupo familiar identificando outros intermissivistas; o mapeamento do grau de res-

ponsabilidade pessoal junto ao clã; o reforço na memória física, ativada pelo levantamento auto-

biográfico; o curso Balanço Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial 

(APEX); as achegas mapeadas; a autanálise dos acertos proexológicos durante, e após, o levanta-

mento dos aportes; o Livro dos Credores Grupocármicos na condição de roteiro para a retribuição 

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

gética e parapsíquica pessoal; os insights extrafísicos oportunos; as sincronicidades observadas;  

o acesso às conscins e consciexes por meio do rapport interassistencial, no intra e extrafísico;  

o levantamento criterioso dos resultados da Genética e Paragenética no holossoma, proporcio-

nando maior desenvoltura na inserção grupocármica; o reconhecimento e valorização dos aportes 

do Curso Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mãe-feto; o sinergismo consciência-mesologia; o siner-

gismo autobriografia-autoproéxis; o sinergismo dos dados no levantamento autobiográfico; o si-

nergismo dos acertos grupocármicos; o sinergismo das afinidades pensênicas. 

Principiologia: o princípio da evolução compulsória; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da descrença (PD); o prin-

cípio da retribuição evolutiva; o princípio do ressarcimento evolutivo inarredável; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusula sobre a retribui-

ção das achegas evolutivas; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da ressoma; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do cor-

po objetivo; a teoria do completismo existencial (compléxis); a teoria dos aportes existenciais. 

Tecnologia: a técnica de levantamento dos aportes; a técnica de se levar tudo de eito; as 

técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica da retribuição dos aportes. 

Voluntariologia: a qualificação crescente do voluntariado tarístico; o voluntariado 

conscienciológico enquanto oportunidade de mapear aportes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico diuturno da Conviviologia; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica en-

quanto laboratório conscienciológico grupal; o laboratório conscienciológico da Autopensene-

nologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Automentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos da autexemplificação; o efeito das ações cosmoéticas ao longo do 

tempo; o efeito evolutivo da constante atualização da autoproéxis. 

Neossinapsologia: a geração contínua de neossinapses por meio de recins. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo virtuoso das reciclagens inin-

terruptas; o ciclo recepção-retribuição-contribuição; o ciclo anual do levantamento autoproéxi-

co; o ciclo de revisitação à autobiografia fortalecendo a memória física. 

Enumerologia: o aporte científico; o aporte acadêmico; o aporte social; o aporte ener-

gossomático; o aporte parafenomênico; o aporte cosmoético; o aporte tenepessológico. 

Binomiologia: o binômio teorizar-vivenciar; o binômio aporte proexológico–retribui-

ção; o binômio Inventariologia-Proexologia; o binômio ressoma-Zeitgeist; o binômio ressoma- 

-autoproéxis. 

Interaciologia: a interação paragenética-genética; a interação levantamento das ache-

gas–fidelidade intermissiva; a interação intermissivista–aporte familiar. 

Crescendologia: o crescendo proexológico fase aquisitiva–fase executiva; o crescendo 

recebimento-retribuição; o crescendo meta-evolução; o crescendo valores sociais–valores inter-

missivos. 

Trinomiologia: o trinômio levantamento-apontamento-retribuição das achegas. 

Polinomiologia: o polinômio intermissão–ressoma–balanço proexológico anual–levan-

tamento de aportes–retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo ressoma  

/ dessoma; o antagonismo excesso de aportes / carência de aportes; o antagonismo proéxis a ter-

mo / desviacionismo. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a luta pela sobrevivência também ser fator de aprendiza-

gem, lucidez e evolução. 

Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei de causa e efeito; as leis da proéxis. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a retribuiciofilia. 

Fobiologia: a superação da proexofobia. 

Mitologia: o fim do mito da evolução consciencial sem autesforço. 

Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da sub-

estimação. 

Holotecologia: a convivioteca; a proexoteca; a cronoteca; a recexoteca; a gregarioteca; 

a maturoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intermissiologia; a Gregariologia; a Intersas-

sistenciologia; a Ressomatologia; a Coerenciologia; a Evoluciologia; a Memoriologia; a Autopes-

quisologia; a Autexperimentologia; a Retribuiciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o proexista; o proexólogo; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o te-

nepessista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o verbetógrafo; o homem de ação. 

 

Femininologia: a proexista; a proexóloga; a pré serenona vulgar; a intermissivista; a te-

nepessista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a verbetógrafa; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapi-

ens agens; o Homo sapiens organisator; o Homo sapiens prospectivus; o Homo sapiens interas-

sistentialis; o Homo sapiens seriexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica primária de levantamento dos aportes = a implementada pelo 

intermissivista jejuno, ao realizar o primeiro levantamento das achegas pró-evolutivas recebidas; 

técnica avançada de levantamento dos aportes = a implementada pelo intermissivista veterano, 

ao realizar inventário extenso das achegas pró-evolutivas recebidas. 

 

Culturologia: a cultura da retribuição full time; a cultura do balanço proexológico 

anual; a cultura da Autopesquisologia diuturna. 

 

Memoriologia. A revisitação às memórias da atual vida intrafísica, pela conscin moti-

vada, pode favorecer o levantamento exaustivo, preferencialmente realizado anualmente, dos re-

cebimentos pró-evolutivos. 

 

 VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica de levantamento dos aportes, indicados para  

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

interessados: 

01. Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

02. Aporte  proexológico  mentalsomático:  Proexologia;  Homeostático. 
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03. Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

05. Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

06. Proexometria:  Proexologia;  Neutro. 

07. Poupança  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08. Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Raciocínio  proexológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

11.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Tempo  proexogênico:  Cronoproexometria;  Homeostático. 

14.  Trânsito  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Trilogia  seriexológica:  Seriexometria;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DE  LEVANTAMENTO  DOS  APORTES  SINALIZA 
AO  INTERMISSIVISTA  LÚCIDO  A  NECESSIDADE  DE  CON- 
VERGÊNCIA  DOS  RECURSOS  EXISTENCIAIS  AUFERIDOS 

E  AS  ÁREAS  DE  RETRIBUIÇÃO  EM  PROL  DA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera factível realizar o levantamento dos 

aportes proexológicos recebidos? Quais retribuições tem realizado perante a fartura de achegas 

pró-evolutivas da atualidade? 

 

M. K. 
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T É C N I C A    D E    M A I S    1    AN O    D E    V I D A    I N T R A F Í S I C A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica de mais 1 ano de vida intrafísica é o conjunto de procedimentos 

visando a planificação máxima dos esforços conscienciais pró-evolutivos, a partir da suposição de 

a conscin, homem ou mulher aplicante, ter apenas 365 dias de existência na dimensão intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O advérbio 

mais deriva do mesmo idioma Latim, magis, “mais; antes; de preferência”. Surgiu no Século XIII. 

O termo 1 procede também do idioma Latim, unus, “um; uma”. Apareceu igualmente no Século 

XIII. A palavra ano provém do idioma Latim, annus, “círculo de duração no tempo; tempo de ór-

bita da Terra ao redor do Sol; ano”. Surgiu no Século XI. O vocábulo vida vem do idioma Latim, 

vita, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. Apareceu no Século X. O prefixo intra deriva 

do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O termo físico procede igualmente do idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da reciclagem em 1 ano de vida. 2.  Método de reprograma-

ção existencial em 12 meses. 3.  Método de repaginação da vida em 365 dias. 4.  Projeto de 

autorganização consciencial em 52 semanas. 5.  Recurso solucionador das autopendências em  

1 ano. 6.  Técnica do acerto de destino em 1 ano. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, técnica 

básica de mais 1 ano de vida intrafísica e técnica avançada de mais 1 ano de vida intrafísica são 

neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Balanço anual. 2.  Programa de ações dos afazeres do cotidiano.  

3.  Listagem de compromissos anuais. 4.  Agenda anual. 5.  Gerenciamento anual de atividades.  

6.  Planejamento técnico anual. 7.  Gerenciamento da rotina pessoal. 

Estrangeirismologia: o project management evolutivo; o project chart da proéxis; o neo-

modus faciendi do projeto evolutivo; o Administrarium das metas evolutivas; o deadline proexo-

lógico; as best pratice evolutiva; o upgrade evolutivo planejado; o turning point existencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades autoproexológicas. 

Coloquiologia: – É melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca (Nizan 

Guanaes,1958–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autexperimentação permanente; os reciclopen-

senes; a reciclopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopense-

ne da autorganização cronológica. 

 

Fatologia: a condição insubstituível, inalienável e intransferível de vivenciar a técnica 

de mais 1 ano de vida intrafísica; o autenfrentamento do medo da morte biológica; o ensaio lúci-

do da autodessoma; o encaminhamento das autopendências; o desenvolvimento das ações pró-au-

torganização dessomatológica; a adequação do planejamento e da experimentação às característi-

cas do temperamento pessoal; a vivência intensa dos segundos, minutos, horas, dias, semanas  
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e meses no decorrer do experimento; a condição de cobaia na ribalta diária intra e extrafísica; os 

registros diários nas planilhas; o posicionamento constante frente às novas realidades; a conversa 

útil com os demais experimentadores da técnica; o serviço de preceptoria especializada no decor-

rer da experimentação da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; o autoposicionamento de en-

cabeçar o movimento de reciclagem grupal; a Cosmoética imprescindível à autexperimentação;  

o fato de a primeira experimentação da técnica, em geral, promover mais repercussões grupais  

e benefícios pessoais e as seguintes propiciarem mais revoluções íntimas e ganhos grupais; o re-

torno das questões mal resolvidas do passado recente ou distante; a verificação pessoal quanto  

à necessidade de atualização pensênica; a crise de crescimento pessoal repercutindo no grupo 

familiar; os acertos familiares; as recomposições com o grupo evolutivo; as parapatologias holos-

somáticas sinalizadoras do desvio proexológico; o ato de empurrar com a barriga; a procrastina-

ção quanto ao prioritário da programação existencial; o atraso autoproexológico; a melancolia 

intrafísica; os desencontros; as tarefas inconclusas; a falta de autodiscernimento quanto à con-

secução da proéxis; a intransferibilidade da cláusula pétrea da proéxis; a atualização das recins;  

a recéxis emergencial; as reconfigurações dos valores intraconscienciais; a autorreflexão sobre as 

áreas da vida a serem atualizadas; o ajuste de rota; as mutações diárias; a retomada de tarefas;  

a identificação de traços adormecidos e faltantes; a observação do aumento das sincronicidades 

pró-completismo da técnica; a importância de o experimentador estar atento aos fatos e parafatos 

para a melhor definição dos rumos na aplicação da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; o re-

gozijo íntimo de haver completado o experimento satisfatoriamente; a reconstrução do significado 

da vida; a vivência cosmoética nas relações afetivas; a eficácia do gerenciamento dos recursos 

conscienciais visando a execução das metas proexológicas prioritárias; as extrapolações proexoló-

gicas; o investimento no completismo existencial (compléxis); a obtenção de moratória existen-

cial (moréxis); o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) evidenciando crédito ou débito no ba-

lanço existencial. 

 

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

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a experiência de quase morte (EQM); a atuação do 

amparo extrafísico pessoal, de função, na aplicação da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; 

o parapsicodrama aplicado nas reconciliações grupocármicas; as consciexes atuantes nos aciden-

tes de percurso; a condição de conscin-cobaia para os alunos dos Cursos Intermissivos; a com-

preensão da dinâmica dos autorrevezamentos multiexistenciais possibilitada pela experimentação 

sucessiva da técnica; a depuração da paragenética pessoal; as extrapolações parapsíquicas; a me-

gaeuforização autopromovida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo vontade 

decidida–intencionalidade construtiva; o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo auto-

discernimento prioritário–dinâmica evolutiva; o sinergismo planejamento estratégico de vida– 

–autorganização evolutiva; o sinergismo ritmo de mudança–capacidade de adaptação pessoal;  

o sinergismo reciclagem individual–reciclagem grupal; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)– 

–autexperimentação. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial interassistencial conjunta no gru-

pocarma; o princípio da evolução consciencial inarredável; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da prioridade compulsória; o princípio insubstituível do esforço evolutivo 

pessoal; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio evolutivo de le-

var tudo de eito cosmoeticamente; o princípio da inadimplência grupocármica. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais (CPP); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) aplicado às recins; a utilização do código de pesquisa pessoal na identificação das mudan-

ças necessárias; o código do exemplarismo pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria da vida humana atual valer 15 vidas pretéritas, ratificada pela téc-

nica de mais 1 ano de vida intrafísica; a teoria do amparo funcional; a teoria da personalidade 
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autoconsciente quanto à proéxis; a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia; a teoria da au-

torganização proexológica; a teoria do megafoco existencial; a teoria da reciclagem intrafísica; 

a teoria da autossuperação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a aplicação da técnica da recé-

xis; a técnica de viver evolutivamente; a técnica do EV; as técnicas da Autoconscienciometrolo-

gia; a técnica da Inventariologia; as técnicas da Autoconsciencioterapia; a técnica de levanta-

mento dos aportes e retribuições proexológicas; a técnica do autencantoamento cosmoético;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas paradireitológicas úteis às reconciliações inter-

conscienciais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico propulsor de trafores; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica ao modo de ferramenta de apoio ao voluntário retomador de tare-

fa; o voluntariado conscienciológico atuante como profilaxia da estagnação evolutiva; o volunta-

riado catalisador da reciclagem do autotemperamento; o voluntário conscin-cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico das 

retrocognições; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório cons-

cienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labora-

tório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório radical da Heurística (Serenarium); 

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Gru-

pocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID). 

Efeitologia: o efeito cascata na reverberação das autorrecins; o efeito halo das recins 

no grupocarma; o efeito alavancador da autocrítica cosmoética e da heterocrítica construtiva; os 

efeitos sociológicos e parassociológicos das autorreciclagens; o efeito evolutivo da reciclogenia; 

o efeito da virada evolutiva, cosmoética e prioritária; os efeitos autoconsciencioterápicos da re-

ciclagem cirúrgica; o efeito propulsor da experiência exitosa; a dinamização da atual existência 

como efeito do êxito na aplicação da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes das autopriorizações evolutivas; as neos-

sinapses formadas a partir da aceleração da história pessoal; as neossinapses resultantes das re-

conciliações; as neossinapses geradas pela aceitação dos neoconstructos a partir das neoexperi-

ências. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica; o ciclo das mudanças nas crises de 

valores; a profilaxia do ciclo melin-melex; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo re-

flexão-ação; o ciclo priorização-repriorização; as diferentes fases do ciclo etário humano norte-

ando as prioridades pessoais; o ciclo planejamento-consecução-verificação-ação aplicado à técni-

ca de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Enumerologia: a disparidade das experiências; a análise das experiências; a congruên-

cia das experiências; a qualidade das experiências; o valor das experiências; a relevância das ex-

periências; o impacto das experiências. O ano produtivo; o ano dinâmico; o ano traforista; o ano 

reconciliatório; o ano proexológico; o ano megarrecinológico; o ano evolutivo. 

Binomiologia: o binômio Recinologia-Cronologia; o binômio teorizar-autexperimentar; 

o binômio planilhas técnicas–resultados efetivos; o binômio iniciativa-acabativa; o binômio au-

tesforço-autevolução; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio produtividade- 

-interassistencialidade. 

Interaciologia: a interação gerenciamento do tempo–gerenciamento da vida; a intera-

ção autexperimentador–amparador extrafísico de função; a interação autexperimentação–follow 

up; a interação autavaliação intrafísica–autavaliação extrafísica; a interação autapreensibilida-

de-autopragmatismo; a interação pusilanimidade-antiteaticidade; a interação grupal favorecen-

do a manutenção do autocompromisso e da automotivação na aplicação da técnica de mais 1 ano 

de vida intrafìsica. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo recéxis-recin; o crescendo autexperimentação 

técnica–crises resolutivas; o crescendo evolutivo crise existencial–autenfrentamento–autossupe-
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ração; o crescendo autodiagnóstico–reconfiguração proexológica–reciclagem existencial; o cres-

cendo da maturação dos vínculos grupocármicos; o crescendo autocorreção-autopacificação;  

o crescendo planejamento extrafísico–realizações intrafísicas. 

Trinomiologia: o trinômio vontade débil–intencionalidade dúbia–autodesorganização; 

o trinômio autocorrupção-autoficção-autoinércia; o trinômio interesses-metas-evolução; o trinô-

mio automotivação-trabalho-lazer aplicado à reciclagem prioritária; o trinômio cronêmico aqui- 

-agora-já; o trinômio identificar-retificar-completar; o trinômio autodeterminação-automotiva-

ção-autoconfiança; o trinômio dinamização da proéxis–reciclagem–autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio propósito pessoal–autexperimentação–ajustes–reeducação– 

–recomeço; o polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva; o poli-

nômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossupera-

ção; o polinômio autexperimentar-autopesquisar-autexaminar-autoconhecer; o polinômio autex-

perimentação-tentativa-erro-compreensão; o polinômio matematização técnica–otimização–frag-

mentação–sistematização; o polinômio planejar-fazer-checar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo expectador da vida / protagonista da vida; o antago-

nismo medos / autossuperações; o antagonismo autodeterminação / procrastinação; o antagonis-

mo ansiedade / autorganização; o antagonismo inércia evolutiva / proatividade evolutiva; o an-

tagonismo engessamento / dinamização; o antagonismo vida contemplativa / vida ativa; o anta-

gonismo automimese dispensável / autorreciclagens; o antagonismo aparência / essência; o anta-

gonismo desejo / necessidade; o antagonismo inação / autenfrentamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da autorrecin ser capaz de promover a aceleração das reci-

clagens grupocármicas. 

Politicologia: a tecnocracia; a assistenciocracia; a recexocracia; a proexocracia; a de-

mocracia pura; a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. A analogia com a política de-

senvolvimentista de Juscelino Kubitschek (1902–1976), aplicada ao Brasil, de desenvolver 50 

anos em 5. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da atração 

mútua; a lei da generalização da experiência; a lei dos direitos interconscienciais; a opção lúcida 

e voluntária pela lei do maior esforço evolutivo; as leis evolutivas da Proexologia. 

Filiologia: a autexperimentofilia; a neofilia; a paratecnofilia; a evoluciofilia; a reciclo-

filia; a assistenciofilia; a sociofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a autexperimentofobia; a autocriticofobia; a autoconscienciofobia; a auto-

conscienciometrofobia; a cosmoeticofobia; a decidofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; o alívio da síndro-

me do freio de mão puxado; a cura da síndrome do estrangeiro; a terapêutica da síndrome da ec-

topia afetiva (SEA); a evitação da síndrome do ansiosismo; a correção da síndrome da robotiza-

ção existencial; o domínio da síndrome da despriorização evolutiva. 

Maniologia: a autorrevisão da mania de deixar para amanhã o realizável hoje; a profi-

laxia das manias da terceira e quarta idades; a prevenção da mania de empurrar com a barriga  

o autenfrentamento das necessidades evolutivas. 

Holotecologia: a proexoteca; a experimentoteca; a convivioteca; recicloteca; a sociolo-

gicoteca; a tecnoteca; a didaticoteca; a dessomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Rece-

xologia; a Inventariologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Cronologia; a Dessomatologia; a Au-

toconscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Paratecnologia; a Amparologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciômetra;  
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o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o tertu-

liano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o retomador de tarefa; o toca-

dor de obra; o homem de ação. 

 

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

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a conscienciômetra;  

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

a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a ter-

tuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a retomadora de tarefa; a to-

cadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens egomutator; o Homo sapiens 

experimentator; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens 

technologicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens con-

vivens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica básica de mais 1 ano de vida intrafísica = a planejada e desem-

penhada pela conscin na primeira autexperimentação; técnica avançada de mais 1 ano de vida in-

trafísica = a planejada e desempenhada pela conscin com várias autexperimentações conclusas 

satisfatoriamente. 

 

Culturologia: a cultura das autopriorizações evolutivas; a cultura da Proexologia;  

a cultura das reciclagens existenciais; a cultura da aceleração da História Pessoal; a cultura da 

valorização e aplicação dos aportes proexológicos. 

 

Indicadores. Pela Proexologia, eis, em ordem alfabética, 7 indicadores capazes de evi-

denciar a necessidade de autorreciclagem emergencial cirúrgica: 

1.  Anacronismo: a manutenção de posturas anacrônicas, dos bagulhos energéticos pes-

soais e das mimeses dispensáveis no grupocarma evolutivo. 

2.  Ansiosismo: a reincidência cotidiana de atitudes irrefletidas, precipitações e impulsi-

vidades. 

3.  Dispersão: o não posicionamento pessoal frente ao megafoco transformador nas su-

perações prioritárias no momento evolutivo. 

4.  Fobias: o retardamento das decisões, a procrastinação nas realizações dos projetos de 

vida, a paralisação da vida pelo medo de errar, acumulando pendências. 

5.  Insatisfação: o estado emocional crônico da insaciabilidade afetiva, da frustração, do 

desassossego pessoal, dos caprichos infantis. 

6.  Melin: a condição periódica de depressão mantida pela fuga da autorresponsabilidade 

evolutiva. 

7.  Subnível: a permanência óbvia em subnível evolutivo pela prevalência da lei do me-

nor esforço, da autodesorganização e da indisciplina pessoal. 

 

Objetivos. Segundo a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 18 objetivos elencados como motivadores para a experimentação da técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica: 

01.  Autorganização. Implantar a autorganização necessária ao cumprimento das metas 

existenciais. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21631 

02.  Coerência. Tornar-se autocoerente quanto aos princípios pessoais para viver, com 

base no CPC. 

03.  Concessões. Exercitar, de modo positivo, o abrir mão de energias, pessoas, objetos 

e bens, e equilibrar o antagonismo apego / desapego. 

04.  Desassombramento. Enfrentar o medo da morte biológica (tanatofobia). 

05.  Disponibilidade. Desenvolver a autodisponibilidade proexológica. 

06.  EV. Enraizar o hábito sadio de instalar 20 EVs diários. 

07.  Gescons. Melhorar a produtividade intelectual, através do desenvolvimento de ges-

tações conscienciais (gescons). 

08.  Maturidades. Minimizar surtos de imaturidades e mimeses desnecessárias. 

09.  Melex. Evitar a condição da melex, amanhã. 

10.  Parapsiquismo. Dinamizar o desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

11.  Realinhamento. Efetivar o realinhamento proexológico, quando necessário. 

12.  Realizações. Encaminhar projetos inacabados e irrealizações pessoais. 

13.  Reconciliações. Promover auto e heterorreconciliações. 

14.  Reeducação. Concretizar a reeducação holossomática, fazendo a profilaxia das ima-

turidades. 

15.  Rentabilidade. Fazer a vida intrafísica render mais, otimizando as oportunidades da 

vida. 

16.  Saúde. Encaminhar ou resolver problemas de saúde. 

17.  Tenepes. Preparar-se para o início da prática da tenepes. 

18.  Voluntariado. Dinamizar ou retomar o voluntariado libertário, tarístico. 

 

Diretrizes. Segundo a Autexperimentologia, a aplicação da técnica de mais 1 ano de vi-

da intrafísica segue 4 diretrizes específicas, estabelecidas aqui em ordem cronológica: 

1.  Momento da megadecisão: o posicionamento pessoal intransferível em iniciar a téc-

nica. 

2.  Correção de rota: a prática da autorreflexão para corrigir equívocos pessoais, acertar 

a rota existencial e o planejamento já realizado. 

3.  Automotivação racional: a valorização das conquistas nesta ressoma, dos aportes 

proexológicos e dos trafores. 

4.  Meta existencial final: avaliação e valorização dos resultados alcançados e fecha-

mento da técnica. 

 

Etapas. Pela Cronologia, eis, em ordem funcional, as 6 etapas geralmente vivenciadas 

pela conscin autexperimentadora da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica: 

1.  Identificação. A realização da autoinvestigação para identificar o desconforto. 

2.  Autodiagnóstico. A determinação do autodiagnóstico. 

3.  Prioridade. A definição da megarreciclagem prioritária. 

4.  Planejamento. A elaboração do planejamento de reciclagens conscienciais. 

5.  Autexperimentação. A aplicação da técnica para atingir os resultados planejados. 

6.  Avaliação. O acompanhamento e a avaliação frequente dos resultados alcançados. 

 

Ferramentas. Pela Paratecnologia, o experimentador ou a experimentadora da técnica 

de mais 1 ano de vida intrafísica pode utilizar, por exemplo, 8 recursos, ferramentas ou serviços 

visando qualificar e ampliar os resultados exitosos, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Agenda: tradicional (de papel) ou eletrônica (digital). 

2.  Conscienciograma: para a aferição mais precisa da própria realidade consciencial. 

3.  Dinâmicas parapsíquicas: visando o desenvolvimento do parapsiquismo. 

4.  Enciclopédia da Conscienciologia: para o aprofundamento dos temas abordados na 

técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

5.  Laboratórios: de autopesquisa individuais e grupais. 

6.  Notebook (laptop): para o registro da autexperimentação. 
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7.  Planilhas: ajustadas às especificidades pessoais. 

8.  Voluntários: o suporte de experimentadores veteranos da técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, indicados para 

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

interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

07.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Megarrecexologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Prejuízo  sorrateiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DE  MAIS  1  ANO  DE  VIDA  INTRAFÍSICA  INTE-
RESSA  A  TODOS  OS  INTERMISSIVISTAS,  SEJAM  INVER-
SORES  OU  RECICLANTES,  EMPENHADOS  EM  NÃO  DES-
PERDIÇAR  A  OPORTUNIDADE  DA  ATUAL  VIDA  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou a técnica de mais 1 ano de vida intra-

física? Identifica a necessidade de dinamizar a autevolução através da promoção de autor-

reciclagens emergenciais? Em caso afirmativo, já refletiu sobre a possibilidade de aplicar esta téc-

nica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 607. 
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T É C N I C A    D O    AL G O R I T M O  
( A L G O R I T M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do algoritmo é o emprego do sequenciamento sistemático, lógi-

co, finito, ordenado adredemente, de passos precisos, aplicado pela conscin lúcida a objeto, ins-

tância, realidade ou dados de algum problema específico, seja de ordem intra ou extraconscien-

cial, visando atingir a solução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O termo algo-

ritmo procede do idioma Árabe, al-Khuwarizmi, “numeração decimal em arábicos”, através do 

idioma Latim Medieval, algorismus, sob influência do idioma Grego, arithmós, e é antropônimo 

do matemático árabe Muhammad ibn Musa al-Khuwarizmi (780–850), conhecido pelos estudos 

sobre equações algébricas. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Processo solucionador. 02.  Procedimento efetivo. 03.  Sequência 

operacional não ambígua. 04.  Sequência operacional otimizada. 05.  Sequência de instruções so-

lucionadoras. 06.  Fluxograma. 07.  Generalização de resolução. 08.  Encadeamento de ações ra-

cionais. 09.  Integração de etapas. 10.  Engrenagem de fases. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo algoritmo: 

algoritmia; algorítmica; algorítmico; algoritmista; algoritmização; algoritmizada; algoritmiza-

do; algoritmizar; Algoritmologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas minitécnica do algoritmo, maxitécnica do algorit-

mo e megatécnica do algoritmo são neologismos técnicos da Algoritmologia. 

Antonimologia: 01.  Processo sem saída. 02.  Procedimento sem fim. 03.  Sequência de 

passos ambíguos. 04.  Sequência desordenada de etapas. 05.  Sequência desorganizada de ações. 

06.  Sequência operacional ilógica. 07.  Diagrama caótico. 08.  Rigidez procedural. 09.  Bitola-

mento. 10.  Intuição da solução. 

Estrangeirismologia: o flowchart; a técnica branch and bound; a técnica backtracking; 

a abordagem top-down; a abordagem bottom-up; a eliminação do looping; o step-by-step;  

o know-how técnico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização técnica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Algoritmos di-

minuem entropias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Tecnologia; os tecnopensenes; a tecnopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os racio-

cinopensenes; a raciocinopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o processo com saída correta e garantida; a ação seguinte em direção à so-

lução do problema; os manuais técnicos; a receita culinária; o macete; a dica; o modus operandi; 

a solução otimizada; os critérios de prioridade; a conduta-padrão organizada; a minimização das 

extrapautas; a autoproéxis na condição de algoritmo evolutivo; o funcionograma; os pormenores 

da tarefa complexa; o procedimento técnico; as pré-condições bem estabelecidas do algoritmo; as 

pós-condições seguras do algoritmo correto; o descarte das informações irrelevantes para a so-

lução do problema; o erro advindo da possibilidade esquecida; o erro advindo da interpretação in-

correta dos dados de entrada; a exceção não identificada; o esgotamento das possibilidades; os al-
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goritmos iterativos; os algoritmos recursivos; os algoritmos exatos; os algoritmos aproximados; 

os algoritmos heurísticos; os algoritmos genéticos; os algoritmos força-bruta; os algoritmos não 

computacionais; os paradigmas algorítmicos; o pseudocódigo; as complexidades de tempo e espa-

ço de algoritmos; as meta-heurísticas computacionais; os algoritmos randômicos de Monte Carlo 

e Las Vegas; os problemas repetitivos e inevitáveis do cotidiano; o problema aparentemente inso-

lúvel; os problemas insolúveis computacionalmente; a possibilidade de 1 problema apresentar 

várias soluções; o fato de existirem vários caminhos levando à mesma solução; o foco na solução; 

a redução de 1 problema a outro; a minimização de soluções ad hoc; as mãos; o ábaco; a calcula-

dora; o modelo abstrato da máquina de Alan Mathison Turing (1912–1954); o computador; o teo-

rema; a fórmula; a equação; o esquema; a regra de 3; o crivo de Eratóstenes (285–194 a.e.c);  

a chapa verbetográfica da Enciclopédia da Conscienciologia; os verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia ao modo de algoritmos cognitivos; a repetição paciente. 

 

Parafatologia: as manobras básicas para a instalação do estado vibracional (EV) profilá-

tico; a sistematização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os algoritmos parapsíquicos; 

o fluxograma paraperceptivo interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da composição de algoritmos. 

Principiologia: o princípio da navalha de Occam; o princípio do ―quem procura, acha‖. 

Codigologia: os códigos ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

e Unicode da Informática; as estratégias relacionadas ao código pessoal de Cosmoética (CPC) na 

condição de algoritmo para qualificação do autocomportamento (Etologia). 

Teoriologia: a teoria da solução inventiva de problemas; a teoria da computação. 

Tecnologia: a técnica do algoritmo; a técnica clássica da divisão e conquista; a técnica 

de algoritmos gulosos; as técnicas heurísticas para solução de problemas; as técnicas para aná-

lise de complexidade do algoritmo; as técnicas de otimização do banco de dados; a técnica do 

detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Ciclologia: o ciclo problema–solução–novo problema; o ciclo análise-implementação- 

-teste-correção. 

Enumerologia: o processo; o procedimento; o programa; a sub-rotina; o método; a estra-

tégia; a regra. A busca sequencial; a busca binária; a busca em profundidade; a busca em largura; 

a busca probabilística; a busca tabu; a busca exaustiva. 

Binomiologia: o binômio indução-dedução; o binômio indução matemática–algoritmo; 

o binômio análise-síntese; o binômio padrão-regra; o binômio exceção-restrição; o binômio 

compreensão do problema–parametrização da solução; o binômio atenção concentrada–algorit-

mo sequencial; o binômio atenção dividida–algoritmo paralelo. 

Interaciologia: a interação todo-parte. 

Crescendologia: o crescendo operação-regra-método-algoritmo; o crescendo caso par-

ticular–generalização; o crescendo concepção-otimização-eficiência. 

Trinomiologia: o trinômio problema-modelo-algoritmo. 

Polinomiologia: o polinômio problema-análise-modelo-síntese-solução. 

Antagonismologia: o antagonismo retilinearidade pensênica / monoideísmo; o antago-

nismo atenção concentrada / atenção saltuária; o antagonismo convergência / divergência; o an-

tagonismo disciplina / ausência de método; o antagonismo organização / balbúrdia; o antagonis-

mo organização / burocracia; o antagonismo solução / confusão. 

Paradoxologia: o paradoxo problema complexo–solução simples; o paradoxo de não 

existir algoritmo para decidir se determinada sucessão de passos é ou não algoritmo. 

Politicologia: a tecnocracia; a informaticocracia. 
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Legislogia: a lei de Amdahl. 

Filiologia: a computaciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a computaciofobia. 

Sindromologia: os procedimentos repetitivos inúteis presentes na síndrome do transtor-

no obsessivo compulsivo (TOC); a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a aritmomania; as manias pessoais; a acribomania; a mania de perfeição. 

Holotecologia: a tecnoteca; a infoteca; a matematicoteca; a mentalsomatoteca; a meto-

doteca; a logicoteca; a heuristicoteca; a problematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Algoritmologia; a Sistematologia; a Criteriologia; a Mentalso-

matologia; a Heuristicologia; a Cogniciologia; a Computaciologia; a Controlologia; a Eficien-

ciologia; a Logicologia; a Raciocinologia; a Metodologia; a Informática; a Matemática. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a pessoa autorganizada; a personalidade técnica. 

 

Masculinologia: o algoritmista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivis-

ta; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o reeducador; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor cons-

ciente; o evoluciólogo; o sistemata. 

 

Femininologia: a algoritmista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivis-

ta; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a reeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora 

consciente; a evolucióloga; a sistemata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens technologicus; o Homo sa-

piens intellegens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens abs-

tractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens syste-

mata; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitécnica do algoritmo = a especificada no manual de instruções do 

eletrodoméstico; maxitécnica do algoritmo = a empregada pelo ser desperto durante a interassis-

tência a partir da sinalética energética e parapsíquica pessoal; megatécnica do algoritmo = a utili-

zada pelo evoluciólogo na análise da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) de cada componente do 

grupo evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da organização; a cultura da sistematização. 

 

Aspectos. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 aspectos relevantes a serem analisados na formulação de algoritmos: 

1.  Eficácia: solução satisfatória. 

2.  Eficiência: efetividade em atingir a solução. 

3.  Entradas: completeza das informações do problema em questão. 

4.  Finitude: alcance da solução em tempo útil. 

5.  Precisão: ausência de ambiguidade nas instruções. 

6.  Saídas: caracterização dos resultados esperados ou da solução propriamente dita. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 5 habilidades conscienciais embasando a elaboração de algoritmos: 

1.  Abstração: capacidade para mapear situações concretas em objetos abstratos. 

2.  Intuição: aptidão para identificar padrões em problemas. 

3.  Linguagem: lucidez para codificar claramente as instruções a serem seguidas. 

4.  Lógica: habilidade para encadear logicamente as ações em direção à solução. 

5.  Rigor: saber ater-se ao essencial em cada passo ou etapa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do algoritmo, indicados para a expansão das 

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

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

04.  Binômio  problema-solução:  Autexperimentologia;  Neutro. 

05.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Descrição  do  problema:  Problematicologia;  Neutro. 

08.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

09.  Linha  de  montagem:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Otimização  dos  desempenhos:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

12.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Sub-rotina  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DO  ALGORITMO  PERMITE  À  CONSCIN  LÚ-
CIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  RESOLVER,  DE  MODO  EFI-
CAZ,  PROBLEMAS  EM  GERAL,  MELHORANDO  A  AUTOR-

GANIZAÇÃO  E  A  RETILINEARIDADE  AUTOPENSÊNICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica do algoritmo na resolução de 

problemas? De qual natureza? Quais proveitos evolutivos você vem obtendo com este método? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; & Rivest, Ronald L.; Introduction to Algorithms; XVII + 
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máticos; 31 tabs.; 205 refs.; alf.; 26 x 20,5 x 5 cm; enc.; 19ª imp.; MIT Press; Nova York, NY; EUA; 1990; páginas 12, 
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T É C N I C A    D O    AU T O I N V E N T A R I O G R A M A  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A técnica do autoinventariograma é a aferição enumerológica da aplicação 

dos recursos holobiográficos da conscin, homem ou mulher, a partir dos fatos e parafatos cronê-

micos e proxêmicos acumulados, objetivando a produmetria evolutiva na atual vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idio-

ma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, 

ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O primeiro 

elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”.  

O termo inventário provém do idioma Latim Imperial, inventarium, do radical inventum, e este de 

invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. O segundo elemento de composição grama, vem do 

idioma Grego, gr mma, ―caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; 

documento; livro; tratado; ciência; cultura; instrução; nota de música; algorismo; acento gráfico; 

figura de Matemática”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do autoinventário holobiográfico. 2.  Técnica do inventário 

autoconscienciométrico. 3.  Análise dos autodesempenhos biográficos. 4.  Cosmograma da vida 

pessoal. 5.  Técnica da atualização holobiográfica. 6.  Ferramenta de autocrítica profunda. 7.  Au-

toproexometria fatológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo inventário: 

autoinventariação; autoinventariada; autoinventariado; autoinventariança; autoinventariante; 

autoinventariar; autoinventário; autoinventariograma; autoinventariológica; autoinventariológi-

co; heteroinventário; heteroinventariograma; inventariação; inventariada; inventariado; inven-

tariança; inventariante; inventariar; inventariável; inventariograma; Inventariologia; inventa-

riológica; inventariológico. 

Neologia. As 4 expressões compostas técnica do autoinventariograma, técnica do auto-

inventariograma inicial, técnica do autoinventariograma intermediário e técnica do autoinventa-

riograma avançado são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Idealização equivocada da autobiografia. 02.  Autanálise fantasio-

sa. 03.  Autocriticofobia. 04.  Automitologia. 05.  Autoproexometria mitológica. 06.  Autopromo-

ção biográfica. 07.  Ferramenta de heterocrítica superficial. 08.  Heteranálise holobiográfica.  

09.  Autopresunção biográfica. 10.  Imodéstia pessoal. 

Estrangeirismologia: o Autoinventariarium; o Autopensenarium; o check-list holobio-

gráfico; o general ledger intraconsciencial; a glasnost multidimensional; o megacurriculum mul-

tivitae; o Megautorretrocognitarium; o reality check; o timeline biográfico; os frames of cons-

ciousness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à realidade intraconsciencial. 

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

riograma: ajuste seriexológico. 

Coloquiologia. Eis expressão do coloquialismo denotando a motivação autoinventarioló-

gica: – Quem procura acha. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene da Autoconscienciometrologia; o holopensene pessoal da 

autocriticofilia, os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a descoberta do materpensene pes-

soal; a autanálise das retrofôrmas holopensênicas pessoais sadias e doentias; os prioropensenes;  
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a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retropensenes; a retropensenida-

de; os mnemopensenes; a mnemopensenidade. 

 

Fatologia: a Arqueologia Intraconsciencial; a autabordagem conscienciométrica pro-

funda; a autanálise holobiográfica; a amostragem conscienciológica pessoal; a Autopesquisística; 

a cientificidade fatuística da Inventariologia; os indicadores pessoais da análise da realidade;  

a busca inteligente do autoconhecimento mais avançado e prioritário; a subavaliação dos fatos 

e parafatos; a complexidade da consciência; o olhar subjetivo; o choque com a realidade; o des-

pertamento do autodiscenimento; o remapeamento dos achados; a revisão dos autoconceitos ana-

crônicos; o efeito impactante da admissão do erro de julgamento; a identificação de atitudes irre-

fletidas mantenedoras de interprisões; os efeitos desassediantes da análise autobiográfica; os re-

processamentos emocionais dos fatos intrafísicos; o ato de abrir mão do passadão; o revisionis-

mo consciencial; a desdramatização dos autoconflitos multiexistenciais; a correção de atitudes 

desamarrando os grilhões das interprisões grupocármicas; a compreensão vivencial do binômio 

admiração-discordância gerando reciclagens intraconscienciais (recins) interassistenciais; a des-

valorização da afetividade ectópica; a dessensibilização dos automelindres; a eliminação das auto-

vitimizações; a constatação dos trafares renitentes; a identificação dos autotrafores fixados; a au-

toconfiança firmada nas autocompetências; a bagagem autocognitiva; a identificação do patrimô-

nio intraconsciencial; a compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades evolutivas;  

o olhar objetivo; o fato concreto; a existência real; o alcance da invulgaridade; a recuperação dos 

cons magnos através da autopesquisa; a ampliação do senso de identidade; a apreensão cosmovi-

siológica da autoconsciencialidade; a reperspectivação dos valores anacrônicos; o ângulo de des-

vio da proéxis; o entrelinhamento autocatalítico dos fatos; a intencionalidade reta; a satisfação de 

ver o resultado da informação correta obtida; a identificação do cacoete holobiográfico; a elimina-

ção das automimeses dispensáveis; as ideias inatas tornadas ínsitas na vivência intrafísica pela re-

cuperação de cons; o ato de desatar a estrutura do próprio ego. 

 

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

tibilidade alterando o planejamento prévio; a profilaxia das acareações extrafísicas; a antecipação 

do autoinventário extrafísico; a parapsicoteca; o descortino homeostático das pararrealidades;  

a sincronicidade das evidências multiexistenciais; o bonde extrafísico, a macrotarefa pessoal iden-

tificada através do Zeitgeist da ressoma; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo amparo de função–releitura dos retrofatos; o sinergismo 

detalhes holobiográficos–desfechos assistenciais cosmoéticos; o sinergismo das ressomas gru-

pais; o sinergismo da maxidissidência evolutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio pessoal da paracognição intrafísi-

ca de pensar como consciex; o princípio da singularidade holobiográfica. 

Codigologia: o autoinventariograma como fonte de autopesquisa para a constituição do 

código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da otimização dos recursos conscienciais. 

Tecnologia: a técnica do autoinventariograma; a técnica da revisitação técnica dos fa-

tos; a técnica do reimprint; a técnica da atualização dos valores anacrônicos; a técnica dos re-

processamentos energéticos e emocionais; a técnica da circularidade. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado na Associação In-

ternacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório consciencioló-

gico radical da Heurística (Serenarium). 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pro-

exologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colé-

gio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito dinamizador das revisões autobiográficas no binômio recéxis-re-

cin; os efeitos da captação de neoconstructos, ideias originais e neoverpons; o efeito catalisador 

do autoinventariograma à paratualização evolutiva; o efeito das retrocognições sadias no conví-

vio grupocármico. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da recuperação de cons; as parassinapses 

retrocognitivas. 

Ciclologia: o ciclo da autoinvestigação independente; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade; o ciclo aprendizado extrafísico inato–aprendizado intrafísico ínsito; o ciclo 

recin intermissiva–recin intrafísica. 

Enumerologia: o ato de tatear; o ato de pinçar; o ato de identificar; o ato de analisar;  

o ato de classificar; o ato de mensurar; o ato de sintetizar. 

Binomiologia: o binômio catarse-catálise; o binômio abordagem técnica–realidade 

concreta. 

Interaciologia: a interação retromemória-autoconsciência; a interação cosmograma 

pessoal–proexometria fatológica. 

Crescendologia: o crescendo vocações-talentos-habilidades; o crescendo curiosidade– 

–automotivação pesquisística–autodescoberta–autorrealização cognitiva; o crescendo singulari-

dade-respeito-interconfiança-amizade; o crescendo retrocognições-autocompreensão-autassis-

tência-heterassistência-reconciliações. 

Trinomiologia: o trinômio anatomização da vida atual–dissecção do temperamento– 

–matematização holobiográfica; o trinômio patológico egocentrismo-infantilismo-ingenuidade;  

o trinômio modismos-tendências-escolhas; o trinômio revisão da intencionalidade–critério de se-

letividade–aprofundamento da autenticidade; o trinômio autocriticidade–autojuízo crítico–racio-

nalidade; o trinômio atividades-recursos-tempo; o trinômio autopesquisa arquivística cosmoéti-

ca–autodesassédio–heterodesassédio. 

Polinomiologia: o polinômio matematização-atomização-fragmentação-autocompreen-

são; o polinômio consciência-temperamento-personalidade-soma; o polinômio holobiografia-re-

troidentidades-retrossomas-neossoma; o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons. 

Antagonismologia: o antagonismo autovitimização / autesclarecimento; o antagonismo 

automotivação pesquisística / acomodação intelectiva; o antagonismo percuciência autocogniti-

va / dispersão consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a amostra material servir de análise imaterial; o para-

doxo do estudo técnico do passado divisar o panóptico da presencialidade consciencial; o para-

doxo do autoinventariograma holobiográfico assomar o conteúdo perene da consciência. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a conscienciocracia; 

a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da sincronicidade holobiográfica; a lei de causa 

e efeito; a lei das probabilidades. 

Filiologia: a assistenciofilia; a autexperimentofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a egofobia; a neofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: a mania de avaliar os outros; a mania de fazer metrias. 

Mitologia: o mito da autoimagem idealizada; a mitoclastia da autobiografia. 

Holotecologia: a inventarioteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a cognoteca; 

a metodoteca; a tecnoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Inventario-

logia; a Autevoluciologia; a Autovivenciologia; a Intraconscienciologia; a Holobiografologia;  

a Holomenmônica; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Parageneticologia; a Conscienciome-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21641 

trologia; a Conviviologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autodis-

cernimentologia; a Mentalsomatologia; a Hermenêutica; a Exegética; a Intimologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser autocrítico; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o autoinventariólogo; o autoinventariologista; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o du-

plólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetó-

grafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autopesquisador. 

 

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

a autoinventarióloga; a autoinventariologista; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a auto-

decisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a autopesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens reflexi-

vus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmo-

visiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: técnica do autoinventariograma inicial = o sucinto, preliminar, pontual  

e resumido; técnica do autoinventariograma intermediário = o analítico, profundo, corrente  

e exaustivo; técnica do autoinventariograma avançado = o conclusivo, sintético, abrangente  

e exato. 

 

Culturologia: a cultura da Seriexologia; a cultura da autorreperspectivação interas-

sistencial. 

 

Taxologia. De acordo com a Inventariologia, eis 7 categorias de recursos para avaliação 

comparativa das realizações pessoais (fatos analisados) com o potencial consciencial e evolutivo 

do autoinventariante, apresentados em ordem alfabética: 

1.  Recursos assistenciais (aptidões, propensão e qualificação da atuação assistencial). 

2.  Recursos holossomáticos (somáticos, energossomáticos, psicossomáticos, mentais-

somáticos). 

3.  Recursos interconscienciais (vínculos, conexidade com outras consciências). 

4.  Recursos intraconscienciais (atributos, trafores, trafares). 

5.  Recursos intrafísicos (aportes e tendências pessoais). 
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6.  Recursos parapsíquicos (capacidade pessoal de manifestação e atuação interdimen-

sional). 

7.  Recursos ressomáticos (Genética, Paragenética e mesologia). 

 

Check-list. Sob a ótica da Conscienciologia, eis, em ordem alfabética, exemplo de che-

ck-list de recursos de aferição, de acordo com a Taxologia proposta, compondo o autoinventario-

grama, dividido em 7 grupos, 36 subgrupos e 280 variáveis de análise autoconscienciométrica: 

 

A.  Holossomaticidade: 

01. Soma: a psicomotricidade cerebelar determinando a coordenação motora; a flexibi-

lidade; a destreza (destro, sinistro ou ambi); a psicomotricidade fina; a força física; a resistência 

física natural; a compatibilidade somática; as inadaptações ao soma atual. 

02. Holochacra: a impressibilidade holochacral; a capacidade energética; a flexibilida-

de energética; a soltura holochacral; o domínio do EV; as facilidades das sinaléticas energéticas. 

03. Psicossoma: as emoções dominantes; a estabilidade emocional; a resiliência cons-

ciencial; a descoincidenciabilidade; a euforia; a alegria; o entusiasmo; a simpatia; o antagonismo; 

a autodefensibilidade. 

04. Mentalsoma: a autorreflexão; a elaboração mental; os paraengramas mnemônicos; 

os sentimentos elevados predominantes. 

 

B.  Interassistencialidade: 

05. Tacon: o voluntariado social; a docência educacional convencional. 

06. Tares: o voluntariado conscienciológico; a docência conscienciológica; a tenepes;  

a gescon; a ofiex; a megagescon; a disponibilidade interassistencial; as retribuições; o saldo holo-

cármico. 

 

C.  Interconsciencialidade: 

07. Amizades: sadias; ociosas; raríssimas. 

08. Casal: o pré-casal; o casal incompleto; o casal íntimo; a dupla evolutiva. 

09. Colegas: de evolução; de escola; do trabalho. 

10. Concessões: deficitárias ou superavitárias; os acumpliciamentos. 

11. Figuras representativas: os preceptores; os professores; os modelos evolutivos. 

12. Mudanças: de residência; de escola; de bairro; de cidade; de estado; de país. 

13. Natureza dos vínculos familiares: a dependência interconsciencial; a independên-

cia interconsciencial; o saldo da interprisão grupocármica; a interdependência consciencial; o sal-

do da recomposição grupocármica; o saldo da libertação grupocármica; o saldo evolutivo. 

14. Papéis sociais: o estudante; o cidadão; o profissional (o político, o religioso, o mili-

tar); a conscin-cobaia; o líder. 

15. Princípios conscienciais: a fitoconvivialidade; a zooconvivialidade; o convívio com 

os minerais. 

16. Viagens: regionais, nacionais ou internacionais; os holopensenes locais visitados. 

17. Vínculos familiares: a família nuclear de origem; a família ampliada de origem;  

a família nuclear atual; a família ampliada atual. 

 

D.  Intraconsciencialidade: 

18. Atributos: a autoconcentração; a associação de ideias; a intelecção; a imaginação;  

a paraimaginação; a concentração mental; a retilinearidade pensênica; a flexibilidade cognitiva;  

o autojuízo crítico; o autodiscernimento. 

19. Mecanismos de defesa: os autenganos; as autoculpas; as autossabotagens; as lava-

gens cerebrais, subcerebrais e paracerebrais multisseculares; a fuga habitual de responsabilidades. 

20. Trafares: as crenças; as superstições; os dogmatismos; os fanatismos; os preconcei-

tos; os apriorismos; os apegos egoicos; as ectopias afetivas; as idolatrias; os vícios (o alcoolismo; 
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o tabagismo; a toxicomania; a adrenalinomania; o sexolismo); o perdularismo; a avareza; os valo-

res pessoais ectópicos da conscin miserê; as mágoas; os melindres; as fobias. 

21. Trafores: os apegos sadios; as escolhas e priorizações inteligentes; as metas; a con-

tinuidade; a acabativa; a sustentabilidade; o pragmatismo; a inteligência evolutiva (IE); a ortopen-

senidade padrão; a qualidade do materpensene pessoal; o pioneirismo; o detalhismo; a exaustivi-

dade; a expansão da aplicação da condição de conscin large; o comedimento; a serenidade; a pa-

cificação íntima; a empatia; a afetividade sadia; a generosidade; a fraternidade. 

22. Valores: os valores anacrônicos; as tendências do temperamento pessoal; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC). 

 

E.  Intrafisicalidade: 

23. Autorganização: a agenda; os hábitos sadios; as rotinas úteis; a Metodologia; o re-

gistro de dados; a identificação dos resultados das auto e heteropesquisas; os hobbies; o lazer;  

o trabalho; as metas pessoais; a utilização de planilhas; as técnicas adotadas; os procedimentos 

empregados. 

24. Intelectualidade: o berço; a formação intelectual; o autodidatismo; a educação for-

mal; os dicionários cerebrais; a biblioteca pessoal; as coleções / tecas; o cosmograma; os temas de 

pesquisa pessoal; a história das pesquisas pessoais; a convergência das atividades; a estilística 

grafopensênica pessoal; as produções de gescons; o conhecimento de idiomas; o multiculturalis-

mo; a erudição; a cultura inútil. 

25. Patrimônio: os bens materiais móveis e imóveis; o pé-de-meia; os cartões de crédi-

to; as contas correntes; as dívidas; os investimentos; os registros atualizados de acompanhamento 

financeiro; os hábitos de consumo; os planos de aposentadoria. 

26. Profissão: o profissionalismo; as tendências profissionais na infância; a memória 

hábil (habilidades ou dons inatos); as tendências profissionais recuperadas na maturidade; as pro-

fissões escolhidas; as profissões evitadas; as profissões rejeitadas; as profissões exercidas; o cur-

riculum profissional. 

27. Tecnologia: o uso da Internet; a utilização do telefone celular; a aplicação da infor-

mática; o uso da televisão; a autalavancagem a partir dos multimeios. 

 

F.  Paraperceptibilidade: 

28. Nível de amparabilidade: as aulas; as pesquisas; a tenepes; as injunções de ampa-

ro; o cotidiano. 

29. Nível de assedialidade: os estímulos malévolos; as injunções de assédio; o contex-

to; o cotidiano; as condições do autassédio e do heterassédio. 

30. Parapsiquismo: o histórico do EV pessoal; as assins; as absorções; os acoplamen-

tos; a pensenidade parapsíquica; as desassins; a higiene consciencial; a capacidade de mudança de 

bloco; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a percepção multidi-

mensional; o mediunismo impressivo; as intuições; as clariaudiências; as clarividências faciais;  

a clarividência viajora; a projetabilidade lúcida; as minidescoincidências; as maxidescoincidên-

cias; o animismo; o paramicrochip; os sinais parapsíquicos; a pangrafia. 

 

G.  Ressomaticidade: 

31. Genética: o genótipo; as predisposições genéticas; as doenças familiares; as tendên-

cias; o(s) trafar(es) nosográfico(s) familiar(es); o gestual; a sexualidade; o sono; a etnia; o gênero; 

a memória cerebral. 

32. Influências mesológicas: a alimentação; a prática de esportes; as atividades físicas; 

o fenótipo; as tensões somáticas; os hábitos de higiene; o figurino pessoal; a moda. 

33. Influências paramesológicas: o Curso Intermissivo (CI); a paraprocedência; a au-

toconscientização multidimensional (AM). 

34. Paragenética: a holomemória; as retrocognições; os estigmas paragenéticos; a auto-

consciexiabilidade; o estilo próprio. 
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35. Somatograma: o nome da pessoa; as predisposições efetivamente herdadas; as do-

enças; a saúde; as repercussões de cirurgias; as alergias; o tipo sanguíneo; as intolerâncias alimen-

tares; as resistências físicas; o locus minori resistentiae; a dragona parapsíquica; as distorções 

oftalmológicas; as distorções auditivas; as cicatrizações; o somatotipo; o formato da cabeça;  

o trafar nosográfico pessoal; os complexos nosográficos; o macrossoma. 

36. Zeitgeist: o planeta; o continente; o país; o estado; a região; a cidade; a localidade; 

os eventos e datas marcantes; as conscins intermissivistas de idade próxima; o bonde extrafísico. 

 

Aferição. Cada variável desse check-list deve ser avaliada de per se, em percentuais, de 

acordo com o aproveitamento evolutivo do recurso na vida atual. 

Final. O cálculo do valor final do inventário pessoal é a média dos percentuais das variá-

veis. Pode ser relevante, analisar as médias percentuais dos grupos e subgrupos para ilações de 

características da própria personalidade. 

 

Usabilidade. O autoinventariante pode descobrir a melhor ordem de análise dos grupos, 

subgrupos e das variáveis na aplicação da técnica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do autoinventariograma, indicados para a ex-

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

ressados: 

01. Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

02. Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

03. Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04. Conscin  subcognitiva:  Subcogniciologia;  Nosográfico. 

05. Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

06. Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

07. Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

08. Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09. Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10. Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11. Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

12. Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13. Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14. Simploriedade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

15. Trio  ínsito:  Autorretrocogniciologia;  Homeostático. 

 

O  AUTOINVENTARIOGRAMA  PERMITE  À  CONSCIÊNCIA  

DESNUDAR  O  PRESENTE,  ATUALIZAR  O  PASSADO,  DES-
FAZER  INTERPRISÕES  E  DESLINDAR  A  PRÓPRIA  ESTRU-

TURA  DO  EGO,  RUMO  AO  PRIMEIRO  DISCERNIMENTO. 
 

Questionologia: Você, leitor ou leitora, descobriu a importância de ser inventariante da 

própria vida? Já iniciou o inventário pessoal da vida atual? 
 

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 In-
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ternacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 19, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 86, 90, 92, 100, 

106, 110, 116, 118, 120, 144, 148, 150, 152, 166, 176, 178, 180, 182, 186, 208, 214, 216 e 250. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-
nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm.; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 29, 227, 232, 392 e 994. 
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; página146. 

 

D. F. 
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T É C N I C A    D O    AU T O V I V E N C I O G R A M A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do autovivenciograma é a sistematização de autovivências signi-

ficativas para análise valorativa da realidade do microuniverso consciencial do autopesquisador 

ou autopesquisadora, por meio da associação máxima de ideias, com a coleta dos fatos e / ou 

parafatos, a exegética, a taxologia, a identificação do tema, a hipótese para o ocorrido e a aplica-

bilidade do aprendizado das neoexperiências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo técnica provém do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra vivên-

cia vem do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de vivere, “viver; es-

tar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX. O vocábulo grama, vem do idioma Grego, 

grámma, “atos; caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; 

livro; tratado”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do cosmograma de autovivências. 2.  Técnica da seleção de 

autovivências significativas. 3.  Técnica da associação máxima de ideias relativas às autovivên-

cias. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do autovivenciograma, técnica do autovi-

venciograma desperdiçada e técnica do autovivenciograma aproveitada são neologismos técni-

cos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica do cosmograma. 2.  Técnica do heterovivenciograma.  

3. Anotações autovivenciais desordenadas. 

Estrangeirismologia: o backgroud cognitivo armazenado nos registros pessoais; o mo-

dus vivendi pessoal identificado; a análise sincera das próprias performances; a aquisição do 

know-how autopesquisístico; o appointment book; a autavaliação quanto ao turning point evoluti-

vo; a autocrítica das ações on time, gerada pela prática autopesquisística; o insight advindo da 

interpretação dos fatos; a saída profíqua do setup consciencial anacrônico ao mudar a interpreta-

ção do ocorrido; o scanner consciencial; os arquivos do laptop pessoal; o pit stop estratégico para 

o registro de autovivências; a glasnost pensênica; a life writing; a relação input-output no enten-

dimento interno das vivências e na aplicabilidade externa dos aprendizados; o questionamento 

qué pasa? visando entender o contexto. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à pesquisística autovivencial. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares evidenciando a necessidade de a conscin ana-

lisar as autovivências: o ato de queimar a mufa pensando no fato acontecido; o ato de esquentar  

a cachola para entender; o ato de ciscar em cima dos acontecimentos; o ato de pensar até cair  

a ficha; o ato de verbalizar o bordão não aguento mais passar por isso. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de autopesquisa; os autopensenes; a autopenseni-

dade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a autopensenidade démodé deflagrada durante a au-

topesquisa; a sistematização grafopensênica do cotidiano; o upgrade do holopensene pessoal; os 

pensenes reeducados; a reestruturação pensênica após a identificação de distorções cognitivas na 

interpretação dos fatos e parafatos. 
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Fatologia: as autovivências; o diário técnico de autovivências; o banco de dados viven-

cial; a autobservação sistemática; o sobrepairamento analítico sobre as autexperiências; o auto-

conhecimento teático; a autorreflexão técnica das autovivências; o autencantoamento cosmoético 

voluntário para o entendimento da vida intrafísica; o banco de dados da História Pessoal; a auta-

nálise conscienciométrica; as análises valorativas das autovivências; a vivência referencial; a co-

leta dos bons e maus exemplos; a autodepuração refinada dos erros e acertos pessoais; a autovi-

vência enquanto matéria-prima das reciclagens existenciais; as exemplicações com base nas vi-

vências pessoais; a ampliação da exegética quanto aos fatos; a taxologia dos acontecimentos in-

trafísicos; os cortes da realidade registrados; os momentos vividos pelo docente enquanto gancho 

didático para o conceito apresentado em sala de aula; a interassistência teática advinda da elucida-

ção do assunto; o autenfrentamento promovendo a dispensa do uso do mecanismo de defesa do 

ego (MDE); a aferição técnica do patamar evolutivo alcançado; a constatação do erro cometido  

e a espera tranquila pela próxima ocorrência para fazer diferente; a recorrência dos fatos regis-

trados evidenciando a falta de recin; a tomada de partido em favor de si mesmo promotora de in-

terpretações tendenciosas; a autoridade vivencial; o autorreconhecimento evolutivo pela análise 

fria dos fatos; a opção pela mudança do comportamento após a sistematização do ocorrido; a eli-

minação das automimeses dispensáveis evidenciadas pela objetividade da escrita técnica; a moti-

vação interna para entender os acontecimentos; a predisposição para o aprendizado; o aproveita-

mento máximo da fatuística pessoal esmiuçada; o ato de enfrentar e reperspectivar o erro; a euma-

tia própria do autopesquisador teático; o inventário de temas e subtemas da autopesquisa; a Ofici-

na do Autovivenciograma realizada pela Associação Internacional para a Evolução da Consciên-

cia (ARACÊ); o Caderno do Autovivenciograma; os debates laboratoriais das Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs); a Prova da Imagística evidenciando a bagagem mnemônica das autovi-

vências; a área de convivência do Campus ARACÊ; a aplicação da técnica do autovivenciograma 

pelo experimentador-serenauta no período pré-experimento do Serenarium. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paravivências; 

a exegética quanto aos parafatos; a análise dos parafatos; as pararrealidades acessadas nas autovi-

vências; a taxologia dos acontecimentos extrafísicos; o estudo das sincronicidades e interconecti-

vidade das ocorrências diuturnas; a iscagem de consciexes patológicas, realizada durante a vivên-

cia, assistidas quando da rememoração e entendimento do ocorrido; o aumento da parapercepção 

das sincronicidades; os paraolhos observando ações e reações dos atores e atrizes do palco exis-

tencial; o autodesassédio mentalsomático; as evocações extrafísicas; as paravivências dos aplica-

dores do autovivenciograma no período pré-experimento do Serenarium; a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão-autentendimento; o sinergismo vivenciar- 

-aprender; o sinergismo descrição da vivência–interpretação da vivência; o sinergismo erro- 

-aprendizado; o sinergismo prática-teoria. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de os fatos e pa-

rafatos orientarem a pesquisa; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da prima-

zia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio ―contra fatos não h  argumentos‖; o prin-

cípio das interprisões grupocármicas; o princípio do acerto grupocármico. 

Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) aplicado às autovivências. 

Teoriologia: a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teoria de ―quem pesquisa 

acha‖; a teoria do zum mnemônico; a teoria da espiral evolutiva; a teoria da autossuperação. 

Tecnologia: a técnica do autovivenciograma; a técnica do conscienciograma; a técnica 

do cosmograma; a técnica do autoinventariograma; a técnica da assim; a técnica da desassim;  

a técnica do detalhismo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da circularidade; a téc-

nica da atualização holobiográfica. 
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; os voluntários-docentes da ARACÊ 

e da Associação Internacional para a Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), componentes da 

equipe do Serenarium; os voluntários-docentes da Oficina do Autovivenciograma; os voluntários- 

-amparadores intrafísicos do laboratório conscienciológico do Autovivenciograma do Programa 

Amparadores Intrafísicos dos Laboratórios Conscienciológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do autovivenciograma; o laborató-

rio da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o labora-

tório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico Pesquisari-

um; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico Sere-

narium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia. 

Efeitologia: o efeito de expandir o banco de dados de vivências pessoais registradas; 

o efeito de aumentar o entendimento lógico do ocorrido; o efeito de desenvolver a autocritici-

dade; o efeito de exercitar o processo de antevisão; o efeito de aprimorar a compreensão pessoal 

sobre as ocorrências cotidianas; o efeito de desnudar-se para si diante do estudo das au-

tovivencias com base no paradigma consciencial; o efeito de aumentar a conexão com ampa-

radores de função; a ampliação dos acertos grupocármicos enquanto efeito da análise anti-

defensiva das ocorrências; o efeito da saída da análise tão somente teórica na escrita conscienci-

ológica; o efeito da desdramatização dos acontecimentos. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do entendimento das autovivências; as 

neossinapses geradas pelo continuísmo da análise mentalsomática de experiências. 

Ciclologia: o ciclo autovivência-registro-aprendizado-revivência; o ciclo ininterrupto  

teoria-prática; o ciclo erro-aprendizado-acerto; o ciclo autovivência–entendimento intelectual 

da autovivência–ampliação da autocognição; o ciclo 1 vivência–1.000 temas de pesquisa; o ciclo 

vivenciar-registrar-interpretar-entender; o ciclo robotização–saída da mediocridade–assunção 

da genialidade. 

Enumerologia: o registro da autovivência; a interpretação da autovivência; a hipótese 

da autovivência; o aprendizado extraído da autovivência; a taxologia da autovivência; o ficha-

mento da autovivência; a cosmanálise a partir do agrupamento de autovivências. 

Binomiologia: o binômio vivência-registro; o binômio sinapse-neossinapse; o binômio 

análise correta–interpretação isenta; o binômio análise-síntese; o binômio compreensão-taxo-

logia; o binômio classificação-arquivamento; o binômio aprendizado vivencial–aplicabilidade 

teática; o binômio autovivência-autoconhecimento; o binômio vivência entendida–página virada. 

Interaciologia: a interação fato intrafísico–fato extrafísico; a interação descrição-inter-

pretação; a interação versões-hipóteses; a interação hipóteses pessoais–hipóteses coletivas; a in-

teração autovivência-autorrecin. 

Crescendologia: o crescendo interpretação defensiva–interpretação interassistencial;  

o crescendo erro-acerto; o crescendo escrita teórica–escrita vivencial; o crescendo crise latente–

–crise recorrente–crise de crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio autovivência-autovivenciograma-arquivamento; o trinômio 

registrar-arquivar-entrecruzar; o trinômio prática-registro-recin; o trinômio autopesquisa práti-

ca–heteropesquisa teórica–autenfrentamento; o trinômio egovisão-grupovisão-polivisão. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

vivência-entendimento-aprendizado-recin-revivência; o polinômio Intrafisicologia-Autopesquiso-

logia-Grafopensenologia-Interassistenciologia-Reurbanologia. 

Antagonismologia: o antagonismo mecanismos intraconscienciais defensivos / meca-

nismos intraconscienciais interassistenciais; o antagonismo organização / desorganização; o an-

tagonismo superficialidade / profundidade; o antagonismo análise isenta / análise tendenciosa;  

o antagonismo abertismo interpretativo / apriorismo conclusivo; o antagonismo autocrítica cos-

moética / heterocrítica imperdoadora; o antagonismo querer ter razão / querer assistir;  

o antagonismo automimese dispensável / aceleração da História Pessoal. 
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Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a cognocracia; a política da inter-

pretação jornalística dos fatos. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a fatofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia; a exemplofilia. 

Fobiologia: as fobias e psicopatologias na interpretação das autovivências, promotoras 

de pseudo-heróis e pseudovítimas; as fobias quanto à intolerância às incertezas gerando rótulos 

imediatos nas ocorrências; as fobias eletronóticas às novas interpretações paradigmáticas; as 

neofobias gerando anomalias na interpretação dos fatos e parafatos. 

Sindromologia: a síndrome do vazio existencial pela falta de entendimento das autovi-

vências. 

Maniologia: a megalomania de considerar correta tão somente a interpretação pessoal. 

Mitologia: o mito da isenção total na interpretação das situações vivenciadas. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a exemploteca; a experimentoteca; a biografoteca;  

a consciencioteca; a gregarioteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Fatologia; a Para-

fatologia; a Pesquisologia; a Conscienciologia Aplicada; a Intrafisicologia; a Egologia; a Exem-

plologia; a Desassediologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Reur-

bexologia; a Universalismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pré-serenona; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autoconsciente; o ser desperto; as cons-

ciências amparadoras avançadas. 

 

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

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

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

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

educador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o projetor consciente; o sistemata; o serenauta; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o redator; o blogueiro; o cosmogramólogo; o docente. 

 

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

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

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

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

educadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;  

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

gista; a projetora consciente; a sistemata; a serenauta; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a redatora; a blogueira; a cosmogramóloga; a docente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica do autovivenciograma desperdiçada = a realizada com interpre-

tação fundamentada em mecanismos intraconscienciais defensivos, com baixo índice de  auten-

frentamento das recins identificadas a partir do conteúdo das autovivências; técnica do autoviven-

ciograma aproveitada = a realizada com interpretação fundamentada em mecanismos intraconsci-
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enciais assistenciais, com foco no autenfrentamento e aplicabilidade dos aprendizados advindos 

dos conteúdos das autovivências. 

 

Culturologia: a cultura do registro grafotécnico; a cultura da autocriticidade cosmoéti-

ca; a cultura da autopesquisa; a cultura da Conscienciologia Aplicada; a cultura da interassis-

tencialidade. 

 

Procedimento. Segundo a Sequenciologia, a técnica do autovivenciograma contempla  

3 etapas, totalizando 17 passos, listados em ordem funcional: 

 

A.  Registro da autovivência. A anotação grafotécnica. 

01.  Cenário relacional. Registrar o local, data, hora da vivência, ambiente e pessoas 

envolvidas, evitando nomeações. Identificar se a vivência foi: experimento laboratorial (especifi-

car o Laboratório Conscienciológico e Campus Conscienciológico); experiência na vigília física 

ordinária (VFO); experiência na dimensão extrafísica. 

02.  Descrição do fato ou parafato. Escrever de modo fidedigno a autovivência. Deve-

se utilizar estilo jornalístico, claro, direto, sem interpretações ou avaliações sobre os fatos ou 

parafatos. 

03.  Interpretação do fato ou parafato. Apresentar a compreensão da autovivência:  

o entendimento da ocorrência; no caso de ocorrência de fenômenos parapsíquicos, nomear os fe-

nômenos. Abstrair e observar se a interpretação está sendo precisa ou equivocada. 

04.  Hipótese. Elaborar pergunta-problema e consequente hipótese de pesquisa, com ba-

se na autovivência e na interpretação. 

05.  Aprendizado. Descrever o resultado da experiência, as autodescobertas, o proveito 

da autovivência, o ganho evolutivo e o aprendizado advindo da autovivência. 

06.  Aplicabilidade do aprendizado. Definir, na prática, como aplicou ou pretende 

aplicar o aprendizado. 

07.  Contextualização teórica. Identificar a relação da autovivência com temas de pes-

quisa. Associar os fatos ou parafatos com teorias existentes ou com novas hipóteses elaboradas, 

segundo a verdade relativa de ponta (verpon) acessada. 

 

B.  Taxologia. Classificar as temáticas das autovivências. 

08.  Tema. Relacionar o assunto principal quanto à autovivência descrita. Indicar, entre 

parênteses, se o tema da autovivência é homeostático, nosográfico ou neutro. 

09.  Subtema. Realizar o desdobramento ou especificidade do tema. Fazer a subclassifi-

cação do assunto principal. 

10.  Temas secundários. Identificar os assuntos presentes na vivência de modo indireto, 

ao modo de palavras-chave. 

11.  Especialidade da Conscienciologia. Encontrar a especialidade científica do tema da 

autovivência, de acordo com o Quadro Sinóptico das Especialidades da Conscienciologia. 

12.  Frase-síntese. Sintetizar a autovivência por meio de pensata ou megapensene trivo-

cabular. 

 

C.  Fichamento. Registrar os dados do pesquisador no momento da aplicação da técnica. 

13.  Nome do pesquisador. 

14.  Profissão ou formação acadêmica. 

15.  Atuação no voluntariado de Instituição Conscienciocêntrica. 

16.  Cidade e estado onde reside. 

17.  Local e data de realização do autovivenciograma. 

 

Objetivos. Eis, em ordem alfabética, pelo menos 5 objetivos passíveis de serem alcança-

dos a partir da aplicação do autovivenciograma: 
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1.  Associação de ideias. Ampliar a exegética e o entendimento dos fatos ou parafatos 

autovivenciados pelo estudo das sincronicidades e interconectividade de ocorrências. 

2.  Autoconhecimento. Colocar o autopesquisador em contato com o microuniverso 

consciencial pela autobservação sistemática e estudo das autovivências e paravivências, promo-

vendo a postura de autocientificidade e o autoconhecimento profundo. 

3.  Autoconscienciometrologia. Gerar banco de dados com temas relacionados à histó-

ria pessoal, viabilizando consultas, aferição do grau de desenvolvimento alcançado, os patamares 

evolutivos galgados, o aprofundamento da autanálise conscienciométrica, fundamentando ava-

liações valorativas nas autovivências registradas. 

4.  Interassistência. Aprimorar a tarefa do esclarecimento (tares), pelo uso de exemplifi-

cações relacionadas a casos pessoais autovivenciados, contextualizados a temas de estudo, a fim 

de elucidar o assunto e promover a interassistência teática no cotidiano e em aulas de Conscien-

ciologia. 

5.  Gescons. Produzir gescons a partir de autovivências sistematizadas, gerando a escrita 

teática de artigos, verbetes e livros. 

 

Neoverponologia. A técnica do autovivenciograma aplicada à pesquisa subjetiva, qual  

o estudo da consciência, onde não é possível o distanciamento objeto-pesquisador, constitui meto-

dologia para levantamento de fatos comprobatórios autovivenciados, podendo gerar hipóteses de 

neoverpons. 

Omissuper. O autoinventariante pode descobrir, pela aplicação exaustiva da técnica do 

autovivenciograma, as ocorrências mais frequentes na vida, propiciando a explicitação das au-

tomimeses dispensáveis, concluindo com lógica superavitária: – Isso não é mais para mim. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do autovivenciograma, indicados para a expan-

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

dos: 

01.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

04.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

07.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

08.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Sistematização  comportamental:  Paraetologia;  Neutro. 

11.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Técnica  do  cosmograma:  Cosmogramologia;  Neutro. 

14.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 

15.  Vivência  referencial:  Experimentologia;  Neutro. 
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O  AUTOVIVENCIOGRAMA  PROPICIA  O  APROVEITAMENTO  

DAS  VIVÊNCIAS  E  ACELERAÇÃO  DA  HISTÓRIA  PESSOAL  

PELA  MAXIDISSIDÊNCIA  DE  REALIDADES  ANACRÔNICAS  

INCOMPATÍVEIS  COM  A  TEÁTICA  DA  AUTOCOSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza-se da técnica do autovivenciograma para 

o entendimento profundo dos fatos e parafatos da existência atual? Quais têm sido os resultados 

obtidos na qualificação e aproveitamento das autovivências rumo à desperticidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Conceição, Maria Izabel; Portfolio do Autopesquisador; Artigo; Jornal da ARACÊ; Tabloide; Mensário; 
Ano 6; N. 52; Domingos Martins, ES; 2007; páginas 2 e 3. 

2.  Facury, Marco Antônio; Autovivenciograma na Imersão do Laboratório Serenarium: Reflexões Interas-

sistenciais; Conscienciologia Aplicada; Revista; Anuário; Ano 14; N. 10; Domingos Martins, ES; 2014; páginas 36 a 42. 
3.  Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antônio; Autovivenciograma: Técnica para a Autopesquisa; 

Conscientia, Revista; Anais do I Congresso Internacional de Autopesquisologia; Vol. 14; N.1; Edição Especial; Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 100 a 109. 

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 81 a 86. 

5.  Vieira, Waldo; Técnica do Cosmograma; Boletins da Conscienciologia; Vol. 2, N. 1; Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2000; páginas 33 a 52. 

 

E. M. S. 
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T É C N I C A    D O    B L O C O    T R I D I S C I P L I N A R  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do bloco tridisciplinar é a reunião de 3 Ciências, ou disciplinas 

afins, com o objetivo de ampliar a abrangência multidisciplinar e a cosmovisão da abordagem do 

tema da pesquisa consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo bloco procede 

do idioma Francês, bloc, “bloco; montão; cepo; poleiro de ave de rapina; cabeça de moiro (instru-

mento de suplício); armadilha; prisão; conjunto; por atacado; ao todo”, e este do idioma Neerlan-

dês, bloc, atual blok, “tronco de madeira ou peça de material pesado, empilhado para conter ou 

imobilizar”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição tri provém do idioma Latim, 

tres, tria, “3 vezes; 3 partes”. A palavra disciplinar tem origem também no idioma Latim, disci-

plinaris, “relativo à disciplina; científico, metódico”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do bloco de 3 disciplinas. 2.  Técnica tridisciplinar. 3.  Téc-

nica do trinômio científico. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do bloco tridisciplinar, técnica elementar 

do bloco tridisciplinar e técnica avançada do bloco tridisciplinar são neologismos técnicos da 

Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Disciplina isolada. 2.  Enumeração de Ciências. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especialmente da associação de 

ideias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o bloco de 3 disciplinas; a técnica sem repetição de componentes; a coesão 

ideativa intrínseca; a linearidade do pensamento contínuo; o elo invisível; o denominador comum; 

o critério da uniformidade da cognição; a bissociação; a associação de ideias; as comparações; os 

paralelismos; os confrontos; os cotejos; os contrastes; os trinômios; a tridotalidade consciencial;  

a interdisciplinaridade; a multidisciplinaridade; a transdisciplinaridade; o predomínio das especia-

lidades da Conscienciologia. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do bloco tridisciplinar. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

ducação. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência reprimida / consciência amplificada;  

o antagonismo simetria / assimetria; o antagonismo especialismo / generalismo. 

Filiologia: a gnosiofilia; a ideofilia. 
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Holotecologia: a ciencioteca; a correlacionoteca; a qualitoteca; a ideoteca; a mentalso-

matoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Tecnologia; a Mentalsomatologia; a Enu-

merologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atacadista consciencial. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o professor; o generalista. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a professora; a generalista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens professor; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

communicologus; o Homo sapiens argumentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica elementar do bloco tridisciplinar = a Biofísica-Bioquímica-Bio-

logia; técnica avançada do bloco tridisciplinar = a Parabotânica-Parazoologia-Parabiologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem alfa-

bética do tema comum, além de muitos outros, 37 blocos tridisciplinares afins, mas de categorias 

diferentes, relativos à Conscienciologia: 

01.  Ação: Egocarmologia-Grupocarmologia-Holocarmologia. 

02.  Ajuda: Assistenciologia-Consciencioterapia-Ofiexologia. 

03.  Anatomia: Autanatomia-Heteranatomia-Paranatomia. 

04.  Autoconhecimento: Autognose-Heautognose-Psicognosia. 

05.  Bibliofilia: Arquivologia-Bibliotecologia-Biblioterapia. 

06.  Biografia: Autobiografia-Heterobiografia-Holobiografologia. 

07.  Cérebro: Subcerebrologia-Cerebrologia-Paracerebrologia. 

08.  Cirurgia: Paraassepia- Paranestesiologia -Paracirurgia. 

09.  Conhecimento: Filosofia-Epistemologia-Holofilosofia. 

10.  Consciencialidade: Despertologia-Cosmoconscienciologia-Serenologia. 

11.  Cronêmica: Passadologia–Para-Historiografia–Paracronologia. 

12.  Descoberta: Mentalsomatologia-Refutaciologia-Heuristicologia. 

13.  Dicionário: Lexicologia-Enciclopediologia-Cosmanálise. 

14.  Ecossistema: Paraecologia-Parabotânica-Parabiologia. 

15.  Educação: Parapedagogiologia-Comunicologia-Infocomunicologia. 

16.  Evolução: Evoluciologia-Seriexologia-Paradidática. 

17.  Grupo: Conviviologia-Sociologia-Parassociologia. 

18.  Holossoma: Parageneticologia-Ressomatologia-Dessomatologia. 

19.  Investigação: Conscienciometrologia-Experimentologia-Autopesquisologia. 

20.  Livro: Bibliologia-Bibliognosia-Biblioteconomia. 

21.  Matéria: Materiologia-Intrafisicologia-Conscienciocentrologia. 

22.  Memória: Mnemotecnologia-Holomnemônica-Holomnemossomatologia. 

23.  Multidimensionalidade: Extrafisicologia-Intermissiologia- Parageografologia. 

24.  Nosografia: Psicopatologia-Psiquiatria-Parapatologia. 

25.  Organização: Enumerologia-Metodologia-Taxologia. 

26.  Pensamento: Pensenologia-Holofilosofia-Holomaturologia. 

27.  Percepção: Parapercepciologia-Parafenomenologia-Projeciologia. 

28.  Psicossoma: Psicossomatologia-Psicotécnica-Psicofenomêmica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21655 

29.  Registro: Projeciografologia-Psicografologia-Pangrafologia. 

30.  Remissão: Para-Hemostasia-Pararregeneraciologia-Paracicatrização. 

31.  Saúde: Cosmoeticologia-Paraprofilaxiologia-Homeostaticologia. 

32.  Sexualidade: Sexossomatologia-Ginossomatologia-Androssomatologia. 

33.  Socin: Sociologia-Psicossociologia-Policarmologia. 

34.  Soma: Holossomatologia-Somatologia-Macrossomatologia. 

35.  Teática: Racionalismo-Logicismo-Pragmatismo. 

36.  Terapia: Paraterapeuticologia-Projecioterapia-Consciencioterapia. 

37.  Vida: Proexologia-Recexologia-Invexologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do bloco tridisciplinar, indicados para a expan-

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

sados: 

1.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

2.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

5.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DO  BLOCO  TRIDISCIPLINAR  PERMITE  AO  

PESQUISADOR,  HOMEM  OU  MULHER,  AMPLIAR,  DE  MO-
DO  PANORÂMICO,  A  COSMOVISÃO  DAS  COMPLEXIDA-
DES  E  INTERATIVIDADES  MÁXIMAS  DA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Você já aplica a técnica do bloco tridisciplinar nas investigações cons-

cienciológicas? Quais as vantagens encontradas neste método? 
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T É C N I C A    D O    C O N T R A P O N T O    S E N S O    /    C O N T R A S S E N S O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do contraponto senso / contrassenso é o recurso racional e didá-

tico pautado em teáticas conscienciológicas, de cotejo entre as ideações e condutas promotoras do 

progresso da consciência, e aquelas consideradas opostas por gerarem o corrompimento, o enfra-

quecimento e o declínio da consciência, utilizado com o objetivo de clarificar a distinção entre as 

duas condições opostas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idio-

ma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, 

ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O termo 

contraponto deriva do idioma Latim Medieval, contrapunctum, constituído pela proposição, con-

tra, “contra”, e punctum, “ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno 

espaço do tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (jogo de dados)”, usado nas expressões lati-

nas, cantus contra punctus, “canto; música em contraponto”, e punctus contra punctus, “nota con-

tra; contranota”. Sugiu no Século XV. A palavra senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; 

órgão sensório; sentimento; juízo; razão; inteligência; significação”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da oposição senso / contrassenso. 2.  Técnica do contraste 

senso / contrassenso. 3.  Técnica do confronto lógica evolutiva / disparate regressivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do contraponto senso / contrassenso, téc-

nica do contraponto senso / contrassenso autaplicada e técnica do contraponto senso / contras-

senso heteraplicada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da comparação entre sensos. 2.  Técnica da comparação 

entre contrassensos. 

Estrangeirismologia: a oportunidade de upgrade crítico, intelectivo, cognitivo e para-

psíquico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Evoluciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; a ortopensenida-

de contraposta à patopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a identificação de pa-

drões holopensênicos; a classificação básica de holopensenes em hígidos ou patológicos; os con-

trapensenes analíticos; a contrapensenidade cosmoética; os nexopensenes originais; a nexopense-

nidade criativa; os neopensenes; a neopensenidade; a construção de holopensene pró-evolutivo. 

 

Fatologia: o ato de contrapontear a realidade sob a perspectiva conscienciológica; a bus-

ca pela associação ideativa possível entre concepções, observações e vivências antagônicas do 

ponto de vista da progressão consciencial; a distinção entre evolutivo e regressivo; as maturidades 

contrapostas às imaturidades; a comparação entre realidades opostas; o entrelaçamento de temas 

contrastantes; a conjugação de conceitos contraditórios; o cotejo entre polos contrários da temáti-

ca em foco; o encontro de contrapartidas teóricas; a descoberta de contraexemplos factuais; o le-

vantamento de dados complementares; a expansão de ideias, compreensões e argumentações;  

o favorecimento à autopesquisa; a determinação dos extremos de maturidade e imaturidade pauta-

da na autobagagem cognitiva e experiencial; a evidenciação da própria condição evolutiva ao 

comparar-se aos extremos maduros e imaturos autodeterminados; o aumento da lucidez quanto 

aos próprios trafores, trafares e trafais; a constatação de recins prementes e aprendizagens priori-

tárias; o favorecimento da orientação dos autesforços para o evolutivamente prioritário. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a abordagem mul-

tidimensional e multiexistencial às realidades; as energias balsâmicas contrapostas às patoener-

gias; a amparabilidade extrafísica comparada à interassedialidade; a atenção aos paraeventos con-

comitantes aos fatos; a valorização dos conteúdos parafenomênicos; a qualificação dos retornos 

energéticos gerados ou presenciados; a verificação dos apoiantes extrafísicos nas atuações pesso-

ais ou alheias; a comprovação das repercussões multidimensionais dos atos, sentimentos e pensa-

mentos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo autodiagnós-

tico-heterodiagnóstico; o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o sinergismo das pesquisas sobre 

temas contrapostos. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); o princípio da atração entre 

os opostos; o princípio da causa e efeito; o princípio da educação infinita; o princípio de a aute-

volução reduzir as limitações cognitivas quanto ao Cosmos; o princípio da insaturabilidade au-

tocognitiva quanto ao Cosmos; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar. 

Codigologia: a aquisição de bom senso evolutivo enquanto cláusula do código pessoal 

de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do contraponto sensos / contrassensos; a técnica da lupa maturo-

lógica; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da heterocrítica cosmoética. 

Voluntariologia: os voluntários da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

Tertuliarium, Holociclo e Holoteca; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o labora-

tório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos das autocomparações com imaturidades no reconhecimento de 

aspectos viciosos a serem minorados e eliminados; os efeitos das autocomparações com maturi-

dades na verificação de aspectos a serem adquiridos, qualificados e fortalecidos; os efeitos das 

imaturidades reiteradas na cronicificação de contrassensos regressivos; os efeitos dos ortoposi-

cionamentos reiterados na expansão do autorrepertório de sensos evolutivos; os efeitos da inex-

periência ou do desinteresse na proliferação de contrassensos regressivos; os efeitos das leituras, 

estudos e pesquisas úteis na aquisição e expansão de sensos evolutivos; os efeitos das pondera-

ções maturológicas na desconstrução de olhares culturalmente condicionados. 

Neossinapsologia: o estudo contraponteado enquanto facilitador da formação de neossi-

napses. 

Ciclologia: o ciclo observações-ponderações; o ciclo análise-síntese; o ciclo assim-de-

sassim; o ciclo apreensões teóricas–habilitações práticas; o ciclo neoexperimentações-neoconhe-

cimentos; o ciclo novas perspectivas–novas compreensões–novas atuações; o ciclo coleta de neo-

dados–revisão de pareceres. 

Enumerologia: o evolutivo contraposto ao regressivo; o sadio contraposto ao doentio;  

o ótimo contraposto ao péssimo; o acerto contraposto ao erro; o verdadeiro contraposto ao falso; 

o virtuoso contraposto ao desairoso; o ideal contraposto ao impraticável. 

Binomiologia: o binômio lupa maturológica–contraponto técnico. 

Interaciologia: a interação pontos-contrapontos. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo humano da consciênçula ao Serenão; o crescen-

do de entendimentos sobre o processo evolutivo; o crescendo evolutivo de aperfeiçoamento da 

autexpressão; o crescendo evolutivo escolha inconsequente pelo contrassenso regressivo–opção 

lúcida pelo senso evolutivo. 

Trinomiologia: o trinômio causas-concausas-efeitos. 

Polinomiologia: o polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística. 
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Antagonismologia: o antagonismo construção do melhor / renitência no pior; o antago-

nismo perspicácia cosmoética / inépcia antievolutiva. 

Legislogia: a observação da lei da ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo apli-

cada ao estudo da Holomaturologia. 

Filiologia: a neofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a coerenciofilia;  

a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca; a holoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Contrapontologia; a Evoluciologia;  

a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Paraper-

cepciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

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

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

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

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

experimentator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens holo-

maturologus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica do contraponto senso / contrassenso autaplicada = a utilizada 

nas contraposições entre ideações e condutas pessoais vivenciadas; técnica do contraponto senso 

/ contrassenso heteroaplicada = a utilizada nas contraposições entre ideações e condutas alheias 

observadas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica. 

 

Uso. A técnica do contraponto senso / contrassenso explicita as lacunas cognitivas do 

pesquisador, instigando mais estudos e pesquisas para o levantamento de dados e paradados ne-

cessários aos ajuizamentos sobre quais seriam as condições evolutivas e, em oposição, as regres-

sivas relativas à realidade em análise. 

Relatividade. Devido as complexidades inerentes às realidades, a contraposição senso  

/ contrassenso não será absoluta, ou seja, o contrassenso elegido para contrapor-se ao senso não 

irá abarcar todos os aspectos opositivos possíveis. Portanto, cada senso poderá ter vários contras-

sensos, dependendo do enfoque elegido para ser analisado. 
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Linha. O importante é encontrar a linha mestra da contraposição, ou seja, a condição 

particular capaz de explicitar a oposição entre o senso e o contrassenso. Eis, por exemplo, em or-

dem alfabética, 11 especialidades conscienciológicas com as respectivas sugestões de linhas mes-

tras de contraposição correspondentes aos contrapontos sensos / contrassensos: 

01.  Autodiscernimentologia. No senso autocrítico a consciência busca clarear os pró-

prios ajuizamentos, pois reconhece as vantagens da apreensão fidedigna das realidades para con-

seguir a melhora efetiva das condições existenciais. Do contrário, no autengano, a opção é de 

obscurecer tais ajuizamentos, deturpando realidades para sustentar ficção sobre si mesmo. 

02.  Cosmoeticologia. No senso de autodoação pessoal a consciência busca patrocinar 

vitalidades aos compassageiros evolutivos, pois reconhece as vantagens de disponibilizar-se para 

a assistência interconsciencial. Do contrário, na síndrome do vampirismo energético, a opção é 

de extorquir tais vitalidades, objetivando supostamente energizar-se quando, em verdade, se des-

vitaliza em médio e longos prazos. 

03.  Desassediologia. No senso de dignidade cosmoética a consciência busca restituir os 

próprios brios, pois reconhece as vantagens do omnirrespeito para a harmonização consciencial. 

Do contrário, na autossabotagem, a opção é de destituir tais brios, desabonando-se com sucessi-

vos fracassos intencionais. 

04.  Descrenciologia. No senso omnipesquisístico a consciência busca flexibilizar as 

próprias intelecções, pois reconhece as vantagens de sujeitar-se a periódicas revisões, aditamen-

tos, refutações e complexificações para haurir neocognições. Do contrário, na postura de ignorân-

cia ignorada, a opção é de enrijecer tais intelecções, tornando-as totais e inquestionáveis para jus-

tificar a inadmissão de inexperiências e desconhecimentos. 

05.  Holocarmologia. No senso do mérito a consciência busca enaltecer os esforços evo-

lutivos, pois reconhece as vantagens de empreender ações dignas de merecimentos evolutivos. Do 

contrário, na postura de esperteza, a opção é desabonar tais esforços, exaltando a pretensa inteli-

gência de colher privilégios com o menor empenho possível por meio da malandragem. 

06.  Holossomatologia. No senso de multidimensionalidade pessoal a consciência busca 

autenticar as autexpressões, pois reconhece as vantagens de averiguar as repercussões geradas pe-

la automanifestação pluriveicular. Do contrário, na autodissimulação, a opção é de forjar tais au-

texpressões, camuflando intenções e motivações. 

07.  Interassistenciologia. No senso de gratidão a consciência busca reconhecer as dádi-

vas recebidas, pois reconhece as vantagens de identificar, privilegiar e valorizar os auxílios, dire-

tos ou indiretos, e retribuí-los. Do contrário, na vingança, a opção é de exigir tais dádivas, retri-

buindo as supostas contrariedades com igual ou maior intensidade. 

08.  Parapercepciologia. No senso de parafiliação a consciência busca efetivar paraco-

nexões sadias, pois reconhece as vantagens da autocapacitação permanente para inserir-se nos tra-

balhos multidimensionais amparados. Do contrário,  na postura de assistente inassistível, a opção  

é de esnobar tais paraconexões, preferindo atuar de modo independente e desamparado. 

09.  Proexologia. No senso de orientação existencial a consciência busca somar contri-

buições úteis, pois reconhece as vantagens de entrosar-se nas demandas assistenciais contemporâ-

neas. Do contrário, na postura de orgulho teimoso, a opção é de retirar tais colaborações, exclu-

indo-se devido a inatendimento de caprichos, amor-próprio ferido e / ou defesa de autoimagem 

pública idealizada. 

10.  Recinologia. No senso autevolutivo a consciência busca acelerar os próprios pro-

gressos evolutivos, pois reconhece as vantagens de reciclar-se. Do contrário, na síndrome de Ga-

briela, a opção é de frenar tais progressos, defendendo a própria estagnação. 

11.  Seriexologia. No senso de autocontinuidade multiexistencial a consciência busca re-

direcionar os próprios afetos, pois reconhece as vantagens de aproveitar o usufruto temporário de 

objetos, circunstâncias e pessoas disponíveis no momento presente. Do contrário, na postura de 

apego à perda, a opção é de imobilizar tais afetos, fixando-os em alvos dos quais foi destituída, 

impondo-se privações e desaproveitamentos evitáveis a serem lamentados futuramente. 
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Perspectivas. Considerando a Pesquisologia, eis, em ordem alfabética, a sugestão de 13 

aspectos a serem considerados nos estudos contraponteados de realidades com o objetivo de am-

pliar as abordagens: 

01.  Aparências / Essências. 

02.  Aproximações / Distanciamentos. 

03.  Atenuantes / Agravantes. 

04.  Cognoscibilidades / Incognoscibilidades. 

05.  Consensos / Divergências. 

06.  Custos / Benefícios. 

07.  Exposições / Acobertamentos. 

08.  Fatos / Versões. 

09.  Intenções / Condicionamentos. 

10.  Objetividades / Subjetividades. 

11.  Obviedades / Sutilezas. 

12.  Particularidades / Generalidades. 

13.  Retrospectivas / Prospectivas. 

 

Autopesquisa. De acordo com a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem lógica, 

3 tarefas passíveis de evidenciarem a condição pessoal na atualidade e, com isso, aumentar o co-

nhecimento sobre a própria personalidade: 

1.  Comparar-se ao senso evolutivo: evidencia os aspectos a serem adquiridos, qualifi-

cados e fortalecidos, fundamentando o estabelecimento de metas autevolutivas. 

2.  Comparar-se ao contrassenso regressivo: evidencia os aspectos viciosos a serem 

minorados e eliminados, orientando sobre as recins e as terapêuticas necessárias. 

3.  Localizar-se entre o senso e o contrassenso: evidencia o nível pessoal conforme  

o percentual de aproximação das autocondutas dos extremos considerados maduros e imaturos. 

 

Aquisições. Sob a ótica da Autodesenvolvimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 7 ganhos conscienciais passíveis de serem conquistados gradativamente por meio da utili-

zação regular de contrapontos técnicos na análise das realidades: 

1.  Autoconhecimento genuíno: maior fidedignidade no inventário das próprias apti-

dões, insuficiências, inteligências e desinteligências com o hábito da crítica cosmoética. 

2.  Autoqualificação cosmoética: maior possibilidade de refinamento da personalidade 

com a elevação da compreensão sobre posturas maduras e da acuidade para identificá-las. 

3.  Bagagem cognitiva ampliada: maior volume de saberes ao complementar os exis-

tentes e adquirir novos com as abordagens opositivas aos temas em estudo. 

4.  Curiosidade pesquisística: maior motivação para estudar, pesquisar e ponderar com 

a comprovação dos benefícios hauridos nas investigações maturológicas. 

5.  Discernimento evolutivo perspicaz: maior precisão na distinção entre o melhor  

e o pior com o incremento significativo da própria base de dados úteis sobre as realidades. 

6.  Orientação proexológica calibrada: maior acerto na definição de metas e priorida-

des com a capacidade de constatar ortoexemplos e verificar alternativas evolutivas viáveis. 

7.  Padrões de referência firmados: maior facilidade na tomada de decisão com o esta-

belecimento prévio de condições e situações tidas como maduras e imaturas em diversas áreas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do contraponto senso / contrassenso, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 
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02.  Antagonismo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Antagonismologia  Patológica:  Autodiscernimentologia; Nosográfico. 

04.  Antagonismologia  Sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  contraponteado:  Binomiologia;  Neutro. 

06.  Contraponto  balsâmico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

09.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

11.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Dualidade  contrastante:  Multidimensiologia;  Neutro. 

13.  Lupa  maturológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Polaridade  extrema:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Teoria  do  contraponto  interdimensional:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  CONTRAPONTO  SENSO  /  CONTRASSENSO  AMPLIA  

ENFOQUES,  AVOLUMA  DADOS  E  EXPANDE  APREENSÕES,  
SENDO  RECURSO  PARA  PESQUISAS,  ESTUDOS  E  JUÍZOS  

DAS  REALIDADES  INTRA,  INTER  E  EXTRACONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, nas análises pessoais, procura contrapor maturi-

dades às imaturidades observadas e vice-versa? Com quais resultados interassistenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: o Estudo Contraponteado do Autodis-

cernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguari; 640 p.; 3 seções; 44 caps.; 9 citações; 1 e-mail; 

391 enus.; 1 foto; glos. 200 termos; 1 microbiografia; 19 siglas; 8 tabelas; posf.; 327 refs.; 2 apênds.; alf.; 22,5 x 16  
x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; página 33 a 56. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

8 a 33. 
3.   Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 

1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 

28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.069 a 1.072. 

 

A. L. 
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T É C N I C A    D O    C O S M O G R A M A  
( C O S M O G R A M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do cosmograma é conjunto de procedimentos rotineiros de leitu-

ra, seleção e análise de matérias publicadas na mídia nacional e internacional, de todas as inclina-

ções político-partidárias, e posterior classificação e arquivamento segundo o fato central exposto 

(materpensene), de acordo com os princípios multidimensionais da Conscienciologia, objetivando 

a longo prazo alcançar a cosmovisão do holopensene humano e das realidades do Universo, pelo 

exercício da associação máxima de ideias, da autocriticidade cosmoética e da interassistencialida-

de pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo cosmos 

vem do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O pri-

meiro elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, kosmos. Surgiu, no idio-

ma Português, no Século XIX. O segundo elemento de composição grama vem do idioma Grego, 

gramma, “carater de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; li-

vro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Ma-

temática”. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do Globalgrama. 2.  Técnica de leituras sistemáticas, exaus-

tivas e curiosas. 3.  Técnica da coleção de fatos. 4.  Técnica da picotagem de matérias. 5.  Técni-

ca da megaclassificação dos grafopensenes. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivado do vocábulo cosmograma: 

cosmogramalogista; cosmogramática; cosmogramático; cosmogramometria; cosmogramista, 

Cosmogramologia; cosmogramóloga; cosmogramólogo; cosmogramoteca. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do cosmograma, técnica do cosmograma 

amadora e técnica do cosmograma veterana são neologismos técnicos da Cosmogramologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica de leitura monovisiológica. 2.  Técnica de leitura religiosa. 

3.  Técnica da leitura dinâmica. 4. Colecionismo de jornal velho. 5.  Arquivística museológica.  

6.  Técnica do Conscienciograma. 

Estrangeirismologia: a open mind; o scanning and skimming; o finding the truth behind 

the stories; o effort to understand; o putting together the pieces of the puzzle; o seeing the big 

picture; o upgrade mentalsomático; o reaching out to help; o pathway para a policarmalidade;  

o breakthrough holossomático; a apprehension of the cosmic big data; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da cosmovisão pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmogra-

ma: aleitamento cosmovisiológico. Cosmograma: cosmorama fatual. Recortes: exemplos consci-

enciológicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ampliação cosmovisiológica; os pensenes com 

predominância do pen; os curiosopensenes; a curiosopensenidade; os pesquisopensenes; a pesqui-

sopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os patopensenses; a patopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os 

benignopensenes; a benignopensenidade; os interassistenciopensenes; a interassistenciopenseni-

dade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopense-
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nes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade. 

 

Fatologia: o menu diário de imaturidades conscienciais típicas dos pré-serenões e cons-

réus disponibilizado em real time pela mídia globalizada; a reverberação dos trafares pessoais du-

rante a leitura da matéria; a identificação de intolerâncias e preconceitos a serem reciclados;  

o exercício da intercompreensão; a ampliação da interassistencialidade; a curiosidade sadia; a lei-

tura por detrás das linhas; a confirmação dos fatos em múltiplas fontes; o desvendamento dos fac-

toides; a análise da inclinação política dos jornais e revistas; os temas de pesquisa; os verbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia enquanto temas de pesquisa; o exercício de classificar as maté-

rias segundo os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a consolidação da compreensão 

da Conscienciologia pela análise dos fatos cotidianos; o cosmograma institucional; o cosmogra-

ma pessoal; o cosmograma físico; o cosmograma virtual; o cosmograma monoglota; o cosmogra-

ma poliglota; o cosmograma pluritemático; o cosmograma omnitemático; a coleta de bons exem-

plos; as sistematização da coleta de achados em planilhas antidispersão; os fatos enquanto profes-

sores; a utilização dos fatos coletados para basear as hipóteses de neoverpons; a consolidação do 

hábito de leitura de jornais; a autossustentabilidade perante o desafio pessoal de autodesenvolvi-

mento mentalsomático; as pesquisas autodidatas completando as lacunas do conhecimento; o au-

mento da articulação intelectual; a dinamização da associação de ideias; a meta do universalismo 

estimulando o poliglotismo; o desenvolvimento da empatia com número crescente de culturas 

exibindo características e valores distintos; o uso do cosmograma para aumentar o rapport assis-

tente-assistido no processo da tares através da docência e da gescon; a entrada na policarmalida-

de; o desenvolvimento do autodiscernimento em busca da cosmovisão; o rompimento de frente 

mentalsomática; o preparo pré-intermissiológico; os 542.390 recortes classificados em 2.950 te-

mas da cosmogramoteca do Holociclo (Data-base: 19.07.14). 

 

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

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o aumento da parapercepção das sincronicidades; 

o autodesassédio mentalsomático; as evocações extrafísicas; as iscagens intraconscienciais; a ne-

cessidade da desassim; a conexão com o amparo extrafísico de função; a conexão com as Cen-

trais Extrafísicas; a interassistencialidade sem-fronteiras; a dinâmica parapsíquica do Cosmogra-

ma; a tenepes; a ofiex; a cosmoconsciência enquanto meta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo neo-hábitos–autorreeducação; o sinergismo leitura-es-

crita; o sinergismo aumento da cultura geral–aumento do autoconhecimento; o sinergismo cére-

bro-paracérebro. 

Principiologia: o princípio da evolução; o princípio evolutivo ―os afins se atraem‖;  

o princípio da descrença (PD); o princípio da análise de toda informação; o princípio de buscar 

a fonte segura da informação; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio das 

interprisões grupocármicas; o princípio do acerto grupocármico. 

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

(CGC); o código de ética do Jornalismo. 

Teoriologia: a teoria da sobrevivência; a teoria  da autossuperação; a teoria do altruís-

mo; a teoria do autoconhecimento; a teoria do exemplarismo; a teoria das reciclagens intracons-

cienciais (recins); a teoria do paracérebro; a teoria da reurbanização extrafísica. 

Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica do cosmograma exposto; a técnica da 

mobilização básica de energias (MBE); a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica do 

detalhismo; a técnica da análise de texto segundo as variáveis da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica mnemônica da escrita dos findings; a técni-

ca do devagar e sempre. 
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Voluntariologia: a equipe de voluntários do cosmograma do Holociclo; a equipe de vo-

luntários da Dinâmica do Cosmograma; os voluntários cosmogramistas dos diversos centros de 

pesquisa da CCCI; os voluntários doadores de jornais, revistas e publicações – matéria prima do 

cosmograma – para o Holociclo e outros centros de pesquisas conscienciológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o labo-

ratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da autopes-

quisa; o laboratório da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Intrafi-

sicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Co-

légio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da 

Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito de expandir o dicionário cerebral de ideias afins; o efeito de au-

mentar a cultura e o interesse mentalsomático; o efeito de desenvolver a autocriticidade; o efeito 

de exercitar o processo de antevisão; o efeito de aprimorar a argumentação pessoal; o efeito de 

desnudar a atual Socin à luz da Conscienciologia; o efeito de aumentar a conexão com ampara-

dores avançados; o efeito de ampliar o universo de assistidos. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo continuísmo do trabalho mentalsomá-

tico. 

Ciclologia: o ciclo ininterrupto análises-sínteses. 

Enumerologia: os jornais; as revistas; os livros; a mídia nacional e internacional; a Web; 

os sites; os blogues. A leitura; o recorte; o fichamento; a classificação; o arquivamento; a docên-

cia; a gescon. 

Binomiologia: o binômio fato-matéria; o binômio leitura correta–análise isenta; o binô-

mio análise-compreensão; o binômio compreensão-classificação; o binômio classificação-arqui-

vamento; o binômio coleta-emprego; o binômio multidiversidade-cosmovisão. 

Interaciologia: a interação fato-parafato; a interação fato-versões; a interação texto- 

-leitor; a interação fato-intraconsciencialidade. 

Crescendologia: o crescendo leitura–desenvolvimento da articulação intelectual–ampli-

ação da autocognição; o crescendo cosmovisiológico 100 temas de pesquisa–3.000 temas de pes-

quisa. 

Trinomiologia: o trinômio recolta-classificação-arquivamento; o trinômio colecionar- 

-acumular-interpretar; o trinômio simplificar-entrecruzar-descomplicar; o trinômio leitura-re-

gistro-redação; o trinômio ronda bibliotecária–ronda cosmogramática–ronda interneteira; o tri-

nômio Autocogniciologia-Autocosmopensenologia-Autocosmovisiologia; o trinômio microcosmo- 

-sociocosmo-macrocosmo. 

Polinomiologia: o polinômio Antropologia-Sociologia-História-Comunicologia-Consci-

enciologia; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo persistir / desistir; o antagonismo organização / de-

sorganização; o antagonismo superficialidade / detalhismo; o antagonismo assistência cosmoéti-

ca / acepção de pessoas; o antagonismo abertismo consciencial / apriorismos; o antagonismo 

crítica cosmoética / heteroimperdoamento; o antagonismo universalismo / bairrismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de se poder aprender boas lições com os maus exemplos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a autolucidocracia; a cognocracia; a verponocracia; 

a cosmocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a fatofilia; a pesquisofilia; a interassistenciofilia; a cogniciofilia; a exemplofi-

lia; a enciclopediofilia; a cosmovisiofilia. 

Fobiologia: o mosaico de fobias e psicopatologias, sempre presentes nas edições jorna-

lísticas, em especial, as sociofobias indicadoras das personalidades desajustadas, possíveis cons-

réus a serem assistidas e a tanatofobia usual das conscins eletronóticas fechadas quanto à multidi-

mensionalidade. 
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Sindromologia: o desfile ininterrupto de síndromes estampadas diariamente na mídia, 

entre elas, a mais frequente e paradoxal, a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: o leque completo de manias exemplificadas ao longo do tempo nas maté-

rias de jornais, sendo as mais trágicas as megalomanias ocasionando sistemáticos extermínios em 

massa. 

Mitologia: o mito da isenção jornalística. 

Holotecologia: a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmogramologia; a Mentalsomatologia; a Fatologia; a Parafa-

tologia; a Pesquisologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Comunicologia; 

a Assediologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Reurbexologia;  

a Autoparageometrologia; a Autocosmovisiologia; a Universalismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o subumano; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin transmigrá-

vel; a conscin pré-serenona; a isca humana insconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin autoconsciente; o ser desperto; as consciências ampa-

radoras avançadas. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação; o jornalista; o redator; o blogueiro; o internauta; o leitor;  

o cosmogramista; o cosmogramólogo; o voluntário da equipe do Cosmograma do Holociclo;  

o docente; o autor. 

 

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

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

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

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

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

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

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação; a jornalista; a redatora; a blogueira; a internauta; a leitora;  

a cosmogramista; a cosmogramóloga; a voluntária da equipe do Cosmograma do Holociclo; a do-

cente; a autora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens 

instrumentalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica do cosmograma amadora = a do cosmogramista jejuno, com me-

nos de 6 meses de prática e menos de 100 temas e subtemas de pesquisa com matérias classifica-

das; técnica do cosmograma veterana = a do cosmogramista experiente, poliglota, com mais de 

10 anos de prática e pelo menos 1.000 temas e subtemas de pesquisa com matérias classificadas 

em diversos idiomas. 
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Culturologia: a Multiculturologia; a cultura da informação; a cultura de manter-se in-

formado; a cultura de assinar jornais e revistas; a cultura da autocriticidade cosmoética; a cultu-

ra de buscar suprir as lacunas da formação cultural; a cultura do autodidatismo; a cultura da in-

terassistencialidade. 

 

Procedimento. O procedimento da técnica do cosmograma consiste dos seguintes 7 pas-

sos, listados em sequência funcional: 

1.  Leitura de jornais e periódicos: físicos / virtuais. 

2.  Seleção de matérias: importância consciencial. 

3.  Análise da matéria: causas e efeitos; contexto; desdobramentos; elenco; entrelinhas; 

especialidades da Enciclopédia da Conscienciologia; referências; veracidade. 

4.  Classificação da matéria: materpensene; temas de pesquisa institucional / pessoal. 

5.  Arquivamento: físico / virtual; institucional / pessoal; temas de a-z / especialidades- 

-subespecialidades. 

6.  Armazenamento: espaço disponível; tipo de pastas; computador pessoal; cloud. 

7.  Aplicação: autorreflexão; debates; docência; artigos; livros. 

 

Achados. Além da coleção de matérias, a técnica do cosmograma possibilita a coleta 

sistemática em planilhas de diversos achados pertinentes às 70 especialidades principais dos ver-

betes da Enciclopédia da Conscienciologia, beneficiando a ampliação do banco de dados pessoal, 

da autocriticidade e da integração do conhecimento pessoal. Eis, a título de exemplo, listagem 

com 10 itens, em ordem alfabética, de tipos de informações passíveis de serem extraídas durante 

as leituras: 

01.  Argumentologia: argumentos a refutar; argumentos novos; abordagem inteligente 

de argumentação; hipóteses; teorias. 

02.  Elencologia: personalidades; personagens; grupos de pesquisa; think-tanks; em-

presas. 

03.  Estatísticas: demográficas; conscienciológicas; relevantes. 

04.  Eventos: conferências; congressos; entrevistas; exposições; fóruns; simpósios. 

05.  Exemplologia: bons exemplos; maus exemplos. 

06.  Palavras: estrangeirismos; neologismos; palavras difíceis; palavras novas. 

07.  Paradireitologia: códigos; jurisprudências; leis. 

08.  Pensatas: bordões; citações; provérbios, ganchos didáticos; jargões; lemas. 

09.  Referências: bibliográficas; webgráficas; filmográficas; videográficas. 

10.  Relações: antagonismos; binômios; causas; ciclos; crescendos; efeitos; enumera-

ções; incoerências; interações; paradoxos; polinômios; sinergismos; trinômios. 

 

Neoverponologia. A técnica do cosmograma aplicada à pesquisa subjetiva, qual o estu-

do da consciência, onde não é possível o distanciamento objeto-pesquisador, constitui metodolo-

gia para levantamento de fatos comprobatórios, pela exaustividade, de hipóteses de neoverpons, 

conforme exemplificado pela Bibliografia  Específica Exaustiva (BEE) dos tratados consciencio-

lógicos Homo sapiens reurbanisatus e Homo sapiens pacificus. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do cosmograma, indicados para a expansão das 

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

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 
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05.  Curiosidade  pesquisística:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Interação  análise-síntese:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Omnileitura:  Omnileiturologia;  Neutro. 

14.  Picotagem  das  ideias:  Exaustivologia;  Neutro. 

15.  Pré-cosmovisão:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

 

NA  ERA  DA  GLOBALIZAÇÃO  DIGITAL,  O  EMPREGO   
DA  TÉCNICA  DO  COSMOGRAMA  AGILIZA  O  DESENVOL-
VIMENTO  DO  AUTOPARAPSIQUISMO  MENTALSOMÁTICO,  

POLICÁRMICO,  UNIVERSALISTA,  SEM  FRONTEIRAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pratica a técnica do cosmograma com regula-

ridade? Quantos temas e recortes constam do cosmograma pessoal? Já aplicou os achados na do-

cência, artigo ou livro? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Um Conto Chinês. Título Original: Un Cuento Chino. País: Espanha; & Argentina. Data: 2011. Duração: 

93 min. Gênero: Comédia Dramática. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Espanhol; & Mandarim. Cor: Colorido. Legen-

dado: Português (em DVD). Direção: Sebastián Borensztein. Elenco: Ricardo Darín; Ignacio Huang; Muriel Santa An; 

Enric Cambray; Iván Romanelli; Joaquín Bouzas; Gustavo Comini; Julia Castelló Agulló; Vivian El Jaber; & Javier Pinto. 

Produção: Pablo Bossi; Gerardo Herrero; Juan Pablo Buscarini; & Axel Kuschevatzky. Coprodução: Isabel García Pe-

ralta. Produção Executiva: Mariela Besuievsky. Direção de Arte: Valeria Ambrosio; & Laura Musso. Roteiro: Sebasti-

án Borensztein. Fotografia: Rolo Pulpeiro. Música: Lucio Godoy. Figurino: Cristina Menella. Edição: Pablo Barbieri. 

Estúdios: Pampa Films; Tornasol Films; & Telefe. Distribuidora: Paris Filmes. Outros dados: Prêmio de Melhor Filme 
e Prêmio do Público no Festival de Cinema de Roma. Prêmio de Melhor Filme hispanoamericano nos Prêmios Goya 

2011. Sinopse: Argentino recluso e mau humorado, veterano da Guerra das Malvinas, Roberto leva a vida cuidando de 
pequena loja e tem o hobby de colecionar notícias incomuns. Tem a cômoda vida interrompida quando encontra chinês 

perdido, recém-assaltado, sem entender ou falar espanhol. Inicialmente relutante, Roberto acaba deixando o asiático con-

viver na mesma casa e aos poucos vai descobrindo fatos sobre o chinês, culminando na descoberta deste ser protagonista 
de recorte insólito colecionado. 
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2 E-mails; 13 enus.; 5 planilhas; 1 relatório de participantes e visitantes; 1 relatório de registro da dinâmica; 3 relatórios de 
estatísticas de recortes; 1 resultado da pesquisa por questionário de avaliação; 3 tabs.; 4 refs.; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2009; páginas 274 a 290. 

03.  Bonassi, Luiz; Oficina do Cosmograma; Apostila; revisora Sandra Tornieri; 40 p.; 3 caps.; 5 anexos.; As-
sociação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 1 a 40. 

04.  Reginato, Romeu; A Atenção na Técnica do Cosmograma; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 

11; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 17 enus.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Es-
tudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2007; páginas 39 a 47. 

05.  Tornieri, Sandra; Apostila do Curso Formação de Autores – Módulo IV; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas 22 a 28. 
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06.  Vieira, Waldo; Cosmogram Technique; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol.  

1; N. 1; 55 citações; 44 enus.; 4 estatísticas; 3 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Miami, FL; USA; Ju-

ly, 1998; páginas 3 a 35. 
07.  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 376 a 378. 
08.  Idem; Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; org. Lourdes Pinheiro; revisores Ernani Brito; et 

al.; 1.072 p.; 1 blog; 21 E-mails; 4.053 enus.; 1 facebook; 2 fotos; glos. 2.019 termos; 14.100 (termos neológicos); 1 lista-

gem de neologismos; 1 microbiografia; 21websites; 61 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 
Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 295. 
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1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
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caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 1.123  
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nas 33 a 52. 

 

A. B. O. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21669 

T É C N I C A    D O    C R E S C E N D O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do crescendo é o processo da amplificação ou desenvolvimento 

da ideia, ação, fato, empreendimento ou objetivo, a partir do estado primitivo original para outro 

mais à frente, podendo ser de natureza sadia ou patológica, evolutiva ou regressiva, florescente ou 

decadente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo crescendo pro-

vém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, “crescer; 

brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se”. Apareceu em 

1873. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do crescendo. 2.  Técnica da mutação; técnica da progres-

são. 3.  Técnica dos conceitos escalares. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do crescendo, técnica do minicrescendo  

e técnica do maxicrescendo são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica de decréscimo. 2.  Processo de retrocesso. 3.  Declínio da 

pesquisa. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o work in progress. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às técnicas pesquisísticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o hábito de pensenizar grande. 

 

Fatologia: a reversão existencial; o encolhimento da ideia; a amplificação da abordagem 

técnica; o primeiro estágio; o segundo estágio; o deslocamento gradual; a mudança para melhor;  

a dinâmica intelectiva; o engrandecimento da riqueza cognitiva; o alargamento ideativo da cos-

movisão pessoal; a propagação da inteligência; a dilatação da percuciência; a gradação das fre-

quências energéticas; o progresso paulatino e contínuo; a série progressiva das grandezas; a inten-

sificação progressiva; o aumento progressivo das coisas; o crescimento natural rápido da bananei-

ra; o crescimento natural da cauda do burro para baixo; o crescimento das realizações evolutivas 

em crescendo; a evolução das pesquisas; o engrandecimento da ideia focal. 

 

Parafatologia: a expandidura das pararrealidades pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do crescendo; a técnica das definições em crescendo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

ducação; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico da tenepes. 
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Crescendologia: o crescendo funcional; o crescendo cronológico; o crescendo de me-

lhoramento; o crescendo da forma (continente superficial e débil); o crescendo do conteúdo 

(significado profundo e denso); o crescendo sadio; o crescendo de pioria; o crescendo patológico; 

o crescendo do Índice das Faixas Etárias Humanas; o crescendo da Escala Evolutiva das Cons-

ciências. 

Filiologia: a prosofilia. 

Holotecologia: a qualitoteca; a tecnoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Crescendologia; a Tecnologia; a Evoluciolo-

gia; a Paracronologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Parapatologia; a Experimentolo-

gia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intelectual. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o inversor existencial; o reciclante; o aluno; o professor. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a inversora existencial; a reciclante; a aluno; a profes-

sora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica do minicrescendo = a evolução da conscin de isca inconsciente 

para a condição de isca lúcida; técnica do maxicrescendo = a evolução da conscin de conscienció-

logo para a condição de ser desperto. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos 

temas, 36 categorias de crescendos derivados, básicos, de áreas da consciência, sendo a segunda 

posição, em tese, conforme o contexto, funcionalmente superior à primeira: 

01.  Ação: pessoa belicista / bombeiro voluntário. 

02.  Adinamia: moleza / prostração (Parapatologia). 

03.  Amplitude: holopensene pessoal / holopensene grupal. 

04.  Análise: Psicanálise / Cosmanálise. 

05.  Autorregressismo: Trafarium / Melexarium (Parapatologia). 

06.  Ciência: imaginação / Imagística; imagem / Imagética; caso / Casuística; fato / Fa-

tuística; parafato / Parafatuística. 

07.  Cognição: alfa / ômega. 

08.  Completude: assimilação simpática (assim) / desassimilação simpática (desassim). 

09.  Consciência: reciclagem existencial (recéxis) / reciclagem intraconsciencial (recin). 

10.  Contrastante: psicosfera pessoal débil / psicosfera pessoal majestosa. 

11.  Conviviologia: Socin Totalitária ou Autocrática / Socin Aberta ou Democrata. 

12.  Cronêmica: retroabordagem mesmexológica / neoabordagem evoluciológica. 

13.  Dinâmica: força presencial centrípeta / força presencial centrífuga. 

14.  Especialização: ficção / ficção científica. 

15.  Evolução: abertismo consciencial / abertismo consciencial omnilateral; inteligência 

vulgar / inteligência evolutiva (IE). 

16.  Expansão: tautopensene isolado / tautopensenidade técnica. 

17.  Experimentologia: evidência simples / demonstração cabal. 

18.  Fenomenologia: leitura da energosfera / clarividência viajora. 

19.  Ignorância: Ignorantismo / Intolerantismo (Parapatologia). 

20.  Interiorização: aparência / âmago; superfície / profundidade. 
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21.  Lexicologia: dicionário cerebral sinonímico / dicionário cerebral analógico. 

22.  Mentalsomatologia: atenção pessoal pontual / atenção pessoal dividida. 

23.  Mente: alienação pessoal / amência consciencial (Parapatologia). 

24.  Multidimensionalidade: constrangimento / paraconstrangimento. 

25.  Parapatologia: autocorrupção passiva / autocorrupção ativa. 

26.  Parapercepciologia: autossinalética anímica / autossinalética parapsíquica. 

27.  Pedagogia: corpo discente simples / corpo docente complexo. 

28.  Pensenologia: holopensene pessoal / holopensene grupal. 

29.  Pioria: voto / veto. 

30.  Posicionamento: oponente / aliado. 

31.  Proexologia: minimoréxis / maximoréxis. 

32.  Qualificação: vínculo empregatício / vínculo consciencial; esquiva emocional / es-

quiva intelectual; omissão deficitária / omissão superavitária. 

33.  Sinal: reticências (...) / exclamação (!). 

34.  Terapia: tratamento ambulatorial / tratamento cirúrgico. 

35.  Traço: trafal / trafor. 

36.  Voliciologia: travão da vontade débil / propulsor da vontade granítica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do crescendo, indicados para a expansão das 

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

1.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Segundo  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  DA  TÉCNICA  DO  CRESCENDO,  QUANDO 

EVOLUTIVA,  A  RIGOR,  PRECISA  ALCANÇAR  A  CONS-
CIÊNCIA  EM  TODAS  AS  INSTÂNCIAS  POSSÍVEIS,  EM   

FAVOR  DE  SI  E  DE  TODOS  OS  SERES  DO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você emprega regularmente a técnica do crescendo nos textos, aulas,  

pesquisas e realizações? Quais resultados homeostáticos obtém? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pá-

gina 784. 
2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 539 e 614. 
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T É C N I C A    D O    D I Á R I O  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do diário é o procedimento sistemático autoconsciencioterápico 

no qual a conscin pesquisadora, homem ou mulher, registra, no cotidiano, fatos e detalhes de si 

própria visando a autoinvestigação consciencial, empreendendo análises periódicas, de maneira  

a ampliar a memória e o detalhismo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo diário 

deriva do idioma Latim, diarium, “pagamento de 1 dia; registro escrito de memória feito a cada 

dia”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica das anotações diárias autopesquisísticas. 2.  Técnica do re-

gistro das autovivências diárias. 

Neologia. As duas expressões compostas técnica infantil do diário e técnica madura do 

diário são neologismos técnicos da Consciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Hábito do diário eletronótico. 2.  Técnica do registro esporádico.  

3.  Técnica da lista de compromissos diários. 

Estrangeirismologia: o personal journal; a technique du journal; o quotidien diary. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à escrita autocrítica evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita autocrítica; o materpensene consciencio-

terápico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; 

os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopenseni-

dade; a escrita auxiliando no autalinhamento pensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a coleção de diários; a autocriticidade diária; a autoconsciencioterapia em dia 

por meio da escrita; a escrita desassediadora; a autopesquisa constante; a vontade de melhorar;  

a reciclagem necessária estimulando a escrita autopesquisológica; os fatos norteando a pesquisa; 

o improviso ao fazer os registros autopesquisísticos no cotidiano, sem perder nada; o tempo de 

dedicação diária à autassistência; a autopesquisa com técnica; a autodisciplina na escrita diária;  

o diário eletrônico facilitando a junção e análise de informações; o registro do balanço diário;  

a autorganização diária em prol da escrita; a metanálise de si mesmo; a vontade inabalável de au-

tossuperar-se diante dos autodiagnósticos estagnadores evolutivos; o abertismo em ampliar a au-

tocognição por meio da autoinvestigação; o peito aberto no movimento das autorreciclagens;  

a flexibilidade na manutenção do procedimento consciencioterápico; a qualificação da interassis-

tência através das autorreciclagens intraconscienciais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ampliação da au-

tossustentabilidade energética com o exemplarismo experimentado através das autorreciclagens; 

o maior contato com o amparador extrafísico de função advindo do aprofundamento autoconsci-

encioterápico; a autotestagem do pesquisador quanto às próprias reciclagens; a condição de vitri-

ne multidimensional; a espiral evolutiva. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo escrita-ortopensenidade; o sinergismo autopesquisa-es-

crita; o sinergismo autoinvestigação-autodiagnóstico; o sinergismo reciclagem-interassistência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de ir até as últimas conse-

quências autopesquisísticas; o princípio de os fatos nortearem as pesquisas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de símbolos apli-

cado aos apontamentos diários. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da reciclagem intraconscien-

cial. 

Tecnologia: a técnica do diário; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da consci-

encioterapia; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (re-

céxis). 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico otimizando a autopesquisa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; a análise periódi-

ca de dados do diário do labcon; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automental-

somatologia. 

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

enciometria; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Co-

légio Invisível da Evolução Consciencial. 

Efeitologia: o efeito da escrita diária no autodesassédio; o efeito da decisão pela aute-

volução; o efeito da assunção da responsabilidade evolutiva; o efeito de sair de cima do muro;  

o efeito da escrita autocrítica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autopesquisa através da escrita; as neos-

sinapses consciencioterápicas na pesquisa técnica aplicada. 

Ciclologia: o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo consciencioterápico autopesquisa-auto-

diagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: o rascunho; o post-sheet; a folha em branco; o bloco de anotações; o ca-

derno; o tablet; o notebook. 

Binomiologia: o binômio labcon-gescon; o binômio escritavisão de conjunto; o binô-

mio amparador-assistido; o binômio pesquisa intrafísicapesquisa extrafísica; o binômio auto-

pesquisa-autocognição; o binômio crise-crescimento. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação autovigilância ininterrup-

taautopesquisa qualificada; a interação posicionamento autopesquisísticopresença de ampa-

rador de função; a interação autassistência-heterassistência. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisa-autorreciclagens; o crescendo proatividade 

evolutivaautossuperações; o crescendo evolutivo de aprofundamento na intraconsciencialidade 

por meio da autopesquisa; o crescendo autocognição-autoparacognição.  

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-assistencialidade-amparabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio escrita-lazer-motivação-recins. 

Antagonismologia: o antagonismo proatividade evolutiva / ociosidade; o antagonismo 

autopesquisa prática / autopesquisa teórica; o antagonismo memória / amnésia; o antagonismo 

escrita diária / escrita eventual. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se autopesquisa mais se percebe a melho-

rar; o paradoxo de ser o pesquisador o próprio objeto pesquisado. 

Politicologia: a pesquisocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a consciencio-

cracia; a experimentocracia; a desassediocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autopesquisa. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a neofilia; a grafofilia; a autoconscienciofilia; a conscien-

cioterapeuticofilia; a pensenofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a autocogniciofobia; a disciplinofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da perfeição; a síndrome de 

Gabriela; a síndrome da robéxis. 

Maniologia: a mania de esconder segredos a 7 chaves. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito de Sísifo. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca; a gra-

fopensenoteca; a diarioteca; a pensenoteca; a intraconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapeuticologia; a Autopesquisologia; a Autocogni-

ciologia; a Intraconscienciologia; a Autobiografologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Mnemossomatologia; a Grafopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autoconsciencioterapeuta; a acoplamentista; o agente retrocognitor;  

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

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

tra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

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

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

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

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

 

Femininologia: a autoconsciencioterapeuta; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens scriptor;  

o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens cognographus; o Homo sapiens assistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica infantil do diário = o uso regular da escrita sobre si mesmo para 

aliviar as pressões cotidianas, com o foco egocármico; técnica madura do diário = o uso regular 

da escrita sobre o próprio laboratório consciencial para organizar a autopesquisa rumo às recicla-

gens, com foco na autoqualificação interassistencial grupo e policármica.  

 

Culturologia: a cultura de escrever sobre si mesmo; a cultura da autopesquisa diária. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do diário, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abertismo  à  consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Autorreconciliação  técnica:  Recexologia;  Homeostático. 

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Consciencioterapia  metacognitiva:  Consciencioterapeuticologia;  Neutro. 

08.  Constrangimento  terapêutico:  Consciencioterapeuticologia;  Homeostático. 

09.  Cosmoeticoterapia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Diário  autopesquisístico  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Diários:  Grafopensenologia;  Neutro.  

12.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático.  

13.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático.  

14.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático.  

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático.  

 

A  APLICAÇÃO  DA  TÉCNICA  DO  DIÁRIO  DENOTA  INTELI-
GÊNCIA  EVOLUTIVA,  PROMOVENDO  O  DESASSÉDIO  MEN-
TALSOMÁTICO  E  AMPLIANDO  A  EFICÁCIA  AUTOCONSCI-
ENCIOTERÁPICA  RUMO  À  QUALIFICAÇÃO  ASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já escreveu sobre si próprio(a) em algum mo-

mento da atual existência? Considera a escrita diária com tecnicidade ferramenta recinológica au-

tevolutiva? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 

Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 
refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28. 

2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 ín-

dices; 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 112. 

 

E. S. S. 
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T É C N I C A    D O    E S T R A N G E I R I S M O  
( E S T R A N G E I R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do estrangeirismo é o modus faciendi e operandi para o emprego 

de palavras, termos, vocábulos, lexemas, expressões compostas, locuções ou sintagmas, oriundos 

de idiomas estrangeiros, no texto oral ou escrito em Língua Portuguesa. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XVIII. A palavra es-

trangeiro provém do idioma Latim, extraneus, “o de fora”, através do idioma Francês, étranger, 

“estrangeiro”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; 

peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição 

patológica”. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do peregrinismo. 2.  Técnica do xenismo. 3.  Técnica do 

exotismo lexemático. 

Neologia. As duas expressões compostas técnica do estrangeirismo básica e técnica do 

estrangeirismo avançada são neologismos técnicos da Estrangeirismologia. 

Antonimologia: 1.  Emprego de barbarismo. 2.  Uso de barbarolexia. 3.  Solecismo. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi do escritor conscienciológico; os forestierismi;  

o usus scribendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do parapolineuroléxico pessoal. 

Proverbiologia. Melius est pede quam labi lingua (É melhor escorregar com o pé do que 

com a língua). 

Filosofia. O Universalismo lexicalizado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do poliglotismo; o holopensene pessoal traducioló-

gico; o holopensene pessoal lexicológico; o holopensene pessoal filológico; o holopensene pesso-

al da xenofilia; o holopensene pessoal da escriptofilia; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os 

orismopensenes acribológicos; a orismopensenidade acribológica; o holopensene do esclareci-

mento multilíngue; o insight da achega poliglótica enriquecendo a pensenização. 

 

Fatologia: o babelismo técnico; o estrangeirês; a hipótese da relatividade linguística;  

a importação de confor estrangeiro técnico-científico por meio, principalmente, da forma escrita; 

o semiaportuguesamento do estrangeirismo; as características morfológicas do aportuguesamento; 

a nova forma para confor já existente na língua receptora; o novo significado para a forma já exis-

tente na língua de acolhimento; a denominação de realidade ou pararrealidade anteriormente sem 

designação na língua importadora; o poder retrocognitivo das unidades lexicais estrangeirísticas; 

a contribuição dos estrangeirismos para a formação de Terminologia; os estrangeirismos na for-

mação do patrimônio lexical do idioma; o estudo de dicionários de parêmias para ampliar o cabe-

dal de latinismos; a necessidade de técnicas nos procedimentos otimizados; a necessidade de téc-

nicas para a Redaciologia Conscienciológica; a estrangeirismometria do próprio texto ao modo de 

verificação prática do índice de xenofilia técnica pessoal; a estilística conscienciológica estimu-

lando o uso de estrangeirismos; a Terminologia conscienciológica (Neorismologia) empregando 

estrangeirismos, principalmente latinismos e anglicismos (Ano-Base: 2017); a seção Estrangeiris-

mologia da Enciclopédia da Conscienciologia; os índices de estrangeirismos das obras conscien-
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ciológicas; o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO); o background mentalso-

mático do conscienciólogo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inspiração de 

origem extrafísica em língua estrangeira; a telepatia dos amparadores extrafísicos de múltiplas ba-

ses culturais; a psicofonia com elementos lexicais xênicos; a psicografia de textos em língua es-

trangeira; o acoplamento energético com amparadores de certa base cultural estimulando o uso de 

estrangeirismos específicos; a intensificação do rapport energético com consciexes de apresenta-

ção cultural marcada; a sinalética energética e parapsíquica pessoal proveniente do uso de deter-

minados idiomas; a pangrafia lançando mão de todos os recursos mentaissomáticos do sensitivo, 

inclusive os estrangeirismos do autoparapolineuroléxico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo língua falada–língua escrita; o sinergismo idioleto-tec-

noleto-socioleto; o sinergismo língua materna–língua estrangeira; o sinergismo erudição-colo-

quialismo; o sinergismo dos idiomas lexicogênicos; o sinergismo dos dicionários cerebrais pes-

soais; o sinergismo abertismo consciencial–universalismo linguístico. 

Principiologia: o princípio do contato interlinguístico; o princípio da evolução dos idio-

mas; a ampliação da comunicação universalista ao modo de princípio da evolução pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à comunicação multilín-

gue respeitosa. 

Teoriologia: as teorias lexicológicas; as teorias estilísticas; as teorias comunicológicas. 

Tecnologia: a técnica do estrangeirismo; a técnica do exônimo. 

Voluntariologia: o voluntariado gesconográfico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da vida profissional; o trio de laboratórios de desassédio mentalsomático (Ho-

lociclo, Holoteca, Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório consciencioló-

gico da escrita pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da técnica do estrangeirismo nas expressões idiomáticas; o efeito 

da técnica do estrangeirismo nas citações de parêmias universais; o efeito da técnica do estran-

geirismo na verponímia conscienciológica. 

Neossinapsologia: as neossinapses poliglóticas advindas da leitura de estrangeirismos 

bem empregados. 

Ciclologia: o ciclo neológico. 

Enumerologia: o anglicismo; o arabismo; o chinesismo; o espanholismo; o galicismo;  

o germanismo; o hebraísmo; o helenismo; o italianismo; o japonesismo; o latinismo; o russismo. 

Binomiologia: o binômio língua doadora–língua receptora; o binômio técnica do es-

trangeirismo–técnica da aquisição do senso universalista; o binômio empréstimo vocabular–es-

trangeirismo; o binômio cultismos-eruditismos; o binômio vernáculo analítico–xenismo sintético; 

o binômio aportuguesamento-abrasileiramento; o binômio xenografia-xenoglossia. 

Interaciologia: a interação técnica do estrangeirismo–técnica de tradução; a interação 

estrangeirismo semi-erudito–estrangeirismo erudito; a interação estrangeirismo-vernaculismo;  

a interação estrangeirismo-sotaque; a interação uso de estrangeirismo–afetação social; a intera-

ção uso de estrangeirismo–prestígio intelectual; a interação vocabulário ativo–vocabulário pas-

sivo; a interação lapsus linguae–lapsus calami. 

Crescendologia: o crescendo náufragos-degredados-línguas-mamelucos-marabás-ca-

bos-sertanistas-poliglotas; o crescendo do alcance tarístico. 
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Trinomiologia: o trinômio estrangeirismo com 1 idioma intermediário–estrangeirismo 

com 2 idiomas intermediários–estrangeirismo com 3 idiomas intermediários; o trinômio grafia 

original–pronúncia original–flexão original; o trinômio adstrato-substrato-superestrato; o trinô-

mio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio atacadismo-generalismo-van-

guardismo; o trinômio autodidático Conformática-poliglotismo-multidisciplinaridade; o trinômio 

palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz. 

Polinomiologia: o polinômio do dicionário cerebral sinonímico-antonímico-analógico- 

-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo estrangeirismo / palavra estrangeira; o antagonismo 

texto hermético / texto acessível; o antagonismo purismo / técnica do estrangeirismo; o antago-

nismo barbarismo / achega poliglótica; o antagonismo estrangeirismo empobrecedor / estrangei-

rismo enriquecedor; o antagonismo estrangeirismo direto / estrangeirismo indireto; o antagonis-

mo forma original / tradução; o antagonismo vaidade intelectual / intenção qualificada. 

Paradoxologia: o paradoxo do texto escorreito em vernáculo recheado de estrangei-

rismos. 

Politicologia: a cognocracia; a poliglotocracia; a democracia linguística. 

Legislogia: as polêmicas em torno da lei 1.676 de 1999. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a tecnofilia; a escriptofilia; a cogniciofilia; a idiomato-

filia; a lexicofilia; a enciclofilia. 

Fobiologia: a onomatofobia; a poliglotofobia. 

Mitologia: o mito bíblico da glossolalia. 

Holotecologia: a aforismoteca; a lexicoteca; a idiomaticoteca; a linguisticoteca; a gra-

maticoteca; a conformaticoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Estrangeirismologia; a Estilisticologia; a Traduciologia; a Lexi-

cologia; a Terminologia; a Orismologia; a Filologia; a Verponologia; a Taristicologia; a Comuni-

cologia; a Megagesconologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o articulista; o verbetógrafo; o autorando; o autor; o escritor; o paremi-

ógrafo; o interlocutor; o comunicador; o palestrante; o professor; o docente; o comunicólogo. 

 

Femininologia: a articulista; a verbetógrafa; a autoranda; a autora; a escritora; a paremi-

ógrafa; a interlocutora; a comunicadora; a palestrante; a professora; a docente; a comunicóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapi-

ens orator; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polyglottus; o Homo sapiens neologus;  

o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens lexicologus; 

o Homo sapiens lexicographus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica do estrangeirismo básica = o uso calculado de peregrinismos no 

coloquialismo diário; técnica do estrangeirismo avançada = o uso calculado de peregrinismos na 

megagescon. 

 

Culturologia: a cultura do poliglotismo; a cultura da Lexicologia; a cultura da Traduci-

ologia; a cultura da Filologia; a cultura universalista; o preenchimento das lacunas da formação 

cultural; a Multiculturologia Multidimensional. 
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Conformaticologia. Segundo a Estilisticologia, os conscienciólogos utilizam estrangei-

rismos pelas 12 razões enumeradas alfabeticamente: 

01.  Ampliação: do polineuroléxico dos leitores. 

02.  Busca: de concisão grafopensênica (multa paucis). 

03.  Cablagem: com holopensene específico representado pela palavra ou expressão. 

04.  Criação: de futura retrossenha pessoal. 

05.  Cunhagem: de neologismos verponológicos. 

06.  Elevação: do nível linguístico da comunicação pessoal. 

07.  Estabelecimento: de rapport com os interlocutores da língua estrangeira. 

08.  Estímulo: à reflexão do leitor. 

09.  Evocação: da cultura veiculada pelo idioma em questão. 

10.  Expressão: do confor mais ajustado ao objetivo da comunicação. 

11.  Força: da expressão linguística. 

12.  Preenchimento: de lacuna no idioma materno. 

 

Tecnologia. No âmbito da Paradidaticologia, a fim de otimizar os possíveis efeitos ta-

rísticos (Parapedagogiologia) dos estrangeirismos utilizados nas comunicações escritas (Redacio-

logia) ou comunicações orais (Coloquiologia), pode-se observar as 18 técnicas abaixo, enumera-

das em ordem funcional: 

 

A.  Comunicação escrita: 

01.  Gênero: atribuição de artigo masculino ou feminino conforme o gênero da possível 

tradução do estrangeirismo ao Português. 

02.  Número: utilização do singular ou plural do termo escrito de acordo com as regras 

da língua de origem. 

03.  Classe: manutenção ou alteração da classe gramatical do vocábulo grafado confor-

me as regras do vernáculo. 

04.  Capitalização: emprego de maiúsculas ou minúsculas conforme a regra gramatical 

da língua exportadora do estrangeirismo. 

05.  Aspas: uso de aspas no vocábulo exótico. 

06.  Itálico: italicização do termo peregrino. 

07.  Aviso: notificação no texto antes de usar a expressão estrangeira. 

08.  Série: inserção do xenismo dentro de série sinonímica, antonímica ou analógica. 

09.  Elucidação: explicação ou definição do significado usando parênteses ou travessões 

imediatamente após a escrita da palavra ou expressão de outro idioma. 

10.  Transposição: tradução ao Português inserida entre parênteses ou travessões logo 

após a escrita da palavra ou expressão peregrina. 

11.  Nota: aposição de nota de rodapé ao texto explicando e / ou traduzindo o exotismo 

lexical. 

 

B.  Comunicação oral: 

12.  Gênero: atribuição de artigo masculino ou feminino, definido ou indefinido, de 

acordo com o gênero da possível tradução do termo estrangeiro para a Língua Portuguesa. 

13.  Número: uso do singular ou plural do termo verbalizado de acordo com as regras da 

língua de origem. 

14.  Classe: manutenção ou alteração da classe gramatical do vocábulo falado conforme 

as regras do vernáculo. 

15.  Série: inserção de vocábulo xênico dentro de série sinonímica, antonímica ou analó-

gica. 

16.  Aviso: indicação por meio de entonação ou por intermédio da expressão ―como se 

diz em Latim‖, por exemplo, antes ou depois de usar o latinismo. 

17.  Elucidação: explicação ou definição do significado da expressão utilizada. 

18.  Transposição: tradução do peregrinismo linguístico logo após o uso. 
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Cacotecnia. Conforme a Autodiscernimentologia, sugere-se evitar os seguintes 5 erros 

no emprego da técnica do estrangeirismo, enumerados em ordem funcional: 

1.  Excesso: utilizar peregrinismos excessivamente (uti, non abuti). 

2.  Afetação: afetar eruditismo sem contexto. 

3.  Autoria: confundir-se na atribuição de autoria à parêmia citada. 

4.  Forma: equivocar-se em relação à forma do xenismo. 

5.  Conteúdo: enganar-se quanto ao conteúdo do termo ou expressão. 

 

Ressalva. Como esclarece a Comunicologia, dependendo do público leitor ou ouvinte, 

os estrangeirismos podem ser utilizados sem aviso prévio. 

 

Adendo. Vale lembrar o preceito de Catão, o Censor (243–149 a.e.c.): – ―Rem tene, ver-

ba sequentur‖ (Trata de possuir o conteúdo; as palavras se seguirão). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do estrangeirismo, indicados para a expansão 

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

01.  Anglicismo:  Estrangeirismologia;  Neutro. 

02.  Babelismo  técnico:  Poliglotismologia;  Neutro. 

03.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

04.  Estrangeirismo:  Estrangeirismologia;  Neutro. 

05.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

06.  Latinismo:  Poliglotismologia;  Neutro. 

07.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

08.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

09.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

11.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

12.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

13.  Tecnofilia:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Teste  dos  vocábulos:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

 

QUEM  EMPREGA  ESTRANGEIRISMOS  COM  TÉCNICA  EN-
RIQUECE  O  TEXTO,  DINAMIZA  O  DISCURSO  E  ESTABE-

LECE  RAPPORT  COM  INTERLOCUTORES  DE  DIFERENTES  

BACKGROUNDS.  QUOD  ERAT  DEMONSTRANDUM. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, repara no emprego de estrangeirismos nos textos 

lidos ou discursos assistidos? Sabe empregar com técnica o conhecimento haurido para potenci-

alizar a própria expressão? 
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T É C N I C A    D O    H I S T R I O N I S M O    P A R A P E D A G Ó G I C O  
( A U T O P A R A D I D A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do histrionismo parapedagógico é a abordagem interlocutória 

cosmoética impactoterápica, enfática e recinológica, utilizada pela conscin intermissivista autolú-

cida, homem ou mulher, com a dosagem sadia de veemência teática qualificando o exercício pa-

radidático da tarefa assistencial do esclarecimento (tares). 

Tematologia. Tema central neutro. 
Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo histrião 

deriva do idioma Latim, histrio, “histrião; ator de mimos; comediante; pantomimo; dançarino; 

farsista”. Apareceu no Século XVI. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado; pe-

culiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patoló-

gica”, e é formador de nome de ação de certos verbos. O elemento de composição para procede 

também do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra pedagógico deriva 

do mesmo idioma Grego, paidagogikós, “pedagógico”, constituído pelos elementos de com-

posição pais, paidós, “filho; filha; criança”, e agogôs, “que guia, conduz”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do humor parapedagógico. 2.  Técnica da teatralidade pa-

radidática. 3.  Técnica do alarido paradocente. 4.  Técnica da comicidade parapedagógica. 

5.  Técnica da extroversão pareducativa. 6.  Técnica do exagero parapedagógico. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do histrionismo parapedagógico, técnica 

elementar do histrionismo parapedagógico e técnica avançada do histrionismo parapedagógico 

são neologismos técnicos da Autoparadidaticologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica pedagógica intrafisicalista. 2.  Pedagogia tradicional. 

3.  Aula magistral. 4.  Magistério clássico. 5.  Ensino básico. 6.  Instrução fundamental. 7.  Educa-

ção tradicional. 

Estrangeirismologia: a docência sans souci desssacralizando temas sociais tabou; o sta-

giness técnico parapedagógico, intencional e performático; a postura de faire la comédie, se preci-

so, visando o esclarecimento; o backstage multidimensional prioritário na docência consciencio-

lógica; a gesticulação survoltée proposital do agente retrocognitor autolúcido; a gaffe aparente, 

priorizando o atendimento à paraplateia; a parapedagogia horizontal dispensando o anacrônico 

magister dixit; a mise-en-scène desrepressora do docente veterano; a composição autolúcida do 

personagem integrando a dramatis personae; a necessidade de continuação do show da vida, mal-

gré tout; o abuso midiático divulgando fake news; o know how competente nos objetivos interas-

sistenciais; o happening paradidático no palco multidimensional; o uso inteligente do menfoutis-

me cosmoético face aos idiotismos culturais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autabertismo tarístico neopensênico. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – O riso des-

contrai. O sorriso alivia. O drama ensina. Graça: interassistência natural. Vida: eterna tragico-

média. Reeducação exige humor. Ensino é exemplo. Aprendizagem requer empatia. Carisma: his-

trionismo espontâneo. Experiências dispensam crenças. 

Coloquiologia: o realismo da expressão popular falou a verdade, perdeu a amizade. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, em ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Camuflagem. As consciências mais lúcidas precisam mascarar a sua realidade cons-

ciencial, mas, às vezes, precisam escancarar determinadas condições para mudar o conceito de al-

guém em relação a si. Há outros momentos nos quais vamos nos colocar bem por baixo ou em-
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pregar os recursos dos histrionismos, tanto físicos quanto intelectivos, objetivando a vivência da 

tarefa do esclarecimento (tares)”. 

2.  “Para-histrionismo. O para-histrionismo paradidático é o que pode ser extraído 

de melhor da Teatrologia”. 

3.  “Presença. A força presencial envolve o histrionismo, a interpretação e o protago-

nismo e se amplia com a vivência do autoparapsiquismo e da interassistencialidade, a começar 

pela tenepes”. 

 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal tarístico histriônico; o holopensene cosmoético 

dissuasor da dramatização; o automaterpensene intermissivo paradidático; a fôrma holopensênica 

parapedagógica; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização auto, hetero e interas-

sistencial; a autopensenidade mentalsomática; os zimopensenes; a zimopensenidade; o pararrefa-

zimento das rotas sinápticas anacrônicas do pensene-padrão; a autopensenização auto e heterode-

sassediante; a Higiene Autopensênica; a pensenosfera cosmovisiológica da conscin desperta. 

 

Fatologia: a exatidão no uso das palavras; os tons histriônicos iconoclastas intencionais 

quebrando formalismos dispensáveis; a inconfundível Histrionologia conscienciológica tarística; 

a doutrinação lacrimosa antipedagógica e anticosmoética; a atenção ao risco antipódico entre his-

trionismo e deboche; o tom, o timbre e a modulação da voz compondo a força presencial da cons-

cin comunicadora tarística histriônica; a necessidade tarística de dar espetáculo, proposital, quan-

do se trata de desassédio interconsciencial; o vexame aparente por boas causas; a quebra do pro-

tocolo visando o atendimento às demandas interassistenciais; a difícil conjugação da postura séria 

descontraída no lecionar tarístico; o bom hábito de assumir as próprias deficiências a partir de 

procedimentos histriônicos técnicos; as contribuições pessoais ao desenvolvimento da consciência 

auto e heterocrítica; o assim é se lhe parece da opinião pública no julgamento de pessoas e even-

tos; a identificação do cenário e figurino existenciais, por vezes enganadores; a habilidade multi-

vidas de elevar o padrão de ânimo consciencial pelo discurso otimizador; o bom humor técnico do 

tenepessista qualificando a prática interassistencial; a informação transmitida sem solenidade, li-

vre de heteropersuasão; a ênfase vocabular pontual com dosagem ideal para o objetivo desassedi-

ador pretendido; os autobordões originais colorindo o discurso autodiscernimentológico; a auto-

descoberta da Cosmoética desfazendo ilusões; a participação parapedagógica seletiva nas plata-

formas multimídia ampliando a difusão da tares planetária; a voz agradável bem timbrada facilita-

dora da assimilação conteudística esclarecedora; as desconfianças e constrangimentos óbvios do 

academicismo fosco perante o brilho do autodidatismo conscienciológico libertário; o tirocínio in-

telectual límpido motivador; a utilização docente da autotaquirritmia, sem ansiosismo; a surpresa 

técnica afrouxando autodefesas maníacas; as competências autocognitivas utilizadas com preci-

são; o epicentrismo autexemplarista lúcido; a fomentação cosmoética de neotrafores por meio do 

histrionismo paradidático; as vantagens cosmoéticas de se bancar o bobo da corte, quando inevi-

tável, em prol da assistência; a mestria natural facilitando a reeducação conscienciológica; a ex-

pertise no soerguimento consciencial; o histrionismo autolúcido facilitador do êxito na infiltração 

cosmoética; o veteranismo vivencial visível no automagistério polivalente e multifacético; o De-

batódromo em forma de anfiteatro facilitador do fluxo de ideias; os resultados assistenciais notó-

rios de décadas tarísticas teáticas; as verpons transmitidas pelo filtro docente histriônico autolúci-

do; a Autexperimentologia e a Autanaliticologia criando espontaneidade didática; a recaptura de 

unidades de lucidez consciencial (cons) magnas. 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de 

chave energética parapedagógica indispensável; a autossinalética energoparapsíquica revelando 

homeostase holossomática; a cortesia, delicadeza e finesse extrafísicas no trato assistente inter-
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consciencial; a manutenção do alto padrão motivacional docente a partir da eutimia multidimen-

sional; a crítica parassocial permeando a auto e heterorreeducação bem humorada; as autoproje-

ções conscientes extrafísicas ampliando a magnitude da tares pessoal; o cuidado natural com  

o bom-tom extrafísico na aplicação enfática da tares; o respeito à paraetiqueta e paraprotocolos 

interassistenciais docentes; a mensagem dos autoparafenômenos genuínos asseverando a auto-

conteudística parapedagógica transmitida; os neoaprendizados fortalecedores emulados da neoe-

quipex técnica interassistencial; o conhecimento técnico poliglota da origem das palavras, enri-

quecendo as autoparacasuísticas cosmoéticas; a predominância dos chacras superiores em neoas-

sistências avançadas; a força presencial neutralizando ações predatórias de assediadores extrafí-

sicos interconscienciais; as retrovidas públicas multimilenares qualificando o histrionismo comu-

nicativo parapsíquico em alto nível, sem acidentes de percurso; o veteranismo parapedagógico 

autodidata multividas; a auto-holomemória preservada; a vida multidimensional anticonflitiva;  

o paragestual técnico da veemência paradidática intencional direcionada a alvos assistenciais im-

perceptíveis à maioria; o teste da autocoerência no palco multidimensional; a coreografia do para-

cérebro prismático; a paradoação da criaturgia autocognitiva paracerebral milenar; o parapsico-

drama histriônico do teatro terapêutico promovendo psicocatarses cosmoéticas; a frequência  

e magnitude da ministração de atividades pedagógicas em megaeventos multidimensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pacificação íntima–autoconvicções; o sinergismo imita-

ção-mimetismo; o sinergismo Imagística-Imagética; o sinergismo patológico imaginação-exacer-

bação; o sinergismo sensacionalismo-factoide; o sinergismo cultura parapsíquica–autopesquisa 

científica; o sinergismo das paratécnicas tarísticas. 

Principiologia: o princípio da pararrepresentatividade; o princípio da empatia; o prin-

cípio da estabilidade de humor; o princípio autocrítico de o microfone e o papel aceitarem qual-

quer coisa; o princípio da descrença (PD); o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código de ética da propaganda; o código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da sinceridade multidimensional; os códigos 

culturais patológicos; o respeito aos códigos de conduta; o CPC pautando os limites interassis-

tenciais. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs); a teoria dos agentes retrocognito-

res; a teoria da Holomnemonicologia; a teoria da Parageneticologia; a teoria da Pré-Intermis-

siologia; a teoria da Autorrevezamentologia; a teoria da Tenepessologia. 

Tecnologia: a técnica do histrionismo parapedagógico; a banana technique; a técnica 

da irreverência tarística; a técnica do neologismo paraterapêutico; a técnica da veemência para-

didática; o aproveitamento da mnemotécnica autoparapsíquica; a técnica da frase enfática; a téc-

nica da infiltração cosmoética; a técnica do autodidatismo polimático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Comu-

nicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Reeducadores Consci-

enciais; o Colégio Invisível da Descrenciologia; o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colé-

gio Invisível de Epicons. 

Efeitologia: o efeito trompe-l‘oeil intrafísico; o efeito ilusório da realidade; o efeito 

despertador da pararrealidade; o efeito imediato da recéxis; o efeito mediato da recin; o efeito 

enganador das aparências; o efeito duradouro da desperticidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses desrepressoras; as neossinapses reparadoras; as ne-

ossinapses enganosas; as neossinapses ilusórias; as neossinapses superficiais; as neossinapses 
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autoverponísticas; as neossinapses autoparapsíquicas; a rede neossináptica aberta, conectada 

e disponível aos amparadores. 

Ciclologia: o ciclo da aprendizagem; o ciclo da reaprendizagem; o ciclo da paraprendi-

zagem; o ciclo da desaprendizagem; o ciclo do engano; o ciclo do desengano; o ciclo do autorre-

alismo evolutivo. 

Enumerologia: o histrionismo clerical; o histrionismo militar; o histrionismo aliciador; 

o histrionismo taconístico; o histrionismo mediúnico; o histrionismo libertador; o histrionismo ta-

rístico. 

Binomiologia: o binômio arremedo-caricatura; o binômio paródia-jocosidade; o binô-

mio irreverência-deboche; o binômio ribalta-protagonismo; o binômio holofote-spot; o binômio 

camarim-cena; o binômio crítica-respeito; o binômio média conscienciométrica grupal–tares im-

pactoterápica. 

Interaciologia: a interação descontração-seriedade; a interação espontaneidade-res-

ponsabilidade; a interação figura-fundo; a interação leveza-reflexão; a interação veemência-cal-

ma; a interação alegria-profundidade; a interação taquipsiquismo–tranquilidade íntima. 

Crescendologia: o crescendo patológico gestual-maneirismo; o crescendo fato-para-

fato; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo minitares-maxitares-megatares; o crescendo 

simpatia–força presencial; o crescendo antidoutrinação–antilavagem cerebral; o crescendo evo-

lutivo liderança compulsória–liderança meritória. 

Trinomiologia: o trinômio luz-câmera-ação; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; 

o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio emissão-transmissão-recepção; o trinômio 

pensamento-escrita-fala; o trinômio pensar-falar-escrever; o trinômio começo-meio-fim. 

Polinomiologia: o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia; o polinômio interpri-

são-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio dos dicionários cere-

brais sinonímico-antonímico-poliglótico-analógico; o polinômio educação-elegância-delicadeza-

-refinamento; o polinômio vocal modulação-timbragem-colocação-emissão; o polinômio estudar-

-aprender-saber-lecionar; o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo auto-histrionismo / pertúrbio; o antagonismo ilusão 

/ realidade; o antagonismo dinamismo / agitação; o antagonismo bom ator / canastrão; o anta-

gonismo moldura / conteúdo; o antagonismo anedota / fato; o antagonismo informar / convencer. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin docente taquipsíquica não ser necessariamen-

te agitada; o paradoxo de a firmeza pessoal poder conviver com a afabilidade; o paradoxo tarís-

tico impactoterapia-autocura; o paradoxo de a conscin docente mignon poder ser usina ener-

gética macrossomática; o paradoxo de a consciência autolúcida ultrapassar obstáculos por meio 

de desafios; o paradoxo de a conscin se fortalecer (competências) ao assumir deficiências; o pa-

radoxo da comunicação silenciosa na força presencial notória. 

Politicologia: a ditadura; a tirania; o paraliberalismo político; a democracia; a lucido-

cracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a despertocracia. 

Legislogia: a lei do megaesforço parapedagógico tarístico; as leis cosmoéticas do direi-

to ao esclarecimento evolutivo; as leis do paradigma consciencial; as leis multidimensionais; as 

leis paradireitológicas; as leis cosmovisiológicas. 

Filiologia: a parapedagiofilia; a liberofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a espectrofilia; 

a conviviofilia; a discernimentofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição; a neofobia; a sociofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da timidez; a síndrome da tristeza crônica (distimia); a sín-

drome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome da debilidade alerta; a síndrome da auto-

vitimização; a síndrome da mediocrização; a síndrome do egocentrismo. 

Maniologia: a mania da brincadeira assediadora baixando o padrão energético. 

Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a experimen-

toteca; a cognoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a Parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparadidaticologia; a Parapedagogiologia; a Para-Histriono-

logia; a Histrionologia; a Taristicologia; a Empatiologia; a Tertuliologia; a Conscienciometrolo-
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gia; a Autodescrenciologia; a Paradigmologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Pré- 

-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia. 

 
IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin agente auto e heterorretrocognitora; a conscin animadora de au-

ditório; a isca humana autolúcida; o indivíduo tímido retranquista; a consciex transmigrada; 

a personalidade desmancha rodas; a conscin semperaprendente; a isca humana lúcida; a pessoa 

desinibida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o parapedagogo; o paradidata; o conscienciólogo autodidata; o anima-

dor consciencial; o otimista autolúcido; o agitador de ideias cosmoéticas; o intermissivista; o in-

termissiólogo; o pré-intermissivista; o projecioterapeuta; a consciencioterapeuta; o conscienciô-

metra; o evoluciente; o recinólogo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; 

o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o completista; o pré-desperto; o reeducador; o escri-

tor conscienciológico tarístico; o duplista; o extrovertido; o introvertido; verbetógrafo; o verbetó-

logo; o intelectual cosmoético; o ator espontâneo centrífugo; o projetor consciente; o homem de 

ação; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a parapedagoga; a paradidata; a consciencióloga autodidata; a animado-

ra consciencial; a otimista autolúcida; a agitadora de ideias cosmoéticas; a intermissivista; a inter-

missióloga; a pré-intermissivista; a projecioterapeuta; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; 

a evoluciente; a recinóloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofie-

xista; a autoproexista; a maxiproexista; a completista; a pré-desperta; a reeducadora; a escritora 

conscienciológica tarística; a duplista; a extrovertida; a introvertida; a verbetógrafa; a verbetólo-

ga; a intelectual cosmoética; a atriz espontânea centrífuga; a projetora consciente; a mulher de 

ação; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens histrionicus; o Homo sapiens histrionologus; o Homo 

sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens theatralis; o Homo sa-

piens exemplarissimus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens conviviologus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens animoplus; o Homo 

sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica elementar do histrionismo parapedagógico = a abordagem inter-

locutória desdramatizadora da conscin agente retrocognitora teórica; técnica avançada do histrio-

nismo parapedagógico = a abordagem interlocutória desassediadora da conscin agente retrocog-

nitora teática. 

 

Culturologia: a cultura da transparência comunicativa; a cultura da solenidade; a cul-

tura da dissimulação; a cultura autoparapsíquica; a cultura autodescrenciológica; a cultura da 

sinceridade; a cultura superficial; a cultura do bem-estar íntimo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do histrionismo parapedagógico, indicados para 

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

interessados: 

01.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 
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02.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

06.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

07.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

08.  Banana  technique:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Paraprotocolo  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  irreverência  tarística:  Antidogmatologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  tríplice  rapport  interassistencial:  Paradireitologia;  Homeostático. 

QUANDO  UTILIZADA  COM  DISCERNIMENTO  AUTOLÚCIDO  

PELOS  ATORES  E  ATRIZES  INTERMISSIVISTAS,  AGENTES  

RETROCOGNITORES  TARÍSTICOS,  A  TÉCNICA  DO  HISTRI-
ONISMO  PARAPEDAGÓGICO  PODE  GERAR  MEGARRECINS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, docente de Conscienciologia, já aplicou técnicas 

paradidáticas histriônicas visando qualificar a tares parapedagógica pessoal? Com quais resulta-

dos? 
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T É C N I C A    D O    P E R D Ã O  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do perdão é o conjunto de métodos e procedimentos aplicados 

pela conscin, homem ou mulher, com o propósito de substituir o ressentimento, ódio, mágoa, jul-

gamentos e comportamentos reativos adversos contra outras consciências, inclusive pré-humanos, 

pela condição otimizada, sem reservas, de interassistencialidade, compreensão e amor universal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo perdão 

procede do idioma Latim Medieval, perdonet, “que perdoe”, derivado do verbo perdonare, 

“perdoar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Procedimento pró-perdão. 2.  Técnica do indulto. 3.  Método do 

perdão. 

Neologia. As 3 expressões compostas, técnica do perdão, técnica do perdão consolado-

ra e técnica do perdão tarística são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Imperdoamento das ofensas. 2.  Reafirmação do erro alheio.  

3.  Acumpliciamento anticosmoético. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; a resiliência frente ao wanting ‗yes‘ 

and getting ‗no‘; o turning point libertador da interprisão grupocármica; a superação do gap de 

injustiça. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE) aplicada à Megafraternologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: Perdão: 

megacerto evolutivo. Perdão: generosidade aplicada. 

Citaciologia:  Entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser 

humano (Viktor Frankl, 19051997). 

Proverbiologia. Eis 7 provérbios populares capazes de explicitar o tema: − Perdoai tudo 

a todos e a vós nada. Perdoa o ofensor e sairás vencedor. Cada qual com o seu perdão. A gene-

rosidade perdoa, a imprudência esquece. Não se deve chorar sobre o leite derramado. Se do céu 

caem limões, aprenda a fazer limonada. Quer ser feliz por 1 instante? Vingue-se. Quer ser feliz 

para sempre? Perdoa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do heteroperdão; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene da convivência sadia; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene da megafraternidade; o holopensene da 

reconciliação; o holopensene do Paradireito; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a orientação do pen nas manifes-

tações pensênicas. 

 

Fatologia: a capacidade de autopacificação frente às frustrações; o perdão na condição 

de elemento sine qua non para a autolibertação; o ato de perdoar favorecendo o prosseguimento 

da jornada evolutiva; a reeducação das emoções destrutivas; a desintoxicação emocional pela eli-

minação da mágoa; a evitação das animosidades, litígios, rixas, rivalidades, intolerâncias; os que-

loides afetivos, alimentando emoções destrutivas; os ressentimentos; as amarguras; as reivindica-

ções egoicas; a afetação da saúde psicológica e física pela ruminação mental patológica; a desa-
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feição enquanto raiz de muitos males físicos; a negação da autonomia pessoal; o hábito de justifi-

car a própria infelicidade no comportamento alheio; as desculpas esfarrapadas mantenedoras da 

autocorrupção; a desafeição interpessoal gerando paralisia evolutiva; a falta de identidade cosmo-

ética; a relação direta entre os problemas emocionais e as enfermidades crônicas; o estresse psí-

quico prolongado pelas mágoas e ressentimentos; as iniciativas em prol da autevolução, ao invés 

de culpar as demais consciências; a superação do ciúme, revolta e inveja; a desistência de criar 

expectativas pela mudança alheia; a autonomia evolutiva; a decisão íntima de mudar a si próprio; 

a identificação e entendimento acerca do porquê da desafeição; o não acumpliciamento anticos-

moético; o cuidado em não retornar à condição de vitimização nas relações abusivas; a convivên-

cia com as pessoas difíceis como oportunidade de aprendizado; a necessidade da compreensão 

alheia nos períodos de turbulência e surtos de imaturidade; os desabafos e explicações entre os 

envolvidos para descarregar as energias emocionais de desentendimento; o ato de colocar a meta 

evolutiva como parâmetro maior em todo o contexto de dificuldade do dia a dia; a ampliação da 

visão de conjunto; a correção do excesso de valor dado a mesquinharias; o ato de abrir mão;  

a correção dos erros; a evitação da Regressiologia pela escravização aos erros alheios; a otimiza-

ção das vidas futuras; a autocrítica como profilaxia das autocorrupções; a evitação da condenação 

mental e julgamentos das atitudes alheias, compartilhados com os desafetos; o ganho evolutivo 

pelo desfazimento dos nós afetivos proporcionado pelo perdão sincero; o salto para a libertação 

grupocármica; a postura consciencial lúcida quanto aos desígnios do Cosmos. 

 

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

às intrusões emocionais e energéticas de outras consciências pela ausência de perdão; a prática 

diária da tenepes; o perdão antecipado universal rumo ao ofiexismo; a conexão com o amparador 

extrafísico da consciência a ser perdoada; a assistência direta dos amparadores extrafísicos às 

consciências sinceramente motivadas para o perdão; o desassédio multidimensional pela projecio-

terapia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo das reconciliações grupocármicas. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém 

evoluir sozinho; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princí-

pio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio do megafoco mentalsomático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a revogação do código de Hamu-

rabi. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; o atilamento quanto aos com-

prometimentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da interdependência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do perdão; a técnica do heteroperdoamento universal; a técnica 

do pré-perdão assistencial; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da vivência do bi-

nômio admiração-discordância; a técnica da omnissuper; a técnica da visão de amparador; 

a técnica da madrugada; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da visualização para-

psíquica; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do derradeiro dia de vida intrafí-

sica; a Paratecnologia da reconciliação. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Grupo-

carmologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o labcon pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 
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Efeitologia: o efeito benéfico da libertação das mágoas no holossoma; o efeito da racio-

nalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos dos sentimentos elevados sobre as emo-

ções instintivas; o efeito halo do heteroperdão; o efeito libertador da dissolução dos nós das in-

terprisões grupocármicas; o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; o salto evolutivo na 

condição de efeito do autoimperdoamento; a conquista da autoridade moral pelo efeito do hetero-

perdão libertário. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do entendimento e do perdão; as neossi-

napses decorrentes da opção pela megafraternidade. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; a que-

bra do ciclo vicioso de interprisão grupocármica vítima-algoz; o ciclo ofensa-mágoa-compreen-

são-perdão; o ciclo adversidade-perdão-superação-exemplarismo-interassistência. 

Enumerologia: o perdão não é aceitar a injustiça; o perdão não é condescendência;  

o perdão não é esquecimento do fato ocorrido; o perdão não é desculpar o mau comportamento; 

o perdão não é ignorar os sentimentos; o perdão não é mascarar o sofrimento; o perdão não  

é passividade em relação abusiva. O perdão é aprendizado; o perdão é autocura; o perdão é deci-

são; o perdão é escolha; o perdão é habilidade; o perdão é oportunidade evolutiva; o perdão  

é técnica para viver melhor. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio hostilida-

de retrógradaconciliação evoluída; o binômio perdão-renúncia; o binômio paradireito-paradever. 

Interaciologia: a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação entre os 

parceiros da dupla evolutiva (DE); a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação 

perdão-libertação. 

Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o cres-

cendo da aquisição do senso de megafraternidade; o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo 

egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo vontade-determinação-superação; o crescendo 

vitimização-recomposição-libertação; o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio perdão-pacificação-libertação; o trinômio mágoa-perdão 

compreensão; o trinômio perdão-libertação-assistência; o trinômio proatividade-autodiscerni-

mento-autodesperticidade;o trinômio conflitos grupais–heteroperdão–Estado Mundial. 

Polinomiologia: o polinômio autoculpa-justificativa-transferência-autoimperdoamento- 

-reciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / interassistencialidade; o antagonis-

mo reivindicar / conceder; o antagonismo satisfação malévola / satisfação benévola; o antago-

nismo perdão / vingança; o antagonismo reatividade / proatividade; o antagonismo egocentrismo 

/ megafraternidade; o antagonismo convivência acusatória / convivência conciliatória; o antago-

nismo autovitimização / vitimização não cavada. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ato de perdoar ser mais libertário para a consciência 

perdoadora. 

Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; 

a cosmoeticocracia; a autopesquisocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço evolutivo;  

a lei da interassistencialidade; a lei da interdependência consciencial; as paraleis. 

Filiologia: a conviviofilia; a voliciofilia; a intencionofilia; a conscienciofilia; a neofilia; 

a evoluciofilia; a assistenciofilia; a serenofilia; a cosmoeticofilia; a pacifismofilia. 

Fobiologia: a recexofobia; a metatesiofobia; a voliciofobia; a eleuterofobia. 

Sindromologia: a síndrome da expectativa frustrada; a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a mania de encontrar bode expiatório para os próprios erros. 

Mitologia: o mito de o perdão ser ato divino. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a convivio-

teca; a duploteca; a despertoteca; a determinoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Grupocarmo-

logia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Serenismologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin evolutivamente madura; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o perdoador; o perdoado. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a perdoadora; a perdoada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisio-

logus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica do perdão consoladora = o processo de perdoar, desculpando  

o mal praticado por outrem, colocando panos quentes, com o propósito de aliviar sentimento de 

culpa e arrependimento; técnica do perdão tarística = o processo de sobrepairar o desagravo pra-

ticado por outrem, proporcionando a heterorreflexão quanto às consequências evolutivas do com-

portamento nosográfico. 

 

Culturologia: a cultura da não perpetuação do erro; a cultura da megafraternidade. 

 

Cronologia. A técnica do perdão demanda tempo, esforço e determinação. O perdão não 

acontece por acaso ao modo de passe de mágica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Perdonologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 fato-

res dificultadores da prática do perdão: 

01.  Autovitimização. Culpar os outros pela própria infelicidade, transferindo-lhes o po-

der sobre os fatos da vida. Manipulação, poder e controle sobre os outros, fazendo se sentirem 

culpados. O fato de assumir postura de vítima sustentada. 

02.  Dependência. Manter a conflituosidade de maneira a perpetuar o relacionamento 

doentio dependente. 

03.  Hipercriticismo. Manter indignação e raiva pelos erros alheios na justificativa de 

lutar por mudanças políticas e sociais. 

04.  Individualismo. Valorização dos interesses pessoais, da competitividade e da litigi-

osidade. O fato de assumir postura de superioridade orgulhosa. 
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05.  Injustiça. Quanto maior o senso de injustiça, mais difícil o exercício do perdão. 

Frustração pelo não cumprimento de regras, muitas vezes, não realizáveis. 

06.  Intimidade. Quanto maior o grau de intimidade com o ofensor, maior tendência  

a dificuldade em perdoar. O fato de frustrar as próprias expectativas afetivas. 

07.  Narcisismo. Nutrir expectativa de tratamento especial por parte dos outros, levando 

a ofensa a ser encarada com intensidade maior. O fato de tomar as ofensas alheias em termos 

pessoais. 

08.  Pusilanimidade. Incapacidade de autorresponsabilização pelo comando da própria 

vida. O fato de temer o autenfrentamento e ter atitudes pusilânimes. 

09.  Reatividade. Miopia emocional com estilo de vida egoísta e autocentrado, cujos 

atos da consciência são afetados e controlados pelo comportamento dos outros. 

10.  Transferência. A circunstância de o ofensor não assumir a responsabilidade pelos 

fatos praticados, transferindo a culpa dos próprios erros para o ofendido. 

 

Procedimentologia. Eis, na ordem funcional, 11 etapas procedimentais facilitando  

a consecução do perdão: 

01.  Decisão. A vontade de perdoar, quer o perdão seja pedido ou não. O ato do perdão 

 é unilateral e independe da decisão de ambas as consciências envolvidas. 

02.  Motivação. A necessidade evolutiva de desatar laços de interprisão para ascender 

evolutivamente. Não há o fechamento da conta da interprisão grupocármica sem o perdão. 

03.  Reconhecimento. Admitir, reconhecer e aceitar a condição inicial de sentir-se ma-

goado, ferido, com raiva ou outros sentimentos negativos a respeito de determinado fato ou 

pessoa. 

04.  Partilha. Dividir a experiência com outras pessoas da própria confiança e, se possí-

vel, com o ofensor, descrevendo os próprios sentimentos. Os malentendidos podem existir por 

falta de diálogo adequado. 

05.  Identificação. Buscar identificar, por trás dos sentimentos negativos, o trafar ou 

trafal envolvido, por exemplo: orgulho, soberba, carência, baixa autestima ou respeito. Quanto 

mais a consciência se autocompreende, mais perdoa. 

06.  Interpretação. Perceber e interpretar o motivo do sofrimento e quais expectativas 

(legítimas ou não) foram contrariadas ou não atendidas. 

07.  Autorresponsabilização. Responsabilizar-se pelo próprio bem-estar e felicidade. 

Não é racional ficar escravizado aos erros alheios. Deve-se perdoar sempre quem engana, pois 

quem engana é quem se engana. 

08.  Renúncia cosmoética. Abrir mão do passado e das expectativas ilusórias. Renunciar 

ao ressentimento. 

09.  Inteligência. Fazer do problema oportunidade e ter visão prospectiva. 

10.  Compreensão. Compreender o nível evolutivo, contexto e limitações do outro. 

Condenar o erro, não a pessoa. 

11.  Gratidão. Ser grato(a) ao ofensor pela possibilidade de autenfrentamento e recicla-

gem. Nem toda perda é prejuízo. A perda das ilusões é enriquecimento consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do perdão, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Interprisão  grupocármica:  Interprisiologia;  Nosográfico. 
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06.  Mágoa:  Autassediologia;  Nosográfico. 

07.  Mediação  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

08.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  patológico  da  vingança:  Assediologia;  Nosográfico. 

10.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Raiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Técnica  da  visualização  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

15.  Vítima  fraterna:  Pacifismologia:  Homeostático. 

 

O  PERDÃO  É  ATO  DA  VONTADE,  OPÇÃO  COSMOÉTICA 
E  LIBERTÁRIA  DAS  INTERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS.  

REPRESENTA  HABILIDADE  CONQUISTADA  COM  ESFORÇO  

PESSOAL.  TODA  PESSOA  PODE  APRENDER  A  PERDOAR. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enfrentou situações de aparente injustiça, de-

sencadeadora de mágoas e frustrações? Admite utilizar, em tais ocasiões, a técnica do perdão? 
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T É C N I C A    D O S    100    P R O C E D I M E N T O S  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica dos 100 procedimentos é o emprego conjunto, por parte da cons-

cin lúcida, dos principais recursos conscienciológicos mais práticos e potencializadores da evolu-

ção consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo técnica provém do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo cem 

procede do idioma Latim, centum, “cento; 100”. Apareceu no Século XIII. A palavra proceder 

deriva do mesmo idioma Latim, procedere, “ir à frente; avançar; progredir; sair de; aparecer; 

crescer; desenvolver-se; nascer; suceder; acontecer; ter bom êxito; sair-se bem; aproveitar a; ser 

útil para”. Os termos proceder e procedimento surgiram no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica das 100 manifestações. 2.  Técnica das 100 atitudes. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica dos 100 procedimentos, técnica dos 100 

procedimentos dispersa e técnica dos 100 procedimentos interativa são neologismos técnicos da 

Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da circularidade. 2.  Técnica da sesta. 

Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o plus pesquisístico; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade evolutiva multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os lateropensenes; a latero-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a holomaturidade quanto ao emprego da Tecnologia; a aplicação dos verbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o emprego da Paratecnologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Ciência-Tecnologia; o sinergismo Tecnologia-Paratec-

nologia. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica dos 100 procedimentos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tecnologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas técnicas conscienciológicas. 

Binomiologia: o binômio Cosmoeticologia-Tecnologia. 

Crescendologia: o crescendo instinto-pesquisa-técnica. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade. 
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Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;  

a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a gnosiofilia; a paratecnofilia; a inte-

lectofilia; a cienciofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; 

a experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Extra-

pautologia; a Tematologia; a Argumentologia; a Confrontologia; a Metodologia; a Recexologia;  

a Mentalsomatologia; a Determinologia; a Holomaturologia; a Cosmanaliticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens 

experimentor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens cos-

movisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens sempe-

raprendens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica dos 100 procedimentos dispersa = a aplicação de recursos cons-

cienciológicos de modo eventual, sem a sistematização em bloco; técnica dos 100 procedimentos 

interativa = a aplicação de recursos conscienciológicos de modo integral, globalizante, panorâ-

mico. 

 

Culturologia: a cultura tecnológica; a cultura da Megapesquisologia Multidimensional. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

100 categorias de ações, a serem dominadas pela conscin lúcida, constitutivas da técnica dos 100 

procedimentos da Conscienciologia: 

01.  Autabertismo neopensênico. 
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02.  Autabnegação cosmoética. 

03.  Autabordagem cosmovisiológica. 

04.  Autabrangência multidimensional. 

05.  Autajuizamento crítico. 

06.  Autanálise qualimétrica. 

07.  Autautoridade vivencial. 

08.  Autavaliação conscienciométrica. 

09.  Auteducabilidade parapedagógica. 

10.  Autencapsulamento energético. 

11.  Autenticidade de intenções. 

12.  Autepicentrismo parapsíquico. 

13.  Autescola do(a) duplista evolutivo. 

14.  Autesforço convergente. 

15.  Autevolução volicional. 

16.  Autexame projetivo. 

17.  Autexemplificação permanente. 

18.  Autexpressão tarística. 

19.  Autocatálise evolutiva. 

20.  Autocentramento consciencial. 

21.  Autochecagem indispensável. 

22.  Autocognição exaustiva. 

23.  Autocompreensibilidade megafocal. 

24.  Autocomprometimento proexológico. 

25.  Autocomprovação retrocognitiva. 

26.  Autoconfiança parapsíquica. 

27.  Autoconscientização seriexológica. 

28.  Autoconstatação parafenomênica. 

29.  Autoconstituição do CPC. 

30.  Autocontrole emocional. 

31.  Autoconvicção teática. 

32.  Autocorreção dos autenganos. 

33.  Autocosmovisão cronêmica. 

34.  Autocriatividade crescente. 

35.  Autocura de minidoenças. 

36.  Autocriticidade cognitiva. 

37.  Autodecisão da proéxis. 

38.  Autodecolagem lúcida. 

39.  Autodefesa energética. 

40.  Autodefinição da profissão. 

41.  Autodelineamento da sobrevida. 

42.  Autodepuração refinada. 

43.  Autodesassedialidade lúcida. 

44.  Autodesconfiometragem sensível. 

45.  Autodesempenho proexológico. 

46.  Autodesenvolvimento tenepessológico. 

47.  Autodestravamento proexológico. 

48.  Autodeterminação do Curso Superior. 

49.  Autodeterminação megafocal. 

50.  Autodidatismo constante. 

51.  Autodinamismo somático. 

52.  Autodiscernimento afetivo. 

53.  Autodisciplinação diuturna. 

54.  Autodisposição interassistencial. 
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55.  Autofiexismo oportuno. 

56.  Autofixação do autodidatismo. 

57.  Autogestação consciencial. 

58.  Autoidentificação somática. 

59.  Autoimperdoamento consciente. 

60.  Autoimunidade consciencial. 

61.  Autoinconflitividade familiar. 

62.  Autoincorrupção cosmoética. 

63.  Autolucidez antecipada. 

64.  Automaturidade técnica. 

65.  Automotivação na interassistencialidade. 

66.  Autonirologia educada. 

67.  Autoparaperceptibilidade aplicada. 

68.  Autopensenização cosmovisiológica. 

69.  Autopermeabilidade psicossômica. 

70.  Autopesquisa verponística. 

71.  Autopolicarmalidade vivenciada. 

72.  Autoposicionamento de ponta. 

73.  Autopotencialização dos atributos. 

74.  Autopredisposição extraordinária. 

75.  Autoprevisão existencial. 

76.  Autoprioridade do megafoco. 

77.  Autoproexidade parapsíquica. 

78.  Autoprojeção holochacral. 

79.  Autoprojetabilidade lúcida. 

80.  Autoprontidão evolutiva. 

81.  Autoprospecção bioenergética. 

82.  Autorganização livre. 

83.  Autorraciocinalidade lógica. 

84.  Autorreceptividade heterocrítica. 

85.  Autorreciclagem do patrimônio. 

86.  Autorreflexão periódica. 

87.  Autorremissão interprisional. 

88.  Autorrendimento evolutivo. 

89.  Autorresolução prioritária. 

90.  Autorrevezamento desencadeado. 

91.  Autossaturação intraconsciencial. 

92.  Autossondagem parapsicosférica. 

93.  Autossuficiência evolutiva. 

94.  Autossuperação específica. 

95.  Autoverbação antecipada. 

96.  Autoversatilidade intelectual. 

97.  Autovigilância ininterrupta. 

98.  Autovisão coletiva. 

99.  Autovivência pró-ofiex. 

100.  Tenepessismo diário. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica dos 100 procedimentos, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

04.  Curiosologia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

06.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Paraevidência:  Autoparapesquisologia;  Neutro. 

08.  Procedimento  extrapauta:  Autopesquisologia;  Neutro. 

09.  Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

10.  Técnica  conscienciológica  curiosa:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

13.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

O  EMPREGO  CRITERIOSO  DA  TÉCNICA  DOS  100  PROCE-
DIMENTOS  CONSCIENCIOLÓGICOS,  DE  MODO  INTERATI-

VO,  AMPLIA,  À  EXAUSTÃO,  A  ABORDAGEM  E  A  COSMO-
VISÃO  DO  PESQUISADOR,  SEJA  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os processos integrantes da técnica dos 

100 procedimentos conscienciológicos? Está disposto a encará-los globalmente? 
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T É C N I C A    D O S    40    C U R S O S    AC O P L A M E N T A R I U M  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica dos 40 cursos Acoplamentarium é a estratégia evolutiva de autes-

forços adotada pela conscin autodeterminada participante de 40 atividades consecutivas de imer-

são em laboratório conscienciológico grupal, especializado nas técnicas do acoplamento energé-

tico interassistencial e da clarividência facial, com registro exaustivo dos autexperimentos, visan-

do o desenvolvimento, qualificação e excelência do epicentrismo consciencial lúcido. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo a Arte, a Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo quarenta 

deriva do idioma Latim, quadraginta, “quarenta”. Apareceu no Século XIII. A palavra curso pro-

vém igualmente do idioma Latim, cursus, “ato de correr; corrida; viagem; direção; fluxo; curso de 

um rio; serviço dos despachos imperiais; curso; marcha; andamento; duração”. Surgiu no mesmo 

Século XIII. O vocábulo acoplar vem do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, 

copulare. Apareceu em 1950. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; recep-

táculo”. 

Sinonimologia: 1.  Teática dos 40 cursos de imersão no Acoplamentarium. 2.  Técnica 

dos 40 cursos de acoplamento energético no Acoplamentarium. 3.  Técnica dos 40 cursos de 

imersão no laboratório Acoplamentarium. 4.  Método dos 40 experimentos no laboratório Aco-

plamentarium. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica dos 40 cursos Acoplamentarium, técnica 

dos 40 cursos Acoplamentarium egocêntrica e técnica dos 40 cursos Acoplamentarium altruísta 

são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Experimentos descontinuados no laboratório Acoplamentarium.  

2.  Experimento único no curso Acoplamentarium. 3.  Acoplamentos bioenergéticos involuntári-

os. 4.  Acoplamentos áuricos inconscientes. 5.  Acoplamentos bioenergéticos parapatológicos. 

Estrangeirismologia: o savoir faire interassistencial competente grupal; a mudança na 

autodisponibilidade de just in case para just in time; o fato de être chez soi no exercício interassis-

tencial; a intentio recta; o tour de force parapsíquico; o scanning paracerebral corrigindo matrizes 

de erros multiexistenciais; a expertise profissional de paratécnicos desenvolvendo potenciais au-

toparapsíquicos em grupo; a identificação dos devices parapsíquicos; o striptease consciencial ho-

lossomático dos acoplamentistas; a mudança da equipex pessoal devido ao upgrade interassisten-

cial; o papel do paramicrochip na autotaquirritmia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à clarividência facial e às assimilações energoparapsíquicas. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares explicitadores do tema: – Clari-

vidência: clara evidência. Acoplamento: interfusão holossomática. Autocrítica: bússola intra-

consciencial. Veracidade: autodesafio parapsíquico. Autossuperação: super ação. Extrapolacio-

nismos: neorrealidades parapsíquicas. 

Coloquiologia: – Assombração sabe para quem aparece. Às vezes as coisas não saem 

como esperávamos, saem muito melhores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paratecnicidade; o materpensene parapsíquico- 

-interassistencial; a autopensenização pró-acoplamentos energoparapsíquicos; os circumpensenes; 

a circumpensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os energossomatopensenes; a energos-

somatopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os nexopensenes; a nexo-
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pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização autexperimental; a autoin-

corruptibilidade da autopensenização; a lateropensenidade autoparapsíquica; a autorrestruturação 

pensênica. 

 

Fatologia: a autexperimentação de sequencial de acoplamentos energéticos técnicos;  

a proposta assistencial irresistível; a obstinação cosmoética no melhor; a automotivação perene 

pelo avanço interassistencial; a harmonia na ordenação dos atendimentos assistenciais do curso;  

a revelação indiscutível da especialidade do(a) participante assistente assíduo automotivado;  

a identificação do temperamento facilitador ou impedidor do desenvolvimento parapsíquico;  

o curso Acoplamentarium na condição de caça-talentos parapsíquico-assistenciais; a importância 

da afinidade com a equipin; o vínculo interassistencial; a falta de coragem para enfrentar o desen-

volvimento parapsíquico, posto à prova em grupo; as autoconvicções intermissivas inabaláveis re-

lativas à assistência; a gratidão perene aos amparadores e aos assistidos pelo aprendizado assis-

tencial; a sinceridade da postura mental; a autenticidade das autoparavivências relatadas e confir-

madas; a importância do conteúdo da mensagem parapsíquica recebida, além da forma; o Manual 

do Acoplamentarium; o acoplador ideal docente–cabeça energética da dupla didática no Curso de 

Extensão em Conscienciologia e Projeciologia (ECP1) do Instituto Internacional de Projeciolo-

gia e Conscienciologia (IIPC); a predileção evidente por atender as necessidades alheias, além 

das próprias; o fato de se sentir em casa no ambiente assistencial. 

 

Parafatologia: a detecção do paramonitoramento extrafísico ativo; a identificação clara 

da paratecnologia utilizada pelos paratécnicos acoplamentistas; o estado vibracional (EV) profilá-

tico interexperimentos favorecendo a desassim; a heteroscopia encefálica prenunciando a limpeza 

neuronal; as repercussões energéticas asseverando os relatos próprios e / ou dos participantes do 

curso Acoplamentarium; as parassincronicidades técnicas acachapantes; a intimidade, cada vez 

maior, com a equipex; a complexidade da paratriagem assistencial; a seletividade assistencial an-

tissectária dos amparadores extrafísicos; as participações transversais de consciexes afins ao parti-

cipante; as paramizades raríssimas identificadas na Parelencologia visitante; as microparacirurgi-

as paracerebrais evidenciadas pelo atendido, imperceptíveis aos demais; o banho de loja parapsí-

quico patrocinado; o desenvolvimento parapsíquico notório; o processo parapsíquico especular do 

laboratório grupal, no qual todos se vêem uns nos outros; os auto e heterodiagnósticos parapsíqui-

cos através da assim intencional; o prêmio à dedicação e abnegação parapsíquica interassistencial; 

as ejeções neurectoplásticas precisas; a aplicação da desassim necessária após cada experimento; 

a doação de neuroectoplasma, matéria-prima indispensável para os desbloqueios paracerebrais;  

a condensação ectoplásmica da dimener favorecendo a clarividência; a paratelepatia esclarecendo 

obscuridades na assistência; o resultado positivo da assiduidade energoparapsíquica prática;  

o desenvolvimento da autoconfiança parapsíquica; a autodeterminação parapsíquica na condição 

de carro-chefe da vontade; a persistência parapsíquica recompensada; a interfusão energética sa-

dia; a parapsicofonia na parceria com os amparadores funcionais; o curso Acoplamentarium na 

condição paraterapêutica de câmara hiperbárica, promotora de desbloqueios paracorticais; a com-

plexidade da autodesassedialidade mentalsomática; a efetividade da liderança multidimensional, 

hoje, visando a Pré-intermissiologia; a recuperação de megacons parapsíquicos; a importância da 

autenticidade educada nos relatos parafenomenológicos; a docilidade parapsíquica autolúcida;  

a autognose parapsíquica; a efetividade das energias conscienciais (ECs) compensando carências 

alheias; a insegurança parapsíquica deslocada; a afinidade interconsciencial evidenciada na facili-

dade do acoplamento energético; o fortalecimento da autestima parapsíquica; a importância do 

realinhamento holossomático a partir do holochacra; o acoplamento energético autor-leitor; a ins-

piração dos amparadores funcionais orientando os comentários dos participantes do curso; a satis-

fação em deixar-se usar, energoassistencialmente, pelos amparadores; a disciplina parapsíquica 

em níveis de excelência; as autorretrocognições grupais; a rigorosidade da autocrítica parapsí-

quica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin intermissivista–Acoplamentarium; o sinergismo 

tenepes-Acoplamentarium; o sinergismo Dinâmicas Parapsíquicas–Acoplamentarium; o siner-

gismo consciência-energia; o sinergismo dos autodesempenhos continuados no desenvolvimento 

parapsíquico; o sinergismo dedicação-assiduidade na obtenção de resultados experimentais;  

o sinergismo equipin-equipex. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da mutualidade; o princípio 

da autexperimentação; o princípio da complementaridade; o princípio de nada acontecer por 

acaso (parassincronicidade); o princípio da conservação holomnemônica dos patrimônios evolu-

tivos; o princípio da afinidade interconsciencial. 

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

(CGC); os códigos de intercomunicação parapsíquica; os paracódigos extrafísicos de conduta 

pessoal; o código assistencial pessoal. 

Teoriologia: a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria da tenepes; a teoria conscien-

ciológica da personalidade; a teoria energossomática; a teoria corpo unificado; a teoria consci-

enciológica da interassistencialidade; a teoria e prática (teática) parapsíquica; a teoria da reci-

procidade. 

Tecnologia: a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica do acoplamento ener-

gético grupal; a técnica da assim intencional; a técnica das 40 manobras energéticas; a técnica 

da desassim pelo estado vibracional; a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a téc-

nica do autoparabanho confirmatório; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o somatório do labcon ao laboratório conscienciológico Acoplamen-

tarium; o laboratório conscienciológico da projetabilidade lúcida; o laboratório conscienciológi-

co da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório consci-

enciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o labo-

ratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pré-intermissiologia; o Colégio Invisível dos Epi-

cons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Acoplamentistas; o Colégio 

Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressoma-

tologia; o Colégio Invisível da Autorrevezamentologia. 

Efeitologia: os efeitos sadios do desenvolvimento parapsíquico; os efeitos positivos da 

maturidade assistencial; os efeitos benéficos do domínio das próprias energias; os efeitos satisfa-

tórios do senso de utilidade; os efeitos benignos da autestima assistencial; os efeitos benfazejos 

do trabalho fraterno; os efeitos felizes do contato constante com os amparadores; os efeitos pro-

veitosos da autovivência parapsíquica. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do neoperfil assistencial; as neossinapses 

adquiridas no estado semiprojetivo; as neossinapses criadas a partir das neossinaléticas energo-

parapsíquicas; as neossinapses decorrentes dos paraneofenômenos; as neossinapses oriundas da 

descoincidência vígil; as neossinapses induzidas pela Paratecnologia; as neossinapses geradas 

durante os acoplamentos bioenergéticos. 

Ciclologia: o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo assistencial; o ciclo da assim-desassim; 

o ciclo da desassim; o ciclo vicioso do autassédio; o ciclo homeostático do autodesassédio; o ci-

clo dos desbloqueios paracorticais; o ciclo da expansão do autodiscernimento. 

Enumerologia: o parafenômeno da heteroscopia; o parafenômeno da clarividência faci-

al; o parafenômeno do parapsiquismo impressivo; o parafenômeno da clarividência viajora; o pa-

rafenômeno da autejeção ectoplástica; o parafenômeno dos nevoeiros energéticos; o parafenôme-

no da expansão de consciência. 

Binomiologia: o binômio ortopensenidade-desperticidade; o binômio acoplamento-as-

sim; o binômio desacoplamento-desassim; o binômio comedimento-parcimônia; o binômio inter-

fusão energética–heterodiagnóstico; o binômio memória-holomemória; o binômio tendências-in-

teresses. 
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Interaciologia: a interação miniacoplador energético (coadjutor)–maxiacoplador ener-

gético (epicon); a interação da minipeça com o Maximecanismo Multidimensional Interassisten-

cial; a interação notória da conscin com o amparador funcional; a interação conscins-conscie-

xes; a interação intenção-vontade; a interação autotaquirritmia-pangrafia; a interação grupal 

decorrente dos acoplamentos energéticos interconscienciais. 

Crescendologia: o crescendo Tecnologia-Paratecnologia; o crescendo intrafísico-extra-

físico; o crescendo condensação bioenergética–dimener; o crescendo palmochacras-frontocha-

cra-coronochacra; o crescendo evocação-presentificação; o crescendo coadjutor-epicon-ampa-

rador; o crescendo equipin-equipex. 

Trinomiologia: o trinômio logística–estratégia–filosofia assistencial; o trinômio senso-

reamento-rastreamento-monitoramento; o trinômio circulação–exteriorização–absorção energé-

tica; o trinômio penumbra–condensação energética–ectoplasmia; o trinômio monitor-condutor- 

-amparador; o trinômio doador-receptor-amparador; o trinômio conscin–conscin projetada– 

–consciex. 

Polinomiologia: o polinômio hidroectoplasma-fitoectoplasma-zooectoplasma-neuroec-

toplasma; o polinômio crença-suposição-convicção-autovivência; o polinômio soma-energosso-

ma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio relógio-barômetro-termômetro-cronômetro; o polinô-

mio fatos-parafatos-retrofatos-neofatos; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocar-

ma; o polinômio paraneoengramas–neocons–megacons–auto-hiperacuidade. 

Antagonismologia: o antagonismo priorização / acaso; o antagonismo planejamento  

/ aventura; o antagonismo organização / dispersão; o antagonismo decisão / hesitação; o anta-

gonismo persistência / desistência; o antagonismo privilégio / paradireito; o antagonismo sorte  

/ merecimento; o antagonismo omissão parapsíquica deficitária / omissão parapsíquica superavi-

tária. 

Paradoxologia: o paradoxo parapsíquico da visão sem olhos físicos; o paradoxo de as 

retrocognições poderem advir de neofenômenos; o paradoxo de os neoacoplamentos energéticos 

revelarem antiga familiaridade com pessoas recém encontradas; o paradoxo de a assistência aos 

desafetos promover afetos; o paradoxo da impactoterapia; o paradoxo da Cosmoética Destruti-

va; o paradoxo de o assistente ser o maior assistido. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a proexocracia; a maxiproexocracia; a parapsicocracia; a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei da mutualidade interassistencial; a lei do determinismo; as leis da 

Conscienciologia; as leis universais; a lei do Cosmos; a lei inderrogável da vida consciencial 

perpétua; a lei inderrogável da finitude do soma. 

Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a espectrofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a espectrofobia; a recinofobia; a recexofobia; a invexo-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome do oráculo; a síndrome da 

gurulatria; a síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a mania da intrusão parapsíquica. 

Holotecologia: a energoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a autodiscernimentote-

ca; a ciencioteca; a autopesquisoteca; a holossomatoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Acoplamentologia; a Parapercepciolo-

gia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parabanhologia; a Multi-

dimensiologia; a Extrafisicologia; a Dessomatologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a equipin do Acoplamentarium; a equipex do Acoplamentarium; a equipex chinesa especiali-

zada na técnica do acoplamento energético. 
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Masculinologia: o amparador energicista Tao Mao; o amparador Xamã; o acoplador 

energético; o acoplamentista; o coadjutor; o epicon lúcido; o líder-alfa interassistencial; o tene-

pessista; o ofiexista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o duplista; o duplólogo; o au-

toproexista; o maxiproexista; o proexólogo; o projetor lúcido; o projeciólogo; o clarividente; o ec-

toplasta. 

 

Femininologia: a consciex amparadora Rose Garden; a acopladora energética; a acopla-

mentista; a coadjutora; a epicon lúcida; a líder-alfa interassistencial; a tenepessista; a ofiexista;  

a inversora existencial; a reciclante existencial; a duplista; a duplóloga; a autoproexista; a maxi-

proexista; a proexóloga; a projetora lúcida; a projecióloga; a clarividente; a ectoplasta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projector; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens clarivi-

dens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista;  

o Homo sapiens autocomprobator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica dos 40 cursos Acoplamentarium egocêntrica = a autexperimenta-

ção sequencial sistemática no laboratório Acoplamentarium com registro pessoal engavetado; 

técnica dos 40 cursos Acoplamentarium altruísta = a autexperimentação sequencial sistemática 

no laboratório Acoplamentarium registrada, transformada em aula, verbete, artigo e / ou livro 

conscienciológico publicado. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica erudita; a cultura energossomática; a cultura do 

domínio energético; a cultura autopesquisística científica; a cultura assistencial; a cultura da au-

tocriticidade sadia; a cultura da autodesassim. 

 

Saldo. A título de exemplo, o autexperimentador acoplamentista poderá aferir o saldo de 

autesforços interassistenciais aplicados em 40 cursos Acoplamentarium por período definido, em 

bases aritméticas, apontando os seguintes totais: 100 dias; 2.400 horas-aula; 40.000 minutos. 

Considerando-se, em média, a realização de 30 cursos com 1 acoplamento energético pessoal 

(turmas médias e grandes) e 10 cursos com 2 acoplamentos energéticos pessoais (turmas peque-

nas) obtém-se o número de 50 acoplamentos energéticos técnicos praticados pelo participante co-

adjutor. 

 

Tabelologia. No estudo da Acoplamentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

10 tipos de duplas compostas por acopladores e coadjutores: 

 

Tabela  –  Tipos  de  Duplas  Acopladores  /  Coadjutores  Energéticos 

 

N
os

 Acoplador Coadjutor 

01. Amparador  Assistente 

02. Amparador Assistido 

03. Androssoma Androssoma 

04. Androssoma Ginossoma 

05. Assistente  Assistido 

06. Consciex Conscin 

07. Conscin Consciex 
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N
os

 Acoplador Coadjutor 

08. Conscin Conscin 

09. Ginossoma Androssoma 

10.  Ginossoma Ginossoma 

 

Categoriologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 30 categorias de acoplamentos energéticos segundo a predisposição pessoal da conscin e / ou 

da consciex, acopladora ou coadjutora, envolvida: 

01.  Absorvedor. 

02.  Amador. 

03.  Consentido. 

04.  Constante. 

05.  Demorado. 

06.  Difícil. 

07.  Doador. 

08.  Espontâneo. 

09.  Eventual. 

10.  Fácil. 

11.  Forçado. 

12.  Inconcesso. 

13.  Inconsciente. 

14.  Instantâneo. 

15.  Intencional. 

16.  Intenso. 

17.  Involuntário. 

18.  Lúcido. 

19.  Pós-tenepes. 

20.  Pré-tenepes. 

21.  Profilático. 

22.  Prolongado. 

23.  Proposital. 

24.  Rápido. 

25.  Recorrente. 

26.  Superficial. 

27.  Técnico. 

28.  Terapêutico. 

29.  Único. 

30.  Voluntário. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium, indicados para 

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

teressados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autoparapsiquismo  artístico-místico:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 
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06.  Autoteste  paraterapêutico:  Autocuroterapia;  Homeostático. 

07.  Biparacerebralidade:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

08.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Ficha  Evolutiva  Pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Interação  Acoplamentarium-autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostá-

tico. 

12.  Interação  Acoplamentarium–epicentrismo  consciencial:  Parapercepciologia;  

Homeostático. 

13.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Pré-epicon:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

 

O  REGISTRO  SISTEMÁTICO  DAS  PARAVIVÊNCIAS  AUTO-
PARAPSÍQUICAS  OBTIDAS  PELA  TÉCNICA  DOS  40  CUR-
SOS  ACOPLAMENTARIUM  PERMITE  À  CONSCIN  AUTOLÚ-
CIDA  MENSURAR  OS  RESULTADOS  INTERASSISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem empregando autesforços em prol da exce-

lência parapsíquica interassistencial? Há quanto tempo? Com quais técnicas e resultados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Cristina; Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada; Artigo; Anais da I Jornada da 

Despertologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da 
Conscienciologia;1 E-mail; 6 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 107 a 125. 

2.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander 

Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 84. 

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 203, 209, 
331, 337, 339, 352, 353, 365, 371, 402, 424, 526 e 572. 

4.  Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; 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 taxologia 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 7 a 108. 

 

M. L. B. 
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T É C N I C A    D O S    50    V E R B E T E S  
( V E R B E T O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica dos 50 verbetes é a estratégia de a conscin enciclopedista, ho-

mem ou mulher, redigir, defender e publicar 5 dezenas de entradas na Enciclopédia da Consci-

enciologia, retribuindo aportes autorais recebidos, constituindo nicho autopesquisístico na me-

gagescon e compondo legado tarístico autorrevezamentológico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikos, “relativo a Arte, a Ciência, ao saber, ao co-

nhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo cinquenta 

provém do idioma Latim Vulgar, quinquaginta, relacionado ao idioma Latim Clássico, quinqua-

ginta, “cinquenta”. O vocábulo verbo deriva do mesmo idioma Latim, verbum, “palavra, vocábu-

lo, termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “di-

minutivo”, surgiu no Século XV. O termo verbete apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 1.  Técnica das 50 entradas enciclopédicas. 2.  Técnica das 5 dezenas 

de verbetes.  

Neologia. As 3 expressões compostas técnica dos 50 verbetes, técnica dos 50 verbetes 

planejada e técnica dos 50 verbetes aplicada são neologismos técnicos da Verbetografologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica dos 100 procedimentos. 2.  Técnica dos 40 cursos Acopla-

mentarium. 3.  Primeiro verbete. 

Estrangeirismologia: o Verbetarium; o Verponarium; a Encyclopédie do Século das 

Luzes. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autolegadologia Enciclopédica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Escre-

ver verbetes reeduca. Acumulemos tares verbetográfica.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Enciclopediologia; o holopensene pessoal do 

autorado; o holopensene pessoal da autodeterminação verbetográfica; o holopensene tertuliano fa-

vorecedor da escrita de verbete; os grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene enciclopé-

dico; o incremento da retilinearidade pensênica a partir da escrita contínua de verbetes. 

 

Fatologia: o olhar verbetográfico; o raciocínio verbetográfico; a ausculta verbetográfica; 

a garimpagem verbetográfica; a autorganização verbetográfica; a acabativa verbetográfica; as ne-

oideias depositadas no banco de temas verbetáveis; a varredura dos contextos em busca de temá-

ticas esclarecedoras; a multiplicação por 50 dos esforços autorais; o tratamento enciclopédico às 

autopesquisas; a audácia criativa; a automotivação realimentada a cada verbete finalizado; a atua-

lização do neoescriba conscienciológico; o verbetorado conscienciológico; o ato de escrever ver-

betes em viagem; o ato de escrever verbetes no Tertuliarium; o ato de escrever verbetes no Holo-

ciclo; o ato de escrever verbetes na dinâmica Completismo Verbetográfico; a Associação Interna-

cional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a passagem do bastão 

verbetográfico após escrita de mais de 2.000 verbetes; os aportes autorais; os mais de 500 coauto-

res da Enciclopédia da Ciência das Ciências; os 500 Amigos da Enciclopédia; o Conselho dos 

500 da Cognópolis Foz; a meta de 500 autores conscienciológicos; o livro Manual de Verbetogra-

fia da Enciclopédia da Conscienciologia; as 50 cápsulas do tempo cinemascópicas; as 50 defesas 

verbetográficas; as 50 mediações da Tertúlia Conscienciológica; as 50 aulas do Curso de Longo 
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Curso, totalizando quase 100 horas; as centenas de perguntas respondidas aos tertulianos e tele-

tertulianos. 

 

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

cienciográfica da reurbanização extrafísica; a atuação diuturna da equipe de amparadores extrafí-

sicos de função da Verbetografologia; os insights registrados na Dinâmica do Enciclopedismo 

Reurbanológico da ENCYCLOSSAPIENS; a condição de minipeça verbetográfica no maximeca-

nismo da reurbanização extrafísica (reurbex). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das seções da chapa verbetográfica; o sinergismo dos 

temas de verbetes do mesmo enciclopedista. 

Principiologia: o princípio ―nenhum dia sem linha‖ aplicado à produção verbetográfi-

ca; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do continuísta enciclopédico; o princípio dos pa-

radeveres intermissivos; o princípio popular ―devagar e sempre‖ sob a ótica da acumulabilidade 

autoral. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre produtivi-

dade autoral continuada. 

Teoriologia: a teoria do Curso Intermissivo (CI); a teoria da reurbex; a teoria da cláu-

sula pétrea da proéxis; a teoria da Autorrevezamentologia Lúcida. 

Tecnologia: a técnica dos 50 verbetes; a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 di-

cionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a téc-

nica da reserva de verbetes; as técnicas verbetográficas; a técnica do dia evolutivamente útil do 

verbetógrafo autodeterminado. 

Voluntariologia: o voluntariado no Programa Verbetografia; o voluntariado na equipe 

de revisão pente-fino de verbetes; o voluntariado conscienciológico qualificado pela autoinclu-

são verbetográfica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Consciencio-

grafologia; o trio de laboratórios conscienciológicos mentaissomáticos (Holociclo, Holoteca  

e Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito da publicação recorrente das autopesquisas; o efeito do verbeto-

rado; o efeito da autorganização gesconológica; o efeito do dia da completude aplicado ao enci-

clopedismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da Neoenciclopediologia. 

Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico; o ciclo autoral. 

Enumerologia: a gratidão aos primeiros neoverbetógrafos; a gratidão aos revisores- 

-consolidadores; a gratidão aos mecenas da Enciclopédia; a gratidão à equipe da ENCYCLOS-

SAPIENS; a gratidão à equipe do Tertuliarium; a gratidão aos tertulianos e teletertulianos; a gra-

tidão aos amparadores extrafísicos da megagescon.  

Binomiologia: o binômio tertuliano-teletertuliano; o binômio experienciar-registrar;  

o binômio escrita do verbete–defesa do verbete. 

Interaciologia: a interação dos aportes autorais. 

Crescendologia: o crescendo verbetógrafo-maxiproexista; o crescendo leitor crítico–es-

critor tarístico; o crescendo verbete-livro-megagescon; o crescendo 50 verbetes na gaveta–50 

verbetes no Tertuliarium.  

Trinomiologia: o trinômio ler-refletir-escrever; o trinômio sangue–suor–50 verbetes. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-tratado. 
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Antagonismologia: o antagonismo teimosia / persistência; o antagonismo (verbetográ-

fico) procrastinação / antimarasmo; o antagonismo hiato verbetográfico / continuísmo verbeto-

gráfico; o antagonismo celebridade da tacon / celebridade da tares. 

Paradoxologia: o paradoxo de a complexidade da chapa verbetográfica poder descom-

plicar o tratamento enciclopédico dos temas de pesquisa. 

Politicologia: a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao completismo verbetográfico. 

Filiologia: a verbetografofilia; a autopesquisofilia; a tertuliofilia; a conscienciografofilia; 

a leiturofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autocura da fobia à autexposição após defender 50 verbetes no Tertulia-

rium. 

Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a resolução da sín-

drome do impostor sob a ótica da produção enciclopédica. 

Maniologia: a mania de procrastinar as gescons; a mania da autossubestimação. 

Mitologia: o mito da fórmula pronta aplicado às autogescons; o mito do dom verbeto-

gráfico. 

Holotecologia: a encicloteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a pesquisoteca; a lucido-

teca; a metodoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Verbetografologia; a Conscienciografologia; a Grafopensenolo-

gia; a Autoradologia; a Neoenciclopediologia; a Verbetologia; a Autodeterminologia; a Heuristi-

cologia; a Retribuiciologia; a Legadologia Enciclopédica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo; o revisor; o agendador de verbetes; o mediador; o aco-

plamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a verbetógrafa; a revisora; a agendadora de verbetes; a medidadora;  

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus;  

o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens determinator; o Ho-

mo sapiens lexicologus; o Homo sapiens technicologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica dos 50 verbetes planejada = a utilizada pela conscin ao listar  

5 dezenas de temas enciclopédicos a serem escritos; técnica dos 50 verbetes aplicada = a realiza-

da pela conscin ao defender e publicar 5 dezenas de entradas enciclopédicas. 

 

Culturologia: a cultura enciclopédica; a cultura da polivalência grafopensênica; a cul-

tura conscienciografológica. 

 

Curiosologia. Sob a ótica da Historiografologia, eis, em ordem descrescente de número 

de entradas publicadas, os 9 autores mais prolíficos da Encyclopédie francesa (1751–1772), mar-

co intelectual do Século das Luzes, com 17 volumes de texto, 11 volumes de ilustrações (pran-

chas), 72 mil verbetes e 140 colaboradores identificados: 

1.  Louis de Jaucourt (1704–1779): literato francês; 17.300 verbetes. 

2.  Antoine Gaspar Boucher d’Argis (1708–1780): advogado; 5.530 verbetes. 

3.  Denis Diderot (1713–1784): filósofo e escritor; cerca de 5.183 verbetes. 

4.  Edme-François Mallet (1713–1799): teólogo e crítico; 2.167 verbetes. 

5.  Jean le Rond d’Alembert (1717–1783): geômetra e filósofo; 1.633 verbetes. 

6.  Guilhaume Le Blond ( 1704–1781): matemático; 1.258 verbetes. 

7.  Paul-Henry Thiry, barão d’Holbach (1723–1789): mineralogista e filósofo alemão; 

1.058 verbetes.  

8.  Jacques Nicolas Bellin (1707–1774): geógrafo; 1.028 verbetes. 

9.  Gabriel-François Venel (1723–1775): médico e farmacêutico; 748 verbetes. 

 

Neocuriosologia. Considerando a Neoenciclopediologia, vale registrar o fato de o orga-

nizador da Enciclopédia da Conscienciologia ter redigido mais de 2.000 verbetes e ter aberto  

a obra à participação voluntária de pesquisadores do paradigma consciencial. Atualmente, a me-

gagescon conta com 566 coautores, sendo 5 enciclopedistas com pelo menos 50 verbetes publi-

cados (Data-base: 15.06.2016). 

 

Continuismologia. Segundo a Teaticologia, eis, em ordem alfabética, 16 atitudes práti-

cas, factíveis, indicadas aos verbetógrafos(as) interessados(as) no aumento da produtividade en-

ciclopédica útil: 

01.  Antiprocrastinação gesconográfica: não deixar para amanhã o verbete a ser escrito 

hoje. 

02.  Armazenamento de temas sem autocensura: anotar os neotemas sem autoboicote. 

03.  Assiduidade no Tertuliarium: na condição de tertuliano ou teletertuliano. 

04.  Autenfrentamento da preguiça autoral: superar a inércia grafopensênica. 

05.  Autoconfiança autoral: escrever para aprender escrevendo. 

06.  Autocriticidade verbetográfica: manter a autocrítica perante a autoprodução ver-

betográfica. 

07.  Autodesassédio mentalsomático: trabalhar na auto-higidez pensênica. 

08.  Autorganização grafopensênica: organizar o escritório pessoal pró-autorado. 

09.  Detalhismo: valorizar e primar pelo detalhismo do confor verbetográfico. 

10.  Escrita diária de verbetes: escrever todos os dias na chapa verbetográfica do ver-

bete em construção. 

11.  Implantação do ciclo autoverbetográfico: buscar a linha de montagem verbetográ-

fica pessoal. 

12.  Leitura permanente de verbetes: estudar a Enciclopédia da Conscienciologia. 

13.  Pesquisa e estudo contínuos: estudar e pesquisar temas de interesse da consciência 

além da Conscienciologia. 

14.  Redação de único verbete por vez: dedicar-se a único verbete até a finalização. 
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15.  Registro sistemático das autexperiências: utilizar autexperiências esclarecedoras 

na proposição de temas. 

16.  Valorização das próprias neoideias: valorizar o autoconceptáculo de ideias de 

ponta. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica dos 50 verbetes, indicados para a expansão das 

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

01.  Aporte  autoral:  Conscienciografologia;  Neutro. 

02.  Autauditoria  quinquagenária:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

03.  Capacidade  ociosa  proexológica:  Proexometrologia;  Nosográfico. 

04.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

05.  ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

06.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

09.  Janela  de  oportunidade:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Legadologia  Enciclopédica:  Neoenciclopediologia;  Homeostático. 

11.  Leiturofilia  crítica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Metanálise  verbetográfica:  Cosmanaliticologia;  Homeostático. 

13.  Neoescriba  conscienciológico:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  utilidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

PUBLICAR  50  VERBETES  NA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONS- 
CIENCIOLOGIA  VEM  DEMARCAR  A  RETRIBUIÇÃO  LÚCIDA  

DOS  INTERMISSIVISTAS  E  A  DEVOLUTIVA  DOS  APORTES  

AUTORAIS,  RECEBIDOS  NA  CONDIÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já retribuiu as benesses pró-autorais recebidas na 

atual ressoma? Considera factível utilizar a técnica dos 50 verbetes? 

 
Bibliografia  Específica:  
 
1.  Diderot, Denis; & D’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das 

Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); Pedro Paulo Pimenta; 

& Maria das Graças de Souza; Orgs.; apres. Luís F. S. Nascimento; trad. Isadora Prévide Bernardo; & Maria das Graças 
de Souza; 5 Vols.; 434 p.; 2 partes; Vol. 5; glos. 298 termos; 173 ilus.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; 

páginas 13 a 41e 334 a 337. 

2.  Vieira, Waldo; Org.; 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. e coord. geral. Dulce 
Daou; & Rosa Nader; concepção do projeto Cida Nicolau; coord. do projeto Eliana Manfroi; & Miriam Kunz; revisores: 

Equipe da Encyclossapiens; 602 p.; 25 E-mails; 25 endereços; 501 fotos; 501 minibiografias; 500 siglas; 1 tab.; 28,5 x 

21,5 x 3,5 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 25 a 594. 

 

E. M. M. 
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T É C N I C A    D O S    AT O S    /    F A T O S    /    P A R A F A T O S  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica dos Atos-Fatos-Parafatos é a constituição metódica do centro de 

triagem prática das sínteses e da cosmovisão de ideias originais a respeito do conjunto específico 

de realidades – manifestações pensênicas, Fatuística e Parafatuística – relativas a cada verbete da 

Enciclopédia da Conscienciologia, derivando daí a escolha das pesquisas pelos interessados, das 

verdades relativas de ponta (verpons), dos respectivos neologismos, da Terminologia e da No-

menclatura (Orismologia), de acordo com as Especialidades e Subespecialidades conscienciológi-

cas respectivas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo ato pro-

vém do idioma Latim, actus, “movimento, impulso, andamento; ação do orador e do ator; ato de 

peça teatral; direito de passagem sobre a propriedade de outro; medida agrária; ato; ação; feito”. 

Apareceu no Século XIV. A palavra fato procede também do idioma Latim, factum, “feito, ação, 

façanha, empresa”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição para, é do idioma Grego, 

pará, “por intermédio de; para além de”. 

Sinonimologia: 1.  Fatologia. 2.  Técnica da Fatuística Conscienciológica. 3.  Técnica 

da Parafatuística Conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Técnica dos Atos-Fatos-Parafatos, Técnica Míni-

ma dos Atos-Fatos-Parafatos e Técnica Máxima dos Atos-Fatos-Parafatos são neologismos 

técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da Parafatologia. 2.  Técnica dos questionamentos. 3.  Téc-

nica da frase enfática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a autopensenidade original; os hiperpensenes; a hiperpensenidade. 

 

Fatologia: a seção permanente de cada verbete; as enumerações horizontais das sínteses 

dos fatos; o conjunto de sínteses formando as análises pragmáticas; os indicadores polimáticos; as 

indicações pontuais dos subtemas; o mote técnico essencial; as abordagens multifacetadas; as re-

lações interdisciplinares; a uniformidade das condutas técnicas; as siglas; os sublinhamentos téc-

nicos; a palavra-chave ou expressão-chave repetida; os unitermos; as listagens dos termos, ex-

pressões, afixos, prefixos e sufixos em itálico (7 no mínimo); os analogismos em geral; os antago-

nismos em geral; as incongruências e congruências; os atos falhados; os fatos distorcidos; os atos 

jurídicos; os fatos jurídicos; os 2 gêneros, homem / mulher; os estrangeirismos técnicos; as neoi-

deias; as neorrealidades; as neotécnicas; a teática específica; as unidades de medida; os temas dos 

verbetes; a relação fatos-versões; a Conscienciopédia; as sugestões ínsitas de pesquisas; a equipe 

técnica específica do Holociclo; as especialidades, neoespecialidades e subespecialidades da 

Conscienciologia; a multidisciplinaridade das Ciências, em geral; o Tesauro da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: os parafatos ignorados; os parafatos parajurídicos; a relação atos-fatos- 

-parafatos-hipertexto. 
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III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica dos Atos-Fatos-Parafatos, em si; a técnica do confor. 

Binomiologia: as listagens de binômios teáticos. 

Interaciologia: as interações técnicas sincrônicas. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Antagonismologia: o antagonismo fatos / factoides. 

Filiologia: a fatofilia; a parafatofilia; a teaticofilia. 

Holotecologia: as tecas em geral da Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Tecnologia; a Enciclopediologia; a Intrafisico-

logia; a Fatuística; a Casuística; a Extrafisicologia; a Parafatuística; a Paratécnica; a Mental-

somatologia; a Cosmoeticologia; o Paradireito; a Autopesquisologia; a Nosografia; a Extrafisico-

logia; a Teatrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o elenco geral da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o leitor; o voluntário técnico; o pesquisador; o experimentador da 

Conscienciologia. 

 

Femininologia: a leitora; a voluntária técnica; a pesquisadora; a experimentadora da 

Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens factus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sa-

piens parapoliticologus; o Homo sapiens expertus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

experimentator; o Homo sapiens conviviologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Técnica Mínima dos Atos-Fatos-Parafatos = a exposição elementar dos 

componentes da estrutura do tema em foco; Técnica Máxima dos Atos-Fatos-Parafatos = a discri-

minação ampla da estrutura do tema em foco. 

 

Megalocus. Os Atos / Fatos / Parafatos inseridos nas Seções Pensenologia, Fatologia  

e Parafatologia representam o almoxarifado do pensamento multifacetado, teático ou o megalocus 

da Enciclopédia da Conscienciologia, sendo, por isso, as Seções mais provocadoras de perguntas 

por parte dos tertulianos durante as tertúlias conscienciológicas. 

Neotécnicas. Sob a ótica da Comunicologia, a Enciclopédia da Conscienciologia está 

embasada em longa série de neoideias, neorrealidades, neotécnicas e recursos novos e, dentre es-

tes, se incluem os Atos-Fatos-Parafatos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica dos Atos-Fatos-Parafatos, indicados para a ex-

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

ressados: 

1.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

2.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

3.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

4.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 
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5.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

NA  ABORDAGEM  EXAUSTIVA  DA  CONSCIENCIOLOGIA, 
A  MULTIDIMENSIONALIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  EXIGE, 

AO  MESMO  TEMPO,  A  PESQUISA  DAS  MANIFESTAÇÕES 
PENSÊNICAS  E  A  BISSOCIAÇÃO  ATOS-PARAFATOS. 

 

Questionologia. Você já procurou ampliar as pesquisas conscienciológicas por intermé-

dio das indicações e listagens da técnica dos Atos-Fatos-Parafatos da Enciclopédia da Conscien-

ciologia? 
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T É C N I C A    D O    S O R R I S O    D E S A S S E D I A D O R  
( DE S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do sorriso desassediador é uso ou a prática assistencial da ex-

pressão facial manifestando alegria, amabilidade, acolhimento, aprovação ou satisfação íntima  

e exteriorização das melhores energias, no momento necessário, objetivando contribuir com a de-

sassedialidade, melhoria das consciências e do ambiente intra e extrafísico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, deriva do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber,  

ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo sorrir 

deriva do idioma Latim, subridere, “sorrir”. Apareceu no Século XIV. O prefixo des procede 

também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; 

reforço; intensidade; afastamento; supressão”. A palavra assédio provém do idioma Italiano, asse-

dio, 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.  Técnica da fisionomia desassediadora. 2  Técnica da afabilidade de-

sassediadora. 3.  Técnica do sorriso providencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do sorriso desassediador, técnica primá-

ria do sorriso desassediador e técnica avançada do sorriso desassediador são neologismos téc-

nicos da Desassediologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica do sorriso assediador. 2.  Técnica do sorriso debochado.  

3.  Técnica do sorriso dissimulado. 4.  Técnica da carranca. 

Estrangeirismologia: a smiley ou happy face; as good manners; a otimização de rap-

port interconscins; o upgrade convivencial; a délicatesse no acolhimento; a key da interassisten-

cialidade; o know-how conviviológico; a finesse assistencial; a conscin gentleman. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à desassedialidade. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há sorrisos 

discernidores. Há sorrisos iluminadores. Nada custa sorrir. O sorriso embeleza. Os sábios sorri-

em. Sorriso: chave social. Sorriso: presente valioso. Sorrisos neutralizam lágrimas. Vamos sorrir 

mais. 

Coloquiologia: o sorriso amarelo; a cara de quem viu o passarinho verde; o sorriso  

de orelha a orelha. 

Citaciologia: – Um sorriso é a distância mais curta entre duas pessoas (Victor Borge, 

1909–2000). 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios pertinentes ao tema: – Quem semeia fraternidade co-

lhe sorrisos. O sorriso custa menos que a eletricidade e dá muito mais luz (provérbio escocês). Se 

alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso, deixa-lhe o teu (provérbio chinês). 

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Sorriso. Sempre se pode desenvolver a tarefa do esclarecimento, nem que seja co-

meçando por um único sorriso. Para agradar basta um sorriso, uma comida saborosa ou uma 

flor”. “Quem possui a tendência de viver sorrindo em geral apresenta resquícios menores de pro-

blemas de sua retrovida humana crítica”. 

2.  “Sorrisos. A qualidade de vida da Socin de qualquer país pode ser medida pela 

quantidade de sorrisos soltos na ruas das metrópoles”. “A força presencial e a aglutinação de 

pessoas surgem com os sorrisos e desaparecem com as carrancas”. 

3.  “Terapêutica. Começar a vida humana chorando é fisiológico, contudo, terminar  

a existência sorrindo é terapêutico”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do bom humor estampado na fisionomia; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; a assinatura pensênica facial pessoal; o holopensene pessoal da me-

gafraternidade; a higiene autopensênica; a melhoria do holopensene através do sorriso; o holopen-

sene pessoal da afetividade; o pensene empático; a quebra do monoideísmo patopensênico através 

do impacto de singelo gesto cortês; a promoção de desassédio pela contribuição positiva da mu-

dança de bloco pensênico. 

 

Fatologia: o sorriso na condição de pré-requisito para o ingresso no Holociclo; o fato de 

sorrir ser idioma universal; o sorriso servindo de cartão de visita permanente; a risada eternizada 

em fotografias e filmagens; o magnetismo pessoal; o senso altruístico; a captação de neoideias;  

a abertura de caminhos; o sorriso sendo sinal de abertura e convite à interrelação; a atenção foca-

da no presente; o riso amigo na hora certa; a construção de novas amizades evolutivas; a postura 

de sempre ajudar e não atrapalhar; a sensibilidade às necessidades alheias; a elegância na exposi-

ção das ideias; a cooperação na interlocução interconciencial; o olhar de benignidade; o sorriso 

expresso no olhar; o desobnubilamento do mentalsoma, permitindo ver o futuro de modo otimis-

ta; a evitação de palavras de baixo calão; a transgressão da etiqueta com fins assistênciais; o ato 

de rir não custar nada; a atitude mais leve diante da vida; a abertura à interlocução; o sinal verde; 

o sorriso apaziguador; a maturidade consciencial explicitada em atos cosmoéticos sutilíssimos;  

a suavidade no trato em momentos difíceis; a substituição do riso sedutor pelo sorriso assistenci-

al; a iniciativa dos “doutores da alegria” levando diversão aos pacientes em hospitais; a descon-

tração; a melhoria do clima grupal; a coragem para se envolver holossomaticamente; o sinal evi-

dente de interesse, atenção e consideração pelos demais; o sorriso podendo romper barreiras; a se-

rotonina; a risada cativante; a alegria estampada; o sorriso fraterno podendo equivaler a mil pala-

vras; a expressão facial abrindo portas; a troca de risos entre os duplistas; o modo característico 

de sorrir; a postura otimista; a doçura das palavras; a ternura externalizada na fala; o desamor en-

coberto por risos e gestos gentis; o ato de a consciência conseguir dissimular as expressões faci-

ais; a gentileza podendo afastar a ira; a leveza do sorrir; o sorriso expressando receptividade;  

o bem-estar; o sorriso desassediador contribuindo para a aceleração evolutiva em prol da desperti-

cidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o hábito natural  

de exteriorizar energias positivas; a escolha por transmitir as melhores energias, através do sorri-

so; a doação energética do sorriso fraterno; a ação inspirada pelos amparadores extrafísicos;  

os banhos energéticos; a falta de desassim gerando dificuldade no desassédio; a ressaca energética 

pela ineficiência da desassim; o sorriso retrocognitivo; os parassorrisos nos pararrostos; o reen-

contro extrafísico de amizades evolutivas; o reconhecimento da amizade raríssima; a autoconsci-

ência multidimensional da conscin exteriorizando energias pacificadoras em conjunto com as 

consciexes amparadoras; a doação de energias conscienciais fraternas por meio do frontochacra;  

a assimilação simpática enquanto chave para leituras energéticas e assistência pontual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gentileza-carisma; o sinergismo simpatia–acolhimento 

assistencial; o sinergismo olhar de fraternidade–sorriso desassediador; o sinergismo paciência- 

-intercompreensão; o sinergismo diálogo-desinibição contribuindo na desdramatização na dupla 

evolutiva (DE). 

Principiologia: o princípio da evolução conjunta; o princípio de não pensar mal de nin-

guém; o princípio do perdão; o princípio pessoal de deixar os ambientes e pessoas melhores  

em relação a quando os encontrou; o princípio popular ―fazer o bem faz bem‖; o princípio da 

convivialidade evolutiva; o princípio do convívio sadio resguardado pelo binômio admiração- 

-discordância. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica do sorriso desassediador; a técnica de saber o momento exato de 

sorrir e o momento exato de não sorrir; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica de 

marcar dia e hora para conversas desassediadoras; a técnica do diálogo empático; as técnicas 

de manipulação consciencial; a técnica da megaeuforização; a técnica do sorriso pré-tares. 

Voluntariologia: o sorriso desassediador do voluntário no receptivo das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs); o autexemplo do voluntário nas tarefas do dia a dia; o fraternismo 

do voluntário na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico 

da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pensenolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colé-

gio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível 

da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito contagiante de ver alguém sorrindo; os efeitos sadios nas pessoas  

e nos ambientes proporcionados pela aplicação da gentileza; o efeito negativo do excesso de cor-

tesia e mordomia; o efeito do sorriso desassediador diluindo antipatias; o efeito halo das ECs 

fraternas e do riso aberto nos processos da interassistencialidade; os efeitos da força presencial 

na eficácia assistencial; o efeito positivo da ortopensenidade diante das cara fechadas cotidianas. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da leitura facial. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico encontros-desencontros-reencontros; o ciclo autossu-

ficiência energética–desassombro–força presencial. 

Enumerologia: o sorriso desassediador contagiante; o sorriso desassediador animador; 

o sorriso desassediador receptivo; o sorriso desassediador oportuno; o sorriso desassediador 

desrepressor; o sorriso desassediador otimista; o sorriso dessassediador desdramatizador. 

Binomiologia: o binômio bocejo-autodesassédio; o binômio assistente afável–assistido 

abordável; o binômio rosto inexpressivo–ausência energética; o binômio choro dos amigos intra-

físicos na despedida–sorriso dos amigos extrafísicos na chegada; o binômio abertismo do assis-

tente–necessidade do assistido; o binômio dar sorrisos–receber sorrisos; o binômio acolhimento- 

-extrapolacionismo. 

Interaciologia: a interação conduta desarmada–acolhimento assistencial; a busca de 

pacifismo nas interrelações; a  interação sorriso–força presencial; a interação comunicação ver-

bal–comunicação não verbal–comunicação interdimensional; a interação entre amigos evoluti-

vos; a interação empatia–pré-disposição para amparo; a interação amparador extrafísco–cons-

cin assistente–conscin assistida. 

Crescendologia: o crescendo rapport interassistencial–desassédio; o crescendo criança 

manipuladora–adulto manipulador; o crescendo sorriso-riso-gargalhada; o crescendo respeito-

confiança-permissão-assistência; o crescendo escuta atenta intrafísica–escuta atenta multidimen-

sional; o crescendo autopensenidade positiva–psicosfera expandida–comunicação terapêutica. 

Trinomiologia: o trinômio bom tom–bom senso–boas maneiras; o trinômio amadureci-

mento íntimo–reeducação–assistência; o trinômio energia-alegria-simpatia; o trinômio rosto 

amigável–ar de compreensão–olhar de fraternidade; o trinômio bom humor–desdramatização– 

–desassédio; o trinômio saber ouvir–saber falar–saber sorrir. 

Polinomiologia: o polinômio gentileza–afetividade madura–fraternismo–Universalis-

mo; o polinômio sorriso-descontração-interação-interassistência; o polinômio semblante empáti-

co–olhar benévolo–sorriso acolhedor–gesto afável–voz calorosa–palavra amiga; o polinômio 

linguagem facial–expressão corporal–instrumental pessoal–padrão energético; o polinômio sor-

riso desassediador–apresentação pessoal–profissionalismo–boa impressão inicial. 
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Antagonismologia: o antagonismo pessoa aglutinadora / pessoa desaglutinadora; o an-

tagonismo brilho no olhar / opacidade no olhar; o antagonismo essência / aparência; o antago-

nismo querer assistir / ser indelicado; o antagonismo sorriso / carranca; o antagonismo coopera-

ção / competição; o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo sorri-

so desassediador / sorriso assediador. 

Paradoxologia: o paradoxo de o rosto sério criar mais rugas e gastar mais energia se 

comparado ao sorriso aberto; o paradoxo de quanto mais se doa sorrisos, mais sorrisos se rece-

be; o paradoxo de o aparente ―jogar conversa fora‖ poder levar à tares; o paradoxo das pala-

vras e sorrisos amáveis destoando das energias agressivas emanadas da pessoa; o paradoxo da 

conscin farta energeticamente, mas antidoadora; a comunicação paradoxal de a expressão facial 

dizer o escondido pelas palavras. 

Politicologia: a assistenciocracia; a política da boa vizinhaça. 

Legislogia: as leis da convivialidade sadia; a lei da ação e reação; a lei do maior esfor-

ço; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a teaticofilia; a pacien-

ciofilia; a cognofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia mascarada pelos relacionamentos superficiais na Internet. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome do bonzinho; a síndrome da pressa 

dificultando a interlocução. 

Maniologia: a mania patológica de rir do sofrimento alheio; a mania de ouvir sem es-

cutar. 

Mitologia: o mito da salvação através da dor; o mito cultural ―amar é sofrer‖; o mito 

de a seriedade estar associada à austeridade. 

Holotecologia: a diplomacioteca; a energoteca; a etiquetoteca; a evolucioteca; a convi-

vioteca; a comunicoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Sorrisologia; a Conviviologia; a Cuidadolo-

gia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Intenciologia; a Intrafisicologia; a Energossomatolo-

gia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Exemplologia; 

a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin bem-humorada; a conscin acolhedora; a conscin alegre; a conscin 

lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin aglutinadora; a conscin large; a conscin extrovertida;  

a conscin empática; a conscin resiliente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o desassediador; o homem sorridente; o risonho; o afetuoso; o pesqui-

sador parapsíquico; o palhaço; o generoso; o homem atento; o bombeiro consciencial; o solidário; 

o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o voluntário; o exemplarista. 

 

Femininologia: a desassediadora; a mulher sorridente; a risonha; a afetuosa; a pesqui-

sadora parapsíquica; a palhaça; a generosa; a mulher atenta; a bombeira consciencial; a solidária; 

a amparadora intrafísico; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a ma-

crossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a voluntária; a exemplarista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens agglutinator; o Homo 

sapiens attentus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens gentilis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica primária do sorriso desassediador = aquela realizada de maneira 

inexperiente, emocional e amadora; técnica avançada do sorriso desassediador = aquela realiza-

da de maneira autoconsciente, desdramatizadora, experiente e tarística. 

 

Culturologia: a cultura da boa educação; a cultura da convivialidade cosmoética;  

a cultura do bom-humor; a cultura da autodesassedialidade; a risada enquanto imagem da cultu-

ra brasileira. 

 

Belicismo. A bibliografia internacional existente sobre o estudo do belicismo é mil vezes 

mais extensa se comparada ao estudo do sorriso, a mais inteligente reação emocional da pessoa. 

 

Terapeuticologia. A terapêutica universal: – O sorriso é o melhor remédio. Bom humor 

é saúde consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do sorriso desassediador, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Boca:  Somatologia;  Neutro. 

03.  Bom  humor  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conduta  desarmada:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Empatia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Gentileza:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Sorriso  sincero:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Tecnicidade  comunicativa:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Tecnologia  assistencial:  Paratecnologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  DA  TÉCNICA  DO  SORRISO  DESASSEDIA-
DOR  AUXILIA  A  CONEXÃO  COM  OS  AMPARADORES,  ME-
LHORA  AS  ENERGIAS,  O  HOLOPENSENE  E  ATÉ  MESMO  

CONTRIBUI  PARA  A  REURBANIZAÇÃO  PLANETÁRIA. 
 

Questionologia. Você leitor ou leitora, sorri com qual frequência? Por quais motivos? Já 

pensou em aprimorar a técnica do sorriso a favor dos outros? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.  O Sorriso de Mona Lisa. Título Original: Mona Lisa Smile. Data: 2003. País: EUA. Duração: 114 min. 

Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Legendado: Português. Cor: Colorido. Direção: Mike Newell. Elenco: Julia Roberts; 
Kirsten Dunst; Julia Stiles; Maggie Gyllenhaal; Ginnifer Goodwin; & Dominic West. Produção: Elaine Goldsmith-
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Thomas; Paul Schiff; & Deborah Schindler. Roteiro: Lawrence Konner; & Mark Rosenthal. Música: Rachel Portman. 

Fotografia: Anastas N. Michos. Direção de Arte: Patricia Woodbridge. Figurino: Michael Dennison; Carmen Hawk;  

& Milla Jovovich. Edição: Mick Audsley. Companhia: Revolution Studios; Red Om Films; & Columbia Pictures. Sino-

pse: Na década de 1950, Katharine Watson (Julia Roberts) é professora liberal, recém-graduada pela Berkley University, 

com emprego no conceituado colégio Wellesley (Massachusetts, EUA), direcionado a ensinar moças de famílias concei-

tuadas a serem boas esposas e mães. Incomodada com o conservadorismo da sociedade e do próprio colégio onde traba-
lha, Katharine decide lutar contra estes padrões e acaba inspirando as alunas a tomarem decisões sobre as próprias vidas. 

2.  Patch Adams: O Amor é Contagioso. Título original: Patch Adams. País: EUA. Data: 1998. Duração: 

114 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por- 
tuguês (em DVD). Direção: Tom Shadyac. Elenco: Robin Williams; Daniel London; Monica Potter; Philip Seymour 

Hoffman; Bob Gunton; Josef Sommer; Irma P. Hall; Lee MacCain; Harve Presnell; Daniela Kuhn; Peter Coyote; James 

Greene; Michael Jeter; & Harold Gould. Produção: Mike Farrel; Barry Kemp; Marvin Minoff; & Charles Newirth. Dese-

nho de Produção: Linda DeScenna. Direção de Arte: James Nedza. Roteiro: Steve Oedekerk, com base na obra “Patch 

Adams” de Patch Adams e Maureen Mylander. Fotografia: Phedon Papamichael. Música: Marc Shaiman. Montagem: 
Don Zimmmerman. Figurino: Judy L. Ruskin. Cenografia: Ric McElvin. Efeitos Especiais: Sony Pictures Imageworks. 

Companhia: Universal Pictures / UIP. Sinopse: Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) vo-

luntariamente se interna em sanatório. Ao ajudar outros internos, percebe a vocação médica para poder ajudar as pessoas. 
Sai da instituição para entrar na Faculdade de Medicina. Fica famoso por métodos poucos convencionais no tratamento de 

enfermos. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Peace, Allan; & Peace, Barbara; Linguagem Corporal: O Guia Definitivo para a Comunicação não 

Verbal; 431 p.; 19 caps.; 1 índice; Pergaminho; Lisboa, Portugal; 2017; páginas 73 a 97. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 141, 280, 448, 744, 

1.000, 1.164 e 1.363 a 1.366. 

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 665, 666, 
720, 740, 1.490 e 1.565. 

4.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 413 caps.; 403 

abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 
3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação 

Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 177 e 391. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana 
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 

272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 

5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-
çu, PR; 2013; páginas 123, 572 e 579. 

 

J. C. N. 
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TÉ C N I C A    D O    TR I N Ô M I O    AU T O M O T I V A Ç Ã O -TR A B A L H O -L A Z E R  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer é a vivência da inter-

fusão destes 3 elementos em condição única, monobloco, no desenvolvimento das pesquisas cons-

cienciais e na consecução da proéxis, equilibrando a consciência no autocontrole da realização 

contínua, tornando-se mais autossuficiente e eficaz na condição de pesquisadora independente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma La-

tim, technicus, e este do idioma Grego, tecknikós, “relativo à arte, à ciência ou ao saber, ao co-

nhecimento ou à prática de uma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo trinômio 

procede do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 nomes”. Apareceu em 1676. O elemento de com-

posição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra motivação 

vem do idioma Francês, motivation, do verbo motiver, e este do idioma Latim, motivus, “relativo 

ao movimento; móvel”. Surgiu em 1899. O termo trabalho, também do idioma Latim, tripaliare, 

“torturar”, de tripalium, “instrumento de tortura composto de 3 paus”. Apareceu no Século XIII. 

O vocábulo lazer, do mesmo idioma Latim, licere, “ser lícito, ser permitido; ter valor”, através de 

lazer, “ócio, passatempo”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Método da potencialização dos autodesempenhos. 2.  Processo da 

autossuficiência realizadora. 3.  Autossustentação investigativa. 4.  Autarcia evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do trinômio automotivação-trabalho-la-

zer, técnica básica do trinômio automotivação-trabalho-lazer e técnica profissional do trinômio 

automotivação-trabalho-lazer são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Pessoa desmotivada. 2.  Conscin estafada. 3.  Dependência hetero-

motivadora. 4.  Perfeccionismo. 5.  Workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da vontade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a compatibilidade; a vida humana bem-organizada. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a eficácia da técnica 

de viver. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

ducação; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico da tenepes. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Mitologia: a queda do mito da segunda-feira negra. 

Holotecologia: a laboroteca; a proexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Tecnologia; a Trinomiologia; a Holomaturolo-

gia; a Homeostaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin motivada; a conscin autossuficiente; a pessoa competente. 

 

Masculinologia: o voluntário autoconsciente; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a voluntária autoconsciente; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sa-

piens actor; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens technicolo-

gus; o Homo sapiens energovibrator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica básica do trinômio automotivação-trabalho-lazer = o do estu-

dante, jovem ou rapaz, dedicado à formação profissional; técnica profissional do trinômio auto-

motivação-trabalho-lazer = a do profissional, homem ou mulher, já formado e bem articulado na 

Socin. 

 

Evolução. Segundo a Evoluciologia, a evolução da personalidade exige trabalho cons-

ciencial incessante, continuado e multímodo. A vida da consciência é para sempre: não pensemos 

só na ida, pensemos também na volta. O fracasso de alguém nem sempre significa fracasso de 

outros ou de todos. 

Trabalho. Como esclarece a Experimentologia, a aprendizagem ou o trabalho conscien-

cial exigem a motivação humana permanente, o porquê dos interesses pessoais e os motivos com-

portamentais da pessoa no grupo evolutivo. A consciência pode evoluir à frente do grupocarma, 

por isso, existem os Serenões e Serenonas de cada grupo evolutivo. 

Estado. Dentro do universo da Psicossomatologia, a automotivação, ou o estado motiva-

cional pessoal surge de várias maneiras, através de fatores diversos e específicos, contra a desmo-

tivação. 

 

Taxologia. Pela ótica da Holomaturologia, a motivação pode se apresentar por intermé-

dio de múltiplas categorias, por exemplo, estas 4, dispostas na ordem funcional: 

1.  Inteligência: inteligente ou tola. 

2.  Priorização: prioritária ou ineficaz. 

3.  Frequência: permanente ou esporádica. 

4.  Racionalidade: racional ou emotiva. 

 

Ideal. Em função da Homeostaticologia, o tipo ideal de motivação é a autossuficiente, 

gerada pelo serviço consciencial da personalidade. Nesta altura, o trabalho e o lazer se apresentam 

com perfeita interfusão, completando-se mutuamente em trinômio, equilibrando a consciência no 

autocontrole, sem recalcamentos, na motivação de realização contínua. A pessoa, gostando da 

empreitada, vai em crescendo de motivação, sem lacunas depressivas. 

Moto-contínuo. Na análise da Intrafisicologia, a conscin automotivada diretamente para 

a realização, através das próprias criações e tarefas mantidas sob rotinas úteis, torna-se moto-con-

tínuo de energias conscienciais (ECs), dentro do nível mais inteligente do emprego do estado vi-

bracional (EV), cosmoético e autodefensivo. Neste ponto, qual moto-contínuo, a consciência di-

namiza a autevolução e a evolução das consciências coevas evolutivas, componentes mais íntimas 

do grupocarma. 
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Forças. Pelos critérios da Paraprofilaxiologia, as forças motivadoras, impulsionando  

a consciência de dentro para fora do microuniverso pessoal, eliminam a possibilidade de os even-

tos do Macrouniverso Físico, à volta, venham a manipulá-la de fora para dentro. Isso anula as la-

vagens subcerebrais da Socin, ainda patológica, sobre si. 

Altruísmo. Do ponto de vista da Proexologia, a motivação autossuficiente no sentido 

fossilizador, centrípeto, egocêntrico, de fora para dentro, do egocarma ou grupocarma (egocarma 

ampliado), dá lugar ao sentido evolutivo, centrífugo, altruísta, de dentro para fora, no rumo corre-

to do policarma vivido. Há multidões de conscins grávidas de proéxis. 

Autoconhecimento. Na Autopesquisologia, a aspiração de estudar a si mesma conduz  

a consciência ao autoconhecimento, através do discernimento da teoria, mas muito mais por inter-

médio da motivação pela experiência, prática, teática, prioritária, no dia a dia. A escolha da ocupa-

ção pessoal é importantíssima. 

Produtividade. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, se o motor dos esforços, na 

melhoria dos autodesempenhos comportamentais, é a própria consciência, você alcançou o pique 

máximo de otimização da atual trajetória evolutiva consciencial. Você, agora, só tem o problema 

sério, mas avançado, de manter a produtividade permanente da autorrealização contínua. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer, in-

dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres 

e homens interessados: 

1.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

5.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

COMO  SE  SABE,  A  MANUTENÇÃO  DO  TRABALHO 
É  MUITO  MAIS  DIFÍCIL  QUANDO  COMPARADA  À  CRIAÇÃO  

DO  EMPREENDIMENTO.  O  REAL  LAZER  SADIO  É  SABER  

USAR  O  TEMPO  PARA  GANHAR  SAÚDE  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você desempenha a profissão preferida? O trabalho para você funciona 

como lazer? 
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T É C N I C A    D O    T R Í P L I C E    R A P P O R T    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica do tríplice rapport interassistencial é a habilidade especial de  

a conscin autolúcida, homem ou mulher, posicionar-se utilizando, conjugados e / ou separada-

mente, 3 tipos de autabordagens paradireitológicas tarísticas no atendimento às demandas de 

consciências assistíveis, segundo cada caso, inferior se preciso, igual se possível e superior se ine-

vitável. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo a Arte, a Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo tríplice 

procede do idioma Latim, triplex, “tríplice”, constituido pelo elemento de composição tres, “três; 

três vezes; três partes”, e pelo verbo plicare, “dobrar; enroscar; entrancar”. Apareceu no Século 

XVII. O termo do idioma Francês, rapport, deriva do idioma Latim, relatus, particípio passado de 

refferre, “contar; referir; levar de volta”, formado por re, “de volta”, e ferre, “levar; portar; carre-

gar”. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. A palavra assistência, procede do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assis-

tens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto 

a; estar ou ter-se de pé; estar presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Técnica das 3 abordagens interassistenciais. 2.  Técnica do tríplice 

posicionamento interassistencial. 3.  Técnica das 3 posturas interassistenciais. 4.  Técnica da co-

nexão interassistencial tripla. 5.  Técnica do tríplice contato interassistencial. 6.  Técnica das  

3 aproximações interassistenciais. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica do tríplice rapport interassistencial, técni-

ca inicial do tríplice rapport interassistencial e técnica veterana do tríplice rapport interassisten-

cial são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da tridotação consciencial. 2.  Técnica de mais 1 ano de vi-

da intrafísica. 3.  Técnica do bloco tridisciplinar. 4.  Técnica da tríplice energização. 

Estrangeirismologia: o emprego assistencial indispensável do principium coincidentia 

oppositorum; o approach ideal na interassistência diária; o link assistencial maduro; o feeling cos-

moético no ato assistencial; a flexibilidade comunicativa assistencial par execellence; os insigthts 

assistenciais apontando o posicionamento ideal; o resultado assistencial mise en question; o coni-

unctio assistencial técnico; o modus operandi adaptativo da assistência; o nexus empático; o feed-

back indescartável ao balizamento interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao epicentrismo consciencial. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência 

tem limite. Assistências são personalizadas. Inexistem assistências genéricas. Abordagens são re-

veladoras. Pratiquemos técnicas interassistenciais. Consciências são singulares. Abordagens re-

velam intenções. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema, classifica-

das em 3 subtítulos: 

1.  “Conviviologia. Geralmente, a pessoa vulgar tende a conviver com pessoas do mes-

mo nível horizontal, ou de igual para igual. No entanto, o mais inteligente é a conscin lúcida con-

viver com pessoas mais evoluídas, ou seja, ao nível vertical ascendente da cognição que chega es-

clarecendo de cima para baixo, mais pelo exemplo nobilitante”. 

2.  “Exemplarismo. Há quem se inteire dos Cursos Intermissivos, mas recusa participar 

retornando às origens e existe aquela consciex que abraça a renovação com o CI até chegar à res-

soma. Esta consciex que assume o CI, ao visitar a paraprocedência, pode ser exemplo vivo de lu-
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cidez para quem tinha retornado. A linguagem interpares evolutivos, horizontal, neste caso, po-

de ser mais efetiva do que as orientações, verticais, do próprio evoluciólogo extrafísico”. 

3.  “Parapedagogia. Confabular em nível horizontal, de igual para igual, tem mais efe-

ito do que em nível vertical, de cima para baixo, entre as consciências, devido às afinidades cons-

cienciais e às similitudes de determinadas experiências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal interativo cosmoético; o holopensene pessoal da 

proatividade comunicativa interassistencial; a fôrma holopensênica interassistencial; a autopense-

nidade paradireitológica; a autopensenidade linear; a autopensenização assistencial tarística; os 

benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o mater-

pensene interassistencial maduro; a horizontalidade da autopensenização heterodesassediante;  

a pensenosfera empática. 

 

Fatologia: o acolhimento interconsciencial espontâneo; o estilo personalíssimo de abor-

dagem assistencial; a nulificação do ansiosismo no ato de assistir; a compreensão no lugar da pa-

ciência no descortino da problemática assistencial; a autorreflexão e abertismo no momento deci-

sório sobre a melhor abordagem interconsciencial a ser feita; a orientação interassistenciológica 

pautada no autodiscernimento; a conexão tarística empática com os assistidos; a modéstia natural 

substituindo a insegurança parapsíquica; a autossegurança pautando as abordagens interassistenci-

ais; a acessibilidade do autoposicionamento assistencial; a afetividade superior mentalsomática, 

núcleo da transafetividade; a aplicação providencial da fórmula sobrepairamento-equanimidade- 

-imperturbabilidade (SEI); os complexos de inferioridade e superioridade oriundos de inculcações 

religiosas milenares minando a interassistencialidade autolúcida; a média auto e heteroconscien-

ciométrica instantânea favorecedora da conexão assistencial ideal; o entendimento dos porquês de 

a abordagem interassistencial ser personalizada; a racionalidade interassistencial cosmoética na 

condição de operação intelectual superior; o erro evolutivo crasso da acepção consciencial; a so-

berania do autodiscernimento na condição evolutivamente superior; a autoridade moral e o aute-

xemplarismo conquistando respeito interconsciencial; o privilégio da manutenção de amizades 

conscienciais raríssimas, hierárquica e evolutivamente superiores; a autoinferiorização patológica 

da baixa autestima; a autodesorganização e ausência de autodisciplina inviabilizando o desenvol-

vimento assistencial; a fuga das responsabilidades autevolutivas interassistenciais nos surtos de 

autovitimização; a abordagem conjugada qualitativa inferior (infra)-superior (super); a importân-

cia da objetividade teática nas abordagens esclarecedoras; a abordagem desencadeadora da catar-

se cosmoética; as minivariáveis da intencionalidade ainda negligenciadas no ato assistencial; a tri-

dotação consciencial isométrica desenvolvida, garantindo o êxito da conexão eficaz com os assis-

tíveis; o excesso de autoconfiança comprometendo os resultados assistenciais; o nivelamento por 

cima em todos os procedimentos assistenciais; o autexemplarismo cosmoético pautando as abor-

dagens interconscienciais limítrofes; o autorreconhecimento da capacitação e reeducação interas-

sistenciais requisitadas, antes da abordagem consciencial; o veteranismo tenepessístico orientando 

o autoposicionamento assistencial preciso; a aproximação assistencial superior inevitável, abor-

tando acumpliciamentos anticosmoéticos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a au-

tossegurança parapsíquica do assistente; a autossinalética energoparapsíquica regendo as aborda-

gens interconscienciais; a participação em equipes extrafísicas de resgate aprendendo neoaborda-

gens interconscienciais; os acoplamentos retrocognitivos personalizados; a consulta ao amparo 

extrafísico antes de qualquer iniciativa assistencial dramática; a atuação técnica nos raptos assis-

tenciais projetivos críticos; a conexão permanente com o amparo extrafísico veterano pautando as 

abordagens de auxílio; a autestima parapsíquica sadia realista; a autocriticidade parapsíquica pre-

servando ações intrusivas indesejáveis; a inteligência interassistencial na utilização dos chacras 

superiores no ato de assistir; a docilidade parapsíquica responsável pela adequação gradual  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21728 

à equipex, segundo o paraprotocolo; o autoparapsiquismo intelectual assistencial, mais eficaz se 

comparado às abordagens psicossomáticas da consolação; os desbloqueios corticais e paracorti-

cais resultantes dos acoplamentos diretos paracérebro a paracérebro; os parabanhos confirmatóri-

os assegurando o bom êxito do rapport; os benefícios da ancoragem autorreciclogênica nas para-

bordagens interconscienciais; a doação de neuroectoplasma promovendo recomposições neuroni-

ais e paraneuronais; a produção autolúcida do fenômeno da paratelepatia nas abordagens inter-

conscienciais; as recins do assistente e do assistido garantindo a consolidação das auto e heteror-

regenerações holossomáticas; a autoprojeciocrítica das abordagens interconscienciais extrafísicas; 

o parafato da energodiálise promovida no rapport interassistencial; o eterno aprendizado decor-

rente da parafiliação à equipex técnica em assistência; a dileção pelo conteúdo dos parafenôme-

nos, em detrimento da forma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente-assistidos; o sinergismo amparador-assisten-

te; o sinergismo epicon-coadjutores; o sinergismo assediador-assediado; o sinergismo assistente- 

-equipin; o sinergismo assistente-equipex; o sinergismo epicon-equipin. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da isonomia; o princípio da des-

crença (PD); o princípio da mutualidade; o princípio da singularidade consciencial; o princípio 

da empatia; o princípio da transafetividade interconsciencial. 

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

(CGC); os códigos interassistenciais; o código pessoal de fraternismo; os códigos de Ética; os 

códigos de convivialidade; o código de civilidade. 

Teoriologia: a teoria da assim; a teoria da desassim; a teoria do automitridatismo; a te-

oria paradireitológica; a teoria da expertise interassistencial; a teoria da tenepes; a teoria da ofiex. 

Tecnologia: a técnica do tríplice rapport interassistencial; a técnica do acoplamento 

energético; a técnica do autencapsulamento; a técnica do heterencapsulamento; a técnica da 

energização frontochacral; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do circuito coro-

nofrontal. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tenepessístico multidimensional en-

riquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autorreducaciologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico 

da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Autexperi-

mentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanolo-

gia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invi-

sível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito promissor do rapport; o efeito nefasto do rapport; o efeito surpre-

endente do rapport; o efeito rápido do rapport; o efeito inócuo do rapport; o efeito duradouro do 

rapport; o efeito efêmero do rapport. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas horizontalmente; as neossinapses adqui-

ridas verticalmente; as neossinapses adquiridas projetivamente; as neossinapses adquiridas pre-

sencialmente; as neossinapses adquiridas teoricamente; as neossinapses adquiridas multidimen-

sionalmente; as neossinapses adquiridas experimentalmente. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial perene; o ciclo das abordagens interconscienciais; 

o ciclo das experimentações assistenciais; o ciclo do automitridatismo assistencial; o ciclo do au-

todesenvolvimento parapsíquico assistencial; o ciclo alternante dos autoposicionamentos interas-

sistenciais; o holociclo perene do egocídio. 

Enumerologia: o rapport espontâneo; o rapport homeostático; o rapport elaborado;  

o rapport sofisticado; o rapport natural; o rapport imediato; o rapport forçado. 
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Binomiologia: o binômio retribuição-contribuição; o binômio assistencialidade-reativi-

dade; o binômio aquiescência-acato; o binômio autodesassim-heterodesassim; o binômio tato- 

-contato; o binômio abordagem-afinidade; o binômio tentativa-fracasso. 

Interaciologia: a interação amparador-conscin; a interação amparador-consciex; a in-

teração consciex-consciex; a interação conscin-conscin; a interação conscin-consciex; a intera-

ção assistente-ambiente; a interação assistente-contexto. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo Pedagogia-Parapedagogia;  

o crescendo autoposicionamento-sobrepairamento; o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia;  

o crescendo consréu-intermissivista-amparador; o crescendo das abordagens interassistenciais; 

o crescendo abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio iniciativa- 

-executiva-acabativa; o trinômio inferioridade-igualdade-superioridade; o trinômio horizontali-

dade-verticalidade-transversalidade; o trinômio proxêmica-distancêmica-cronêmica; o trinômio 

abordagem mentalsomática–abordagem psicossomática–abordagem energética; o trinômio cons-

cienciometria-consciencioterapia-bioenergometria. 

Polinomiologia: o polinômio saber pensar–saber falar–saber ouvir–saber calar; o poli-

nômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio nosográfico an-

siosismo-impetuosidade-impulsividade-precipitação; o polinômio objetividade-concisão-exati-

dão-precisão; o polinômio moderação-comedimento-parcimônia-discrição; o polinômio sinceri-

dade-veracidade-lisura-honestidade; o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia. 

Antagonismologia: o antagonismo consenso / autoritarismo; o antagonismo sectarismo 

/ seletividade; o antagonismo receptividade / reatividade; o antagonismo êxito / fracasso; o anta-

gonismo predisposição / indisposição; o antagonismo horizontalidade / verticalidade; o antago-

nismo acessibilidade / inacessibilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a horizontalidade consciencial teática poder gerar res-

peito hierárquico; o paradoxo de a elite consciencial não ser elitista; o paradoxo de o ato assis-

tencial isométrico poder ser nivelado por cima; o paradoxo de a abordagem superior poder ser 

modesta; o paradoxo da horizontalidade no sobrepairamento. 

Politicologia: a isonomia política; a autocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cos-

mocracia; os paradeveres afiançando os paradireitos na meritocracia. 

Legislogia: a lei da evolução conjunta; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da 

responsabilidade do mais lúcido; a lei da perenidade dos afetos; a lei da hierarquia evolutiva;  

a lei da interdependência consciencial; as leis da sincronicidade universal. 

Filiologia: a conscienciofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do poder; a síndrome de Atlas; a síndrome da mulher mara-

vilha; a síndrome do mártir; a síndrome da onipotência; a síndrome monárquica; a síndrome do 

super-herói. 

Mitologia: o mito subumano da supremacia racial. 

Holotecologia: a convivioteca; a parassocioteca; a socioteca; a experimentoteca; a co-

municoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Interassistenciologia; a Paradiplomacia Inte-

rassistencial; a Comunicologia; a Parapedagogiologia; a Parapatologia; a Parapercepciologia;  

a Interaciologia; a Consciencioterapeuticologia; a Conscienciometrologia; a Parafenomenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipex; a equipin; a conscin lúcida; as testemunhas da abordagem; a is-

ca humana lúcida; a conscin modesta; a consciência energívora; a farândola extrafísica de 

consciexes enfermas; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o abordador; o amparador; o assistente; o infiltrado cosmoético; o aco-

plamentista; o adventício; o assediador; o satélite de assediador; o paraterrorista; o simbionte;  
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o tenepessista; o tenepessólogo; o evoluciólogo; o parapedagogo; o agente retrocognitor tarístico; 

o pré-desperto. 

 

Femininologia: a abordadora; a amparadora; a assistente; a infiltrada cosmoética; a aco-

plamentista; a adventícia; a assediadora; a satélite de assediadora; a paraterrorista; a simbionte;  

a tenepessista; a tenepessóloga; a evolucióloga; a parapedagoga; a agente retrocognitora tarística; 

a pré-desperta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens offiexista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens desassediator; o Homo 

sapiens attractivus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens communicologus; o Homo sa-

piens assistens; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica inicial do tríplice rapport interassistencial = a aplicada na abor-

dagem interconsciencial de modo espontâneo na prestação de auxílio; técnica veterana do tríplice 

rapport interassistencial = a aplicada na abordagem interconsciencial de modo planejado na pres-

tação de auxílio. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura empática; a cultura solidária;  

a cultura tarística; a cultura taconística; a cultura intervencionista; a cultura da indiferença inte-

rassistencial; a cultura da inércia interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica do tríplice rapport interassistencial, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Antítipo  extrafísico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

07.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  EV  tríplice:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Fórmula  SEI:  Paradireitologia;  Homeostático. 

10.  Horizontalidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Limite  do  assistente:  Paradireitologia;  Neutro. 

12.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

13.  Limite  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Redes  parassociais  de  interassistência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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O  USO  DA  TÉCNICA  DO  TRÍPLICE  RAPPORT  INTERASSIS-
TENCIAL,  EVIDENCIA  PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  

ASSISTENTE,  O  NÍVEL  AUTOPARADIREITOLÓGICO  EFETI-
VO  DAS  PRÓPRIAS  ABORDAGENS  INTERCONSCIENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a aplicação da técnica do tríplice 

rapport interassistencial? Com quais resultados? 

 
Bibliografia  Específica: 
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03.  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 

41 e 67. 
04.  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 86 a 88, 500 e 952. 
05.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associacao Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 249 e 967. 
06.  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 318, 433  

e 673. 

07.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Institu-

to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 43. 

08.  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; pá-
ginas 174, 632, 712, 722 e 742. 

09.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos; 
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2002 páginas 19, 34, 37, 53, 56, 59, 73, 75, 137, 142, 169 e 196. 

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

ciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 214, 406, 459, 523 e 635. 

 

M. L. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21732 

T É C N I C A    E N E R G É T I C A    P A R A R R E U R B A N O L Ó G I C A  
( R E U R B E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica energética pararreurbanológica é a prática parapsíquica consci-

enciológica grupal, compreendendo o conjunto sinérgico, fraterno, universalista e cosmoético de 

conscins e consciexes interconectadas ao objetivo de cooperar na interassistência em prol das re-

urbanizações extrafísicas e decorrências multidimensionais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo técnica provém do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo ener-

gético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX. O elemento 

de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O prefixo re 

procede do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, iteração; reforço; intensifica-

ção; oposição; rejeição”. O termo urbano vem do mesmo idioma Latim, urbanus, “da cidade; ur-

bano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Atividade energética pararreurbanológica. 2.  Prática energética pa-

rarreurbanológica.   

Neologia. As 3 expressões compostas técnica energética pararreurbanológica egocár-

mica, técnica energética pararreurbanológica grupocármica e técnica energética pararreurba-

nológica policármica são neologismos técnicos da Reurbexologia.  

Antonimologia: 1.  Técnica da sesta. 2.  Técnica da circularidade. 3.  Técnica de auto-

desassédio. 

Estrangeirismologia: o know-how parapsíquico; o modus operandi da paraconexão in-

terassistencial multidimensional; a melhor performance energética grupal contribuindo na assis-

tência pararreurbanológica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Pararreurbanologia. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência 

pararreurbanológica: megacooperação. Maxiproéxis: paraconexão grupal. Pararreurbanização: 

interassistencialidade máxima. Reurbexologia: assistência serenológica. Pararreurbanização: 

megadesassédio serenológico. Pararreurbanização é megafraternidade.  

Coloquiologia: – A união faz a força. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reurbexologia; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os energopensenes; a energopensenidade;  

os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; o holopensene universalista; o fortalecimento do holopensene maxifraterno; a conexão com  

o holopensene dos Evoluciólogos. 

 

Fatologia: a maxiproéxis grupal; a prioridade grupal pela assistência pararreurbanizado-

ra; a felicidade no reencontro com o grupo evolutivo; o acolhimento assistencial; o Universalis-

mo; as trocas de experiências; a interdependência evolutiva; a interconfiança na equipin; a auto-

crítica; a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais; a dedicação desinteressada ao pró-

ximo; a assistência grupal em prol das consréus ressomadas; o trabalho qualificado autolúcido 

ombro a ombro com os amparadores extrafísicos; o comprometimento pessoal e grupal na partici-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21733 

pação semanal da atividade; os aportes verponológicos acessados durante a atividade assistencial; 

o Aprocimarium. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois da atividade energética; a interconexão multidimensional pararreurbanizadora; a transmissão 

das energias conscienciais (ECs); o autodomínio energossomático para auxiliar na sustentação de 

campos bioenergéticos heterassistenciais; a ectoplasmia; a desenvoltura energossomática; a clari-

vidência da dimener; a sensação de ballonement; a semipossessão benigna; o parabanho energéti-

co; o bonde extrafísico; os extrapolacionismos parapsíquicos; a interconfiança amparador extrafí-

sico–amparando; a primavera energética (primener); o reencontro com o grupo evolutivo extrafí-

sico; o sentimento de paragratidão à equipex; as pararrealidades multidimensionais; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a infinitude das múltiplas dimensões; a iscagem lúcida; o since-

ro bem-querer universal; as comunexes; a reurbanização extrafísica; os resgates extrafísicos de 

consciexes patológicas na Baratrosfera; a motivação para o aperfeiçoamento cosmoético da aute-

nergosfera a fim de amplificar as contribuições pessoais na reurbanização planetária; o somatório 

das energias conscienciais assistenciais; a irresistibilidade interassistencial multidimensional;  

o número incalculável de componentes intra e extrafísicos da família interplanetária ou cósmica;  

a atuação das conscins e consciexes engajadas no Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial; os mecanismos interassistenciais multidimensionais sob a autoridade ou superintendência 

dos Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reurbex-reurbin; o sinergismo energia imanente–energia 

consciencial na interassistencialidade; o sinergismo assistente-assistido. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio ―ninguém evolui sozi-

nho‖; o princípio da inseparabilidade grupocármica; a compreensão profunda e abrangente do 

princípio da evolução grupal interassistencial. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria 

dos Serenões.  

Tecnologia: a técnica energética pararreurbanológica; a técnica da assepsia energéti-

ca; as técnicas de circulação de energias; a técnica da soltura energossomática; as técnicas de 

desbloqueios chacrais; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas projetivas; a técnica 

do cosmograma permitindo a identificação de indicadores intrafísicos da reurbex; a técnica do 

resgate extrafísico; a Paratecnologia. 

Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado da reurbanização extrafísica da 

Terra; o voluntariado interassistencial conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório 

conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da sinalética para-

psíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Serenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o exercício da cidadania multidimensional funcionando 

ao modo de laboratório consciencial. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da In-

terassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parassociolo-

gia;  o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio 

Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da 

Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Serenões (CIS). 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das atividades energéticas pararreurbanológicas;  

o efeito imediato da atuação das ECs; os efeitos homeostáticos do EV; os efeitos evolutivos do 
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holopensene cosmoético; o efeito concreto das paracirurgias invisíveis; o efeito halo da autode-

sassedialidade; os efeitos da intencionalidade sadia; os efeitos do aprendizado na assistência;  

a depuração do holopensene intrafísico enquanto efeito das reurbanizações extrafísicas; os efeitos 

da extrafisicalidade na intrafisicalidade; o efeito de assumir a responsabilidade multidimensio-

nal na vida humana; os efeitos multidimensionais das atuações enquanto minipeças interassisten-

ciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras das reurbanizações; a formação conti-

nuada de neossinapses sobre a multidimensionalidade; as neossinapses geradas pela conexão 

com as Centrais Extrafísicas; as neossinapses geradas pela ampliação do mentalsoma na cone-

xão com a serenosfera; as parassinapses interassistenciais; a criação de neossinapses parapsí-

quicas; as paraneossinapses promovidas pelas consciências evoluídas; as neossinapses da inter-

cooperação interconsciencial multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo assistido-assistente; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação 

do conteúdo; o ciclo retroalimentador dos holopensenes interassistenciais; o ciclo multiexistenci-

al dos componentes do grupo evolutivo. 

Enumerologia: o estado vibracional; a assim-desassim; o arco voltaico craniochacral;  

a montagem do campo energético interassistencial; a sintonização com as Centrais Extrafísicas;  

a sintonização com a serenosfera; o bolsão energético assistível. 

Binomiologia: o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio flexibilidade energosso-

mática–assistência; o binômio ortopensenização-ortoenergização; o binômio concentração men-

tal–atenção dividida; o binômio fatos-parafatos; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio 

equipex-equipin; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio pararreurbanização-re-

urbanização. 

Interaciologia: a interação equipin-equipex; a interação técnica-paratécnica; a intera-

ção dos maximecanismos multidimensionais interassistenciais com as Centrais Extrafísicas. 

Crescendologia: o crescendo minipeça interassistencial–maximecanismo interassisten-

cial; o crescendo assistência egocármica–assistência grupocármica–assistência policármica;  

o crescendo interassistencial pararreurbanológico. 

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio Cosmoética- 

-Universalismo-Megafraternidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento de cons-

ciexes por parte dos amparadores. 

Polinomiologia: o polinômio célula assistencial intrafísica reurbanizadora–consciex re-

urbanizada–conscin reurbanizada–célula assistencial extrafísica reurbanizadora; o polinômio 

holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o poli-

nômio estado vibracional–assim–arco voltaico–desassim. 

Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo pa-

drão energético ginossomático / padrão energético androssomático; o antagonismo multidimen-

sionalidade / intrafisicalidade; o antagonismo equilíbrio / perturbação. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de  

a evolução ser individual, mas ser catalisada pelo grupo; o paradoxo autossuficiência evolutiva– 

–interdependência evolutiva; o paradoxo pesquisador independente intrafísico–minipeça interas-

sistencial multidimensional interdependente; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoe-

ticocracia; a homeostaticocracia; a proexocracia; a energocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica possibi-

litando os acertos multisseculares; a lei básica da interassistencialidade consciencial de o menos 

doente, mais experiente, ajudar o mais doente, menos experiente; a lei da Cosmoética; a lei da 

Evoluciologia aplicada às reurbanizações extrafísicas.  

Filiologia: a neofilia; a reurbanofilia; a amparofilia; a interassistenciofilia; a energofilia; 

a fraternofilia; a neofilia; a experimentofilia; a parafenomenofilia; a parapercepciofilia; a paratec-

nofilia. 

Fobiologia: a ausência da tanatofobia; a superação da xenofobia; o sobrepujamento da 

energofobia; a remissão da disciplinofobia; a eliminação da assediofobia. 
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Maniologia: a evitação da megalomania na interassistência. 

Mitologia: a desmitificação dos parafenômenos; a desmitificação do parapsiquismo;  

a eliminação do mito da solidão. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a reurbanoteca; 

a grupocarmoteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca; a projecioteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Reurbexologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a In-

terassistenciologia; a Holocarmologia; a Paratecnologia; a Parafenomenologia; a Parassociologia; 

a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin pacifista; a conscin comprometida; a conscin atacadista;  

a conscin semperaprendente; a minipeça no maximecanismo interassistencial multidimensional;  

a consréu estelar; a consréu ressomada; a consréu transmigrada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente pararreurbanizador; o atacadista conscienci-

al; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação; o pesquisador; os habitantes dos planetas irmãos; o amparador; o evo-

luciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente pararreurbanizadora; a atacadista conscienci-

al; 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 exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a pesquisadora; as habitantes dos planetas irmãos; a amparadora; a evolu-

cióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens energossomaticus; o Ho-

mo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Ho-

mo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica energética pararreurbanológica egocármica = a promotora de 

reciclagens no praticante; técnica energética pararreurbanológica grupocármica = a promotora 

de reciclagens no grupocarma mais próximo do praticante; técnica energética pararreurbanológi-

ca policármica = a promotora de renovações em amplos setores holopensênicos. 

 

Culturologia: a cultura do Estado Mundial; a cultura da grupalidade quando operosa  

e cosmoética; a cultura do Universalismo; a cultura da interassistencialidade consciencial;  

a Multiculturologia da Energossomatologia; a cultura das reurbanizações intra e extrafísicas. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21736 

APROCIM. Sob a ótica da Reurbexologia, dentre as  técnicas energéticas pararreurba-

nológicas, a Atividade Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional (APROCIM) contribui 

com as reurbexes no Planeta e acontece semanalmente desde 2003 na Associação Internacional 

de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC), sediada em Jundiaí, SP, Brasil. 

Minipeça. Os participantes intra e extrafísicos da técnica energética pararreurbanológi-

ca são denominados agentes pararreurbanizadores. 

  

Procedimentologia. Segundo a Paratecnologia, eis, em ordem funcional, as 6 fases 

componentes da técnica energética pararreurbanológica da APROCIM, especificamente: 

1.  Preparação. A autassepsia energética, otimizando a expansão energossomático  

e o acoplamento com o amparador extrafísico. 

2.  Arco voltaico. A aplicação da técnica de transmissão e assimilação intensa de ener-

gia consciencial na região craniochacral, objetivando a interassistencialidade entre os partici-

pantes. 

3.  Formação. A integração energética das equipexes e equipin consolidando o campo 

energético pararreurbanológico, ao modo de pilar energético interdimensional, de maneira  

a contribuir  no maximecanismo reurbanizador. 

4.  Conexão. A instalação do estado vibracional, facilitando a sintonização com os holo-

pensenes das Centrais Extrafísicas, planetas irmãos e serenosfera. 

5.  Setorização. A exteriorização das energias conscienciais com estado vibracional, 

contribuindo na formação de bolsão energético assistível.  

6.  Desassimilação. A finalização da prática energética, com a  técnica da desassim. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica energética pararreurbanológica, indicados para 

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

interessados: 

01.  Autoconscientização  cosmológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Dinâmica  da  tenepes  planetária:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

06.  Dinâmica  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Extrapolacionismo  de  trafores:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

10.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

11.  Paralógica  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Realidade  impactante:  Surpreendenciologia;  Homeostático. 

14.  Serenosfera:  Serenologia;  Homeostático. 

15.  Setorização  holopensênica:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  ENERGÉTICA  PARARREURBANOLÓGICA,  FER-
RAMENTA  ASSISTENCIAL  COLABORADORA  DO  MOVI-

MENTO  REURBEXOLÓGICO  PLANETÁRIO,  POTENCIALIZA   
A  EVOLUÇÃO  DA  HUMANIDADE  E  PARA-HUMANIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participa de atividade grupal assistencial pa-

rarreurbanizadora? Qual a vivência teática enquanto minipeça no maximecanismo assistencial 

reurbexológico coordenado pelos Serenões? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

115 a 121, 128, 158, 168 a 235, 270 a 317, 403 a 448, 471 a 864 e 1.018 a 1.095. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

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

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

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 903 a 982. 

 

V. E. S. 
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T É C N I C A    O R T O P E N S A T O G R Á F I C A  
( P A R E M I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica ortopensatográfica é a composição de procedimentos redacionais 

aplicados pela conscin, homem ou mulher, na elaboração textual tarística em forma de sentenças, 

máximas, parêmias, frases, axiomas, a partir de cosmoideário, neoparaconstructos e omniexperi-

ências de epicentro consciencial veterano. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou a prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O primeiro ele-

mento de composição orto deriva do idioma Grego, orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo pensata pro-

cede do idioma Latim, pensatus, “examinado, compensado, pago”, oriundo de penso, pensare, 

“examinar, considerar atentamente, pensar”. O segundo elemento de composição grafia provém 

do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Técnica redacional de ortopensatas. 2.  Procedimento redacional or-

topensatográfico. 3.  Fórmula redacional de ortopensatas. 4.  Técnica aplicada à ortopensato-

grafia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo pensata: ar-

quipensata; autopensata; Autopensatologia; benignopensata; cosmopensata; evoluciopensata; 

heteropensata; hiperpensata; meganeopensata; megapensata; Megapenastologia; minipensata; 

neopensata; nexopensata; ortopensata; ortopensatógrafa; ortopensatografia; ortopensatográfi-

ca; ortopensatográfico; ortopensatógrafo; Ortopensatologia; parapsicopensata; pensatogenia; 

pensatogênica; pensatogênico; pensatógrafa; pensatógrafo; pensatóloga; Pensatologia; pensató-

logo; pensator; prioropensata; repensata; retropensata; taquipensata. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica ortopensatográfica, técnica ortopensato-

gráfica formal e técnica ortopensatográfica conteudística são neologismos técnicos da Paremio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Aleatoriedade ortopensatográfica. 2.  Atecnia ortopensatográfica.  

3.  Técnica de redação convencional. 4.  Técnica de redação textual. 

Estrangeirismologia: a open mind para a equipex; a expertise conquistada pela prática 

diária; a teática de nulla dies sine linea (nenhum dia sem única linha). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desempenho ortopensatográfico. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortopensa-

ta: complexidade explicitativa. Ortopensata: análise sintética. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Autoradologia. A conscin autora veterana, já possuindo técnicas redacionais e esti-

lísticas automáticas, apresenta tal linearidade e fluidez a ponto de nem perceber que as aplicam 

constantemente durante a produção intelectual grafopensênica”. “A experiência autoral intensiva 

cria macetes redacionais”. 

2.  “Conformaticologia. O maior problema de quem escreve é casar harmonicamente 

os conteúdos com as formas. Os fatos são machos e as palavras são fêmeas”. 

3.  “Ortopensatas. A técnica da elaboração de pensatas constitui o encantoamento das 

ideias nobilitantes no fulcro do microuniverso da conscin pensadora”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciográfico favorecendo o exercício da or-

topensatografia; a pensenidade mentalsomática preponderante nas práticas redacionais de orto-

pensatas; o materpensene bibliográfico do epicentro consciencial favorecendo o rapport com  

a equipex; a pensenografia; o holopensene mentalsomático do Tertuliarium; os exopensenes ins-

piradores; a exopensenidade; os neopensenes derivados das neoideias; a neopensenidade. 

 

Fatologia: as anotações de ortopensatas durante as Minitertúlias Conscienciológicas;  

o suporte para a grafotares; a liberdade redacional para a expansão ideativa; a associação de ideias 

do conteúdo ouvido nas Minitertúlias com a autocognição do ortopensatógrafo; a escrita direta no 

papel ao invés do computador como fator gerador das tarefas ortopensatográficas; o fato de as or-

topensatas serem sintéticas, mesmo abordando temas complexos; a assessoria conscienciográfica 

ao epicon-docente impedido de anotar as próprias ideias no momento do Curso das Respostas;  

a tares fundamentando a ortopensatografia; a confiança conquistada; a autocognição evidenciada 

pelo dicionário cerebral pessoal na colocação das palavras apropriadas e assertivas. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático necessário antes das tarefas orto-

pensatográficas; a atuação da equipex na inspiração ideativa e apoio energético na redação de or-

topensatas; a expansão ideativa a partir de campo mentalsomático intelectivo; o acesso ao ideário 

extrafísico; a conexão paracerebral com os amparadores de função; a extrapolação da vivência do 

fenômeno da pangrafia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ortopensatógrafo veterano–ortopensatógrafo iniciante; 

o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo ambiente apropriado–escrita assertiva. 

Principiologia: o princípio de 1 mais 1 ser superior a 2; o princípio da autodisciplina 

gerando créditos no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o princípio da intercooperação;  

o princípio da liberdade de expressão permeando as tarefas ortopensatográficas; o princípio de 

haver técnica para tudo; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio de a interassisten-

cialidade ser a base de qualquer ortopensata. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta pessoal. 

Teoriologia: as teorias ortopensatográficas representando a síntese da prática redacional 

desenvolvida ao longo dos anos; a teoria da colheita intermissiva; a teoria da comunicabilidade 

cosmoética; a teoria da conformática; a teoria das neoideias; a teoria das neoverpons. 

Tecnologia: a técnica ortopensatográfica; as técnicas conscienciográficas auxiliando na 

redação de ortopensatas; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do de-

talhismo; as paratécnicas da equipex; a técnica da segunda redação. 

Voluntariologia: o voluntariado na Equipe da Monitoria das Minitertúlias Consciencio-

lógicas. 

Laboratoriologia: o labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito halo da atividade ortopensatográfica perante a multidimensionali-

dade; o efeito recompensador do autesforço. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses cotidianamente. 

Ciclologia: o ciclo ouvir explanação–apreender a conteudística–elaborar ortopensatas. 

Enumerologia: a prática; o método; a técnica; a repetição; a expertise; a especialização; 

o veteranismo. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio aprendizagem-doação; o bi-

nômio comunicação visual–escrita de ortopensata; o binômio conteúdo-forma; o binômio senso 

de autossatisfação–senso de autorresponsabilidade; o binômio explanação-redação. 

Interaciologia: a interação ortopensatógrafo–epicentro consciencial–amparador de 
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função. 

Crescendologia: o crescendo atecnia redacional–técnica ortopensatográfica. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos embasando ortopensatas. 

Polinomiologia: o polinômio dedicação-comprometimento-respeito-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo aleatoriedade / tecnicidade. 

Politicologia: a meritocracia; a argumentocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; 

a evoluciocracia; a heuristicocracia; a lucidocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei da causa e efeito na retratação dos erros do passado; a lei do maior es-

forço ortopensatográfico; a lei da afinidade; a lei do exemplarismo. 

Filiologia: a conscienciografofilia; a amparofilia; a grafoassistenciofilia; a cogniciofilia; 

a comunicofilia; a debatofilia; a evoluciofilia; a verponofilia. 

Fobiologia: a ausência de grafofobia. 

Sindromologia: a ausência de síndromes em geral. 

Mitologia: a eliminação dos mitos pela tares grafopensênica. 

Holotecologia: a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paremiologia; a Ortografologia; a Conscienciografologia; a As-

sistenciologia; a Heuristicologia; a Verponologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Tu-

dologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; 

a conscin lúcida; a conscin universalista; a conscin-cobaia exemplarista; a consciex amparadora 

de função; a equipe de monitores das Minitertúlias Conscienciológicas; a personalidade técnica;  

a conscin varejista; a conscin docente veterana; a conscin enciclopedista; a conscin atratora cos-

moética; a conscin ofiexista. 

 

Masculinologia: o ortopensatógrafo; o paremiógrafo; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o coadjutor; o autor conscienciológico; o atacadista conscienci-

al; o intermissivista; o cognopolita; o debatedor; o comunicólogo; o conscienciólogo; o convivió-

logo; o proexista; o reeducador; o escritor; o intelectual; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o minitertuliano; o voluntário. 

 

Femininologia: a ortopensatógrafa; a paremiógrafa; a acoplamentista; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a coadjutora; a autora conscienciológica; a atacadista conscienci-

al; a intermissivista; a cognopolita; a debatedora; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivió-

loga; a proexista; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a parapercepciologista; a pesquisadora; 

a projetora consciente; a sistemata; a minitertuliana; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognographus; o Homo sapiens orthopensenor; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica ortopensatográfica formal = a desenvolvida com o foco no modo 

redacional e estilístico; técnica ortopensatográfica conteudística = a desenvolvida com o foco na 

essência ideativa. 

 

Culturologia: a cultura da ortopensatografia implantada a partir das Minitertúlias 

Conscienciológicas; a cultura mentalsomática; a cultura da conscienciografia. 

Forma. Atinente à Estilisticologia, eis 12 fórmulas redacionais, com foco na forma, do 

confor, aplicadas na elaboração de ortopensatas nas Minitertúlias Conscienciológicas a partir das 
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ideias expostas por autor, enciclopedista e lexicógrafo conscienciológico, dispostas de acordo 

com o desenvolvimento da prática conscienciográfica, relacionadas em ordem funcional de de-

senvolvimento paremiológico: 

01. Transcrição. Anotação literal do conteúdo ideativo explanado. 

02. Vocábulo. Anotação do exposto, com modificação apenas de preposições, conjun-

ções ou verbos. 

03. Megapensene. Conversão de ideias sintéticas em megapensenes trivocabulares. 

04. Epígrafe. Destinação de título díspar ao conteúdo apresentado verbalmente. 

05. Tematologia. Destinação de título com a conteudística explanada, sendo a redação 

da pensata o arremate redacional não verbalizado. 

06. Generalização. Produção textual generalista dos fatos e parafatos relatados, ampli-

ando a validação da experiência dos personagens para outros contextos. 

07. Síntese. Sintetização do ideário apresentado. 

08. Análise. Composição redacional pormenorizada de ideário exposto sinteticamente. 

09. Complemento. Redação com acréscimos à ideia original, de modo a ampliar o tema 

tratado verbalmente. 

10. Neologismo. Elaboração de terminologia original de acordo com o contexto ideativo 

exposto. 

11. Autonomia. Redação de modo distinto ao exposto, mantendo a essência da ideia, 

porém, com grafia totalmente autônoma. 

12. Observação. Composição textual a partir do exame de fatos e comportamentos veri-

ficados no ambiente. 

 

Conteudística. De acordo com a Conscienciografologia, eis 58 fórmulas redacionais 

com foco no conteúdo, do confor, aplicadas na elaboração de ortopensatas nas Minitertúlias 

Conscienciológicas a partir das ideias expostas por autor, enciclopedista e lexicógrafo conscien-

ciológico, dispostas em ordem funcional: 

01. Afirmação. Teor paremiológico de caráter afirmativo. 

02. Negação. Teor paremiológico de caráter negativo. 

03. Questionamento. Teor paremiológico de caráter interrogativo. 

04. Brado. Teor paremiológico de caráter exclamativo. 

05. Algarismo.  Teor paremiológico de caráter numeral. 

06. Étimo. Teor paremiológico de caráter etimológico. 

07. Aliteração. Teor paremiológico de caráter consonantal, com repetição de letras con-

soantes. 

08. Assonância. Teor paremiológico de caráter vogal, com repetição de letras vogais. 

09. Parônimos. Teor paremiológico de caráter fonêmico, com semelhantes fonemas. 

10. Onomatopeia. Teor paremiológico de caráter sonoro, com imitação de sons. 

11. Anástrofe. Teor paremiológico de caráter vocabular, com inversão de palavras nas 

frases. 

12. Hipérbole. Teor paremiológico de caráter amplificativo, com pseudoexagero inten-

cional. 

13. Anáfora. Teor paremiológico de caráter duplicativo, com repetição de palavras. 

14. Sinédoque. Teor paremiológico de caráter sinonímico, com substituição de vocábu-

los por expressão figurativa. 

15. Rima. Teor paremiológico de caráter harmonioso, com fonemas formando verso. 

16. Prosopopeia. Teor paremiológico de caráter ilustrativo, com atribuição humana  

a algo não humano. 

17. Caricatura. Teor paremiológico de caráter representativo. 

18. Metáfora. Teor paremiológico de caráter figurado. 

19. Provérbio. Teor paremiológico de caráter popular. 

20. Irreverência. Teor paremiológico de caráter pitoresco. 

21. Humorismo. Teor paremiológico de caráter cômico. 
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22. Originalidade. Teor paremiológico de caráter curioso. 

23. Contradição. Teor paremiológico de caráter paradoxal. 

24. Acuidade. Teor paremiológico de caráter sutilizado. 

25. Eufemismo. Teor paremiológico de caráter atenuado. 

26. Realce. Teor paremiológico de caráter enfático. 

27. Premissa. Teor paremiológico de caráter argumentativo. 

28. Explicação. Teor paremiológico de caráter elucidativo. 

29. Taxologia. Teor paremiológico de caráter classificativo. 

30. Megafoco. Teor paremiológico de caráter centrado. 

31. Analogia. Teor paremiológico de caráter associativo. 

32. Simplicidade. Teor paremiológico de caráter elementar, básico. 

33. Heterogeneidade. Teor paremiológico de caráter complexo, multifacetado. 

34. Contemporaneidade. Teor paremiológico de caráter atual. 

35. História. Teor paremiológico de caráter arqueológico. 

36. Conjectura. Teor paremiológico de caráter prospectivológico. 

37. Progressão. Teor paremiológico de caráter ascendente. 

38. Descensão. Teor paremiológico de caráter descendente. 

39. Confluência. Teor paremiológico de caráter convergente. 

40. Contrapartida. Teor paremiológico de caráter contrastual. 

41. Cotejo. Teor paremiológico de caráter comparativo. 

42. Peremptoriedade. Teor paremiológico de caráter determinante. 

43. Circularidade. Teor paremiológico de caráter reiteracional. 

44. Fatuística. Teor paremiológico de caráter factual. 

45. Empirismo. Teor paremiológico de caráter experimental. 

46. Incentivo. Teor paremiológico de caráter motivacional. 

47. Brandura. Teor paremiológico de caráter ameno. 

48. Tares. Teor paremiológico de caráter impactoterápico. 

49. Incisão. Teor paremiológico de caráter cirúrgico, categórico. 

50. Prescrição. Teor paremiológico de caráter recomendativo. 

51. Agudez. Teor paremiológico de caráter paroxístico, culminativo. 

52. Espelho. Teor paremiológico de caráter exemplarista. 

53. Renovação. Teor paremiológico de caráter recinológico. 

54. Reflexão. Teor paremiológico de caráter autorreflexivo. 

55. Repercussão. Teor paremiológico de caráter reverberativo. 

56. Mundividência. Teor paremiológico de caráter cosmovisiológico. 

57. Pararrealidade. Teor paremiológico de caráter multidimensional. 

58. Vanguardismo. Teor paremiológico de caráter neoverponológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a técnica ortopensatográfica, indicados para a expansão 

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

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

03.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conscienciologia  profunda:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 
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10.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

11.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Técnica  conscienciográfica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  autovivenciograma:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

15.  Tecnicidade  comunicativa:  Comunicologia;  Neutro. 

 

AS  TÉCNICAS  ORTOPENSATOGRÁFICAS  REPRESENTAM   
A  SÍNTESE  DA  PRÁTICA  REDACIONAL  DIÁRIA  E  AFEREM  

A  APTIDÃO  COGNITIVA,  REDACIONAL,  MENTALSOMÁTICA  

E  IDEATIVA  DA  CONSCIN  ESCRIBA  CONSCIENCIOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em elaborar as próprias técnicas orto-

pensatográficas? Já havia refletido a respeito? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do 

Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 56, 57, 193, 

214, 340, 390, 391 e 744. 

2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas léxicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 9, 23, 86, 
216, 217, 233, 394, 466, 1.183 a 1.186, 1.275, 1.277 e 1.315. 

 

R. S. R. 
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T É C N I C A    T E R T U L I Á R I A  
( T E R T U L I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A técnica tertuliária é a aplicação científica, didática ou pedagógica, dos 

métodos de amplificação e desenvolvimento da reunião ou assembleia dos tertulianos e pesquisa-

dores afins para debater temas avançados da Conscienciologia, nas tertúlias conscienciológicas, 

diárias, o Curso de Longo Curso, do Tertuliarium, realizadas no Campus CEAEC. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idio-

ma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, 

ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O termo ter-

túlia deriva do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu, 

no idioma Espanhol, no Século XVII. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Técnica conscienciológica. 2.  Técnica das tertúlias consciencioló-

gicas. 3.  Técnica pedagógica das neoverpons. 

Neologia. As 3 expressões compostas técnica tertuliária, técnica tertuliária direta e téc-

nica tertuliária indireta são neologismos técnicos da Tertuliologia. 

Antonimologia: 1.  Técnica da circularidade. 2.  Técnica do crescendo. 3.  Técnica da 

exaustividade. 4.  Técnica do detalhismo. 5.  Técnica da câmara de autorreflexão. 6.  Técnica da 

conscin-cobaia. 

Estrangeirismologia: o Tertuliarium (Consultório Conscienciológico); as tertúlias on- 

-line; o upgrade da erudição conscienciológica; o Argumentarium; o Planarium do discerni-

mento. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconsciencialidade evolutiva prioritária. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene parapedagógico do Tertuliarium; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a tertúlia conscienciológica; o parlatório técnico; os debates públicos sobre as 

questões da Conscienciologia; a assembleia técnica conscienciológica; os debates sobre os verbe-

tes-aula; as heterocríticas ao tema do dia; as acareações interconscienciais; as revisões do texto;  

a carga horária de duas horas diárias do Curso de Longo Curso; a busca da reeducação conscien-

cial em grupo; a Cognópolis; a evolução das pesquisas conscienciológicas; o debatódromo; a ex-

plicação melhor e mais acurada do conceito conscienciológico; a explicitação dos aspectos cons-

cienciais latentes ou obscuros; as referências exemplificativas ao tema na hora e no momento 

certos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Tertuliarium na 

condição de laboratório de desassédio mentalsomático; o Paratertuliarium; a ampliação da de-

manda pela tenepes; o macrossoma potencializando a Parapedagogiologia; os excons; a Central 

Extrafísica da Verdade (CEV); a simulcognição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial do professor–força presencial do ampa-

rador extrafísico de função; o sinergismo das energias conscienciais dos tertulianos; o sinergis-

mo do esclarecimento dúvidas-respostas; o sinergismo das Centrais Extrafísicas. 
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Principiologia: o princípio da paraeducação continuada; o princípio da reeducação 

consciencial. 

Codigologia: o código de respeito à ignorância alheia; o código da retribuição proexo-

lógica; o código da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Teoriologia: a teoria da Terra como sendo planeta hospital-escola. 

Tecnologia: a técnica tertuliária; as técnicas conscienciológicas; a técnica da fratura 

exposta e do soco na cara empregada fraternalmente na Impactoterapia; a técnica da primeira 

impressão empregada através da força presencial; a técnica da leitura especializada dos verbe-

tes da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do registro pessoal dos temas das tertúlias;  

a técnica da minileitura prévia antes do início da tertúlia conscienciológica. 

Voluntariologia: os voluntários-tertulianos; os voluntários-teletertulianos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito-halo das tertúlias online. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons dos neoverbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo anual das publicações dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia; o ciclo anual da prova geral da Conscienciologia. 

Enumerologia: a tecnicidade tertuliária; a holopensenidade tertuliária; a ortocriticidade 

tertuliária; a interassistencialidade tertuliária; a Parapedagogiologia tertuliária; a autoconsciencia-

lidade tertuliária; a Tertuliologia. 

Binomiologia: o binômio verbete-aula. 

Interaciologia: a interação equipe técnica das tertúlias–professor; a interação profes-

sor-amparador; a interação professor–Central Extrafísica da Verdade (CEV); a interação cons-

ciex visitante do Curso Intermissivo–professor. 

Crescendologia: o crescendo do somatório de neoideias; o crescendo aquisitivo do con-

teúdo conscienciológico; o crescendo do alargamento ideativo da cosmovisão pessoal; o crescen-

do cognitivo da associação de ideias de ponta. 

Trinomiologia: o trinômio ensaio–verbete–aula diária, gratuita. 

Antagonismologia: o antagonismo educação conscienciológica / educação formal;  

o antagonismo atacadismo existencial / varejismo existencial; o antagonismo intenção de infor-

mar / coerção intelectual; o antagonismo cosmovisão conscienciológica / visionarismo imaturo. 

Paradoxologia: o paradoxo do Tertuliarium como laboratório experimental intrafísico 

para consciex intermissivista. 

Politicologia: a política da reeducação geral; a didaticocracia; a debatocracia; a demo-

cracia; a argumentocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da maxiproéxis grupal. 

Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; a evolucio-

filia; a priorofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição; a criticofobia; a neofobia. 

Holotecologia: a tertulioteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a polemoteca; parapedago-

goteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Tecnologia; a Parapedagogiologia; a Experimen-

tologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Refutaciologia; a Des-

crenciologia; a Ressociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a equipe técnica das tertúlias conscienciológicas; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sa-

piens refutator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens 

praeceptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens 

scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: técnica tertuliária direta = o desenvolvimento da aula do Curso de Lon-

go Curso diretamente no Tertuliarium; técnica tertuliária indireta = o desenvolvimento da aula 

do Curso de Longo Curso indiretamente através da transmissão online, televisiva e radiofônica, 

ao vivo. 

 

Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da Refutaciologia; a cultura da 

Descrenciologia; a cultura conscienciológica na Cognópolis; a cultura didática; a cultura trans-

dimensional da Conscienciologia; os choques gerados pela cultura conscienciológica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Tertuliologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 34 téc-

nicas pedagógicas empregadas no desenvolvimento das tertúlias conscienciológicas do Tertulia-

rium, no Campus CEAEC (Ano-base: 2008): 

01.  Técnica da antialienação: as comunicações das notícias recentes da mídia impressa, 

relevantes ou pertinentes em relação ao verbete do dia ou aos participantes diretos, eventuais. 

02.  Técnica da banana technique: a entrega da banana de plástico (esnobação) para  

o tertuliano ou tertuliana confessando publicamente a não-participação (esnobação) na prova ge-

ral de Conscienciologia, no fim do ano letivo. 

03.  Técnica da casuística: o uso de ganchos didáticos por meio de casos ou histórias da 

vida real. 

04.  Técnica da conscin-cobaia: a autexposição diária do tertuliano-professor e dos ter-

tulianos-alunos. 

05.  Técnica da cópia de verbete antigo: o encaminhamento de cópia de verbete já deba-

tido para tertulianos com dúvidas em conceitos já explicitados. 

06.  Técnica da doação do verbete: a doação do verbete do dia de modo gratuito, sem 

taxas. 

07.  Técnica da eleição: a escolha dos verbetes através da votação para todos os dias, ex-

ceto aos domingos, sugerido pelo professor. 
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08.  Técnica da escala evolutiva: o banner da escala evolutiva das consciências, afixado 

na parede da sala de aulas das tertúlias, para consultas diretas durante os debates. 

09.  Técnica da interassistencialidade: a solicitação para determinado voluntário orien-

tar outro, após a tertúlia, em alguma dúvida pessoal sobre ocorrência da especialidade profissio-

nal. Exemplo: problemas jurídicos, procurar os advogados da CIAJUC. 

10.  Técnica da leitura das auras: a identificação e o direcionamento de perguntas dos 

tertulianos, por meio da clarividência das psicosferas dos mesmos, estimulando-os aos questiona-

mentos. 

11.  Técnica da lupa: o uso da lupa nas leituras para não forçar os olhos. 

12.  Técnica da ocupação: o ato de solicitar ao novo tertuliano fazer associação de ideias 

do verbete em debate com a ocupação (profissão, trabalho), contribuindo com algum comentário, 

sugestão ou adendo. 

13.  Técnica das especialidades: o banner das especialidades, na ordem alfabética, afi-

xado na parede da sala de aulas das tertúlias, para consultas diretas durante os debates. 

14.  Técnica das faixas etárias: o banner das faixas etárias das conscins, afixado na pa-

rede da sala de aulas das tertúlias, para consultas diretas durante os debates. 

15.  Técnica das palmas: a recepção de visitantes ou voluntários como meio de valoriza-

ção da presença da conscin e do trabalho pessoal correspondente. 

16.  Técnica das pontoações: o banner das pontoações dos trabalhos do CEAEC e da 

CCCI, afixado na parede da sala de aulas das tertúlias, para consultas diretas durante os debates. 

17.  Técnica das respostas aos teletertulianos: as respostas adequadas ao nível da per-

gunta e do teletertuliano ou teletertuliana. 

18.  Técnica da utilidade pública: a prestação de serviço por meio de avisos gerais. 

19.  Técnica do apelido: o chamamento técnico e afetivo de tertulianos, assíduos, inter-

ventores, debatedores e dinâmicos, por exemplo, o Trio Parada Dura, o IBGE. 

20.  Técnica do banner: a divulgação de novo curso, encontro ou evento por intermédio 

de banner, afixado na parede da sala de aulas das tertúlias, como recurso didático para a seção de 

avisos no final da tertúlia. 

21.  Técnica do bom humor: as anedotas e brincadeiras oportunas empregadas para ali-

viar a austeridade de certos temas complexos ou a tensão de holopensenes mais carregados. 

22.  Técnica do calendário: a localização do calendário, com os dias do mês, na parede 

de frente ao professor, no fundo da sala de aulas das tertúlias, a fim de permitir o acompanhamen-

to direto da cronologia intrafísica. 

23.  Técnica do copo d‟água: o aproveitamento do momento de perguntas pelos tertulia-

nos para beber o copo d’água. 

24.  Técnica do gongo: o soar do gongo na abertura dos trabalhos da tertúlia como meio 

de chamamento inicial de conscins e consciexes. 

25.  Técnica do histrionismo: o emprego de canto, dança ou performance breve, de mo-

do histriônico, tornando a aula mais didática e comunicativa. 

26.  Técnica do porta-livro: a colocação dos originais do verbete do dia, das anotações 

da “utilidade pública” e das perguntas dos teletertulianos dispostos em amplo porta-livro ou por-

ta-verbetes. 

27.  Técnica do princípio da descrença: a placa do princípio da descrença afixada na 

parede da sala de aulas das tertúlias, a fim de lembrar a todos o caráter científico e teático da 

Conscienciologia. 

28.  Técnica do quadro branco: o preenchimento diário do quadro branco (quadro mu-

ral) com as informações do título do verbete, número e data da tertúlia em andamento. 

29.  Técnica do relógio: a localização do relógio, junto à mesa do professor, permite  

a visualização durante a transmissão da tertúlia online, via Internet, TV e rádio, revelando autenti-

cidade e transparência. 

30.  Técnica dos 20 megaatributos: o banner dos 20 megaatributos propulsores da evo-

lução, afixado na parede da sala de aulas das tertúlias, para consultas durante os debates. 
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31.  Técnica dos avisos: a reserva de tempo, ao final da tertúlia, depois da eleição do 

verbete para o dia seguinte, para avisos oportunos e divulgações de cursos e eventos, particular-

mente da CCCI ou de interesse geral. 

32.  Técnica dos especialistas: a solicitação de parecer aos especialistas, como por 

exemplo, aos advogados, médicos, revisores, entre outros, sobre algum caso ou polêmica, durante 

a tertúlia. 

33.  Técnica dos ganchos: o emprego de ganchos didáticos de filmes cinematográficos, 

diálogos e cenários, aspectos comparativos de livros recém-publicados, programas de TV e maté-

rias de jornais contendo conteúdos conscienciológicos. 

34.  Técnica do trabalho em equipe: a solicitação ao tertuliano pontual da explicação da 

ideia já debatida ao tertuliano atrasado, tendo entrado na tertúlia depois de algum tempo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a técnica tertuliária, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

O  CURSO  DE  LONGO  CURSO,  DIÁRIO,  DAS  TERTÚLIAS,  
PELO  NÚMERO  AVULTADO  DE  TERTULIANOS  INTERES-  

SADOS,  ESTÁ  INSERIDO  ENTRE  OS  MAIORES  ÊXITOS  PA-  
RAPEDAGÓGICOS  DAS  TÉCNICAS  CONSCIENCIOLÓGICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já é tertuliano(a) ou teletertuliano(a) conscien-

ciológico(a)? Você obtém algum proveito com as tertúlias conscienciológicas? 
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T E C N I C I D A D E    C O M U N I C A T I V A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tecnicidade comunicativa é a qualidade, caráter ou condição da aplicação 

de métodos ou técnicas pela conscin lúcida, homem ou mulher, para obter resultados evolutivos 

no processo de comunicabilidade interconsciencial, em todas as naturezas e formas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O termo comu-

nicativa deriva do idioma Latim, communicativus, “próprio para comunicar; comunicativo”. Sur-

giu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Destreza metodológica expositiva. 2.  Habilidade técnica comunicati-

va. 3.  Engenhosidade comunicacional.   

Neologia. As duas expressões compostas tecnicidade comunicativa básica e tecnicidade 

comunicativa avançada são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Antitecnicismo comunicacional. 2.  Incapacidade técnica comunica-

tiva. 3.  Imprecisão metodológica expressiva. 

Estrangeirismologia: o know-how na comunicabilidade favorecendo as interrelações 

conscienciais; a expertise comunicológica; o modus operandi comunicativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desempenho comunicativo pessoal. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas em ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Comunicação. A melhor técnica de comunicação interconsciencial é a exposição do 

enriquecimento analógico, com uma série de ideias afins consecutivas, do conteúdo da cog-

nição”. 

2.  “Técnica. Tudo, em nossa vida transitória, nesta dimensão intrafísica, exige técnica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade; o holopensene pessoal da comuni-

cabilidade sadia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopense-

nidade; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade comunicativa; a reaprendizagem pen-

sênica e comunicativa através da utilização de técnicas; a tecnicidade comunicativa favorecendo  

a habilidade pensênica para a autexpressão cosmoética. 

Fatologia: a comunicação sendo a base para todas as formas de organização física e ex-

trafísica; a qualificação da comunicabilidade através de métodos; a maneira, jeito ou habilidade 

especial de se comunicar; as estratégias comunicativas; a habilidade de usar as palavras certas pa-

ra ser compreendido; a capacidade de usar apropriadamente a linguagem em vários contextos co-

municativos; a conversação pelos meios de comunicação tecnológicos; a Era da Supercomunica-

ção Global; a importância da linguagem bem empregada; a competência comunicativa enquanto 

habilidade possível de ser construída; o procedimento técnico aplicado nas comunicações inter-

conscienciais; o conjunto de procedimentos metódicos para se obter melhor resultado; as tertúlias 

conscienciológicas enquanto megaoportunidades de exposição tarística; as aulas de Consciencio-

logia; os neologismos conscienciológicos; o poliglotismo; as relações familiares; as relações pro-

fissionais; a comunicação interassistencial na mediação de conflitos; as barreiras comunicativas;  

a imaturidade na comunicação; a repressão comunicativa; as manipulações conscienciais através 

da habilidade comunicativa; as lavagens cerebrais; a vergonha da exposição pública; o temor do 
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branco mental no ato da exposição; a forma inadequada da fala prejudicando a compreensão do 

conteúdo; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); o autorreconhecimento do potencial comuni-

cativo; o desafio da renovação comunicativa através da autexposição; a desinibição pelo auten-

frentamento das imaturidades; o fortalecimento da força presencial da consciência ao comunicar- 

-se cosmoeticamente; os proveitos evolutivos auferidos a partir da utilização de engenhosidade 

comunicativa; a holomaturidade quanto ao emprego da tecnologia evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paratecnicidade 

comunicativa; a comunicação parapsíquica; o emprego sadio do laringochacra; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal na comunicação; a exteriorização de energias homeostáticas no am-

biente antes da apresentação das ideias; o processo de comunicação nas comunexes evoluídas;  

o conscienciês enquanto expressão comunicativa máxima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a comunicação sinérgica; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; 

o sinergismo autocognição–detalhismo comunicativo. 

Principiologia: os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação; o princípio da 

empatia evolutiva; o princípio da autocoerência na verbação; o princípio paraprofilático de pen-

sar sempre antes de se expressar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na comunicação evolu-

tiva. 

Teoriologia: a teoria da inteligência comunicativa; a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a tecnicidade comunicativa; as técnicas de comunicação; as técnicas de co-

municação dos parceiros da dupla evolutiva (DE). 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório consciencio-

lógico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório cons-

cienciológico 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 Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colé-

gio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos da comunicação evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; a gera-

ção de neossinapses a partir da exposição cosmoética das ideias. 

Ciclologia: o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo interlocutório assistencial 

tarístico. 

Enumerologia: a prática; o método; o teste; a fórmula; a escala; o gráfico; o arquivo.  

A competência comunicativa; a heurística comunicativa; a especialização comunicativa; a infra-

estrutura comunicativa; a estratégia comunicativa; a qualificação comunicativa; o registro comu-

nicativo. 

Binomiologia: o binômio exemplarismo pedagógico–comunicação técnica; o binômio 

compreender–fazer-se compreender; o binômio técnica evolutiva–qualificação dos desempenhos. 

Interaciologia: o interacionismo tecnológico; a interação Tecnologia-Comunicologia;  

a interação conteúdo-forma nos processos de comunicação interconsciencial; a interação cére-

bro-paracérebro na comunicação tarística. 

Crescendologia: o crescendo retilinearidade autopensênica–comunicação interassisten-

cial; o crescendo comunicação humana–comunicação parapsíquica; o crescendo das supercomu-

nicações na vida moderna; o crescendo evolutivo patopensenizar-ortopensenizar.  
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Trinomiologia: o trinômio emissor-receptor-mensagem; o trinômio comunicação passi-

va–comunicação agressiva–comunicação assertiva; o trinômio comunicabilidade-intelectualida-

de-parapsiquismo. 

Polinomiologia: a teática do polinômio acolhimento-orientação-esclarecimento-acom-

panhamento qualificada pela tecnicidade comunicativa. 

Antagonismologia: o antagonismo evoluir sem técnica / evoluir com técnica; o antago-

nismo improviso / método; o antagonismo doutrinação / esclarecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de a Tecnologia de Comunicação Moderna estar cada vez 

mais evoluída e nem sempre favorecer à evolução cosmoética das consciências. 

Politicologia: as políticas de comunicação; a liberdade de expressão na democracia;  

a comunicocracia; a tecnocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; 

a conviviocracia; a exemplocracia. 

Legislogia: o investimento pessoal na lei do maior esforço comunicativo. 

Filiologia: a tecnofilia; a comunicofilia; a neofilia; a paratecnofilia; a cogniciofilia; a re-

ciclofilia; a verbaciofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a tecnofobia; a fobia da autexposição. 

Sindromologia: a síndrome do bloqueio da intercomunicação adquirida (SIBIA). 

Maniologia: a tecnomania. 

Mitologia: o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nascença. 

Holotecologia: a comunicoteca; a tecnicoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a lexicote-

ca; 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 Mentalsomatologia;  

a Verbaciologia; a Refutaciologia; a Lexicografia; a Estilologia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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 communicator; o Homo sapiens communicologus; o Ho-

mo sapiens argumentator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapi-

ens didacticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapi-

ens technologicus; o Homo sapiens technicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tecnicidade comunicativa básica = aquela utilizada pela conscin desco-

nhecedora da multidimensionalidade; tecnicidade comunicativa avançada = aquela utilizada pela 

conscin lúcida, considerando as complexas relações multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da Ortocomunicologia; a cultura da autexposição tarística;  

a cultura do esclarecimento; a cultura da Reeducaciologia Comunicativa. 

 

Teaticologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 69 

técnicas passíveis de serem aplicadas pela conscin, homem ou mulher, predisposta a otimizar  

a comunicabilidade interconsciencial: 

01. Técnica da abordagem no idioma do assistido. 

02. Técnica da aquisição do senso universalista. 

03. Técnica da assimilação energética simpática. 

04. Técnica da associação de ideias.  

05. Técnica da autexposição planejada.  

06. Técnica da autopensenometria. 

07. Técnica da autossistematicidade verbal. 

08. Técnica da busca de ponto em comum com o outro. 

09. Técnica da comunicabilidade extrafísica. 

10. Técnica da comunicação intervivos. 

11. Técnica da conscienciofilia. 

12. Técnica da convivialidade sadia. 

13. Técnica da Debatologia. 

14. Técnica da empatia. 

15. Técnica da escansão. 

16. Técnica da escrita diária.  

17. Técnica da escrita terapêutica. 

18. Técnica da escuta assistencial. 

19. Técnica da explicitação precisa dos pensenes. 

20. Técnica da exposição social. 
21. Técnica da fórmula DD (desinibição e diálogo).  

22. Técnica da Impactoterapia Cosmoética a partir da comunicação interassisten-

cial. 

23. Técnica da interlocução. 

24. Técnica da inversão de papéis. 

25. Técnica da recontextualização.  

26. Técnica da reeducação do subcérebro abdominal.  

27. Técnica da sintaxidade. 

28. Técnica da transmissão objetiva da informação desassediadora. 

29. Técnica das 50 vezes mais. 

30. Técnica de adequação da pessoa, do horário, do local, do conteúdo e da forma.  

31. Técnica de análise do discurso.  

32. Técnica de checagem da qualidade das intenções na comunicação. 

33. Técnica de fazer o rapport interassistencial.  

34. Técnica de não acepção de pessoas. 

35. Técnica de pensar muito e falar pouco. 

36. Técnica de potencialização dos trafores para a autossuperação da timidez. 

37. Técnica de viver em grupo. 

38. Técnica do afago. 

39. Técnica do aprimoramento da autexpressão. 

40. Técnica do aproveitamento de oportunidades. 
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41. Técnica do autenfrentamento das imaturidades.  
42. Técnica do círculo de restauração de paz. 

43. Técnica do confor na autexpressão. 

44. Técnica do descondicionamento. 

45. Técnica do detalhismo planificador comunicativo. 

46. Técnica do diálogo desassediante.  

47. Técnica do encapsulamento parassanitário. 

48. Técnica do esclarecimento evolutivo. 

49. Técnica do megapensene trivocabular. 

50. Técnica do morde e assopra. 

51. Técnica do primeiro fazer, depois falar. 

52. Técnica do princípio coloquial.  

53. Técnica do questionamento crescente. 

54. Técnica do selfbrainstorming para falas de improviso. 

55. Técnica do silêncio. 

56. Técnica do sorriso.  

57. Técnica do trava-línguas. 

58. Técnica dos 20 EVs diários. 

59. Técnica dos pequenos passos. 

60. Técnica dos pequenos progressos. 

61. Técnica etológica do salto baixo.  

62. Técnica histriônica de rapport assistencial.  

63. Técnica tertuliária. 

64. Técnicas conscienciométricas aplicadas ao estudo da expressividade da conscin.  
65. Técnicas da Neologística (na formação de palavras).  

66. Técnicas de expressão oral. 

67. Técnicas de redação conscienciológica. 

68. Técnicas paradiplomáticas. 

69. Técnicas parapedagógicas.  
 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tecnicidade comunicativa, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autorganização  comunicativa:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro.  

09.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Sintaxidade:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Tecnofilia:  Experimentologia;  Neutro. 
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A  TECNICIDADE  COMUNICATIVA  É  QUALIFICADA  EVOLU-
TIVAMENTE  ATRAVÉS  DA  MATURIDADE,  NO  DESENVOLVI-

MENTO  DO  AUTODISCERNIMENTO  EXEMPLIFICADO  NAS  

PRÁTICAS  DA  ASSISTENCIOLOGIA  E  DA  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a interlocução lúcida com as consciên-

cias em qualquer dimensão? Já mensurou o alcance interdimensional da comunicabilidade pes-

soal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Anderson, Chris; TED Talks: o guia oficial do TED para falar em público; (TED Talks: the Oficial TED 

Guide to Public Speaking); revisoras Alessandra Libonatti e Nina Lua; trad. Donaldson Garschagen e Renata Guerra; 240 

p.; 21 caps.; 16 x 23 cm; Intrínseca; Rio de Janeiro, RJ; 2016; páginas 17, 33, 168, 180 e 222. 

2.  Caspersen, Dana; Mudando o Tom da Conversa: 17 Princípios para Resolver Conflitos; (Changing the 

Conversation); revisoras Rebeca Bolite e Tereza da Rocha; trad. Ivo Korytowsky; 272 p.; 17 caps.; ilus.; 16 x 23 cm; 
Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 65 a 87. 

3.  Rosenberg, B. Marshall; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pesso-

ais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor técnico Dominic Barter; 
trad. 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. 

4.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 

x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 219 a 225. 
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 

152 e 171. 

6.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores equipe de revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed.; Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 25 a 54 e 318 
a 329. 

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 385 e 1.600. 

 

A. F. C. 
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T E C N O F I L I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tecnofilia é a tendência, inclinação, propensão, afinidade, afeição, estima 

ou preferência pessoal inata da conscin, homem ou mulher, pela aplicação de técnicas na resolu-

ção metódica dos problemas e busca de soluções adequadas para a vida humana intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma 

Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao 

conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O elemento de 

composição filia procede do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável”. Sur-

giu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Apreço pela tecnicidade. 2.  Destreza metodológica. 3.  Engenhofilia. 

4.  Metodofilia. 5.  Tecnolatria. 

Neologia. As duas expressões compostas tecnofilia simplória e tecnofilia avançada são 

neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Incapacidade técnica. 2.  Imprecisão metodológica. 3.  Resistência  

à tecnicidade. 4.  Antitecnicismo 5.  Tecnofobia. 

Estrangeirismologia: as técnicas hard da Conscienciologia; a banana technique; o step- 

-by-step evolutivo; o auxílio dos gadgets na autorganização diária; a technical skill; a realidade 

high-tech; o techno-geek; a aquisição do know-how recinogênico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Holociclo: 

futuro tecnopolo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade; os tecnopensenes; a tecnopenseni-

dade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; a incompatibili-

dade com holopensenes não técnicos; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a autopense-

nização pró-solucionática. 

 

Fatologia: o apreço pela técnica; a criação das próprias técnicas pró-recin; as constantes 

conversas sobre o tecnoleto da Conscienciologia; o tecnês; o estudo das preferências por determi-

nado tipo de técnica; a indicação de técnicas específicas para cada pesquisador; a aplicação das 

técnicas evolutivas em dupla; os proveitos evolutivos auferidos a partir do uso das técnicas cos-

moéticas; a agradável sensação de completismo ao aplicar técnica do início ao fim, com serieda-

de; o convite amparado para aplicar a técnica certa para o momento de vida certo; o primado da 

tecnicidade lúcida; o experimento contribuindo para a validação das técnicas propostas; a adapta-

ção das técnicas sem negocinho; a técnica do momento; a técnica da moda; as atualizações sobre 

a técnica da vez; a tecnofilia causando crise de crescimento em quem aplica; a identificação do 

medo de aplicar técnicas; o posicionamento tarístico frente à indiferença quanto à vida mais técni-

ca e menos intuitiva; a maxidissidência da religião devido à ausência de tecnicidade para evoluir; 

o ato de “fazer melhor” evolutivo; a revolução científico-tecnológica; a formação especializada;  

a alfabetização técnica prioritária; a facilidade em compreender a operação de novos instrumentos 

e mecanismos; o calculismo cosmoético; a sistematização dos atos; o cuidado com os efeitos dis-

funcionais da tecnologia sobre o pesquisador; a evitação das técnicas patológicas de ataque;  

o ato de renunciar às soluções meramente técnicas e / ou racionais, desprezando os aspectos 
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humanos e sociais dos problemas; o progresso pessoal holossomático resultante da vida organiza-

da; a busca da vivência intrafísica incluindo o mentalsoma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a utilização das 

potencialidades paracerebrais na busca por novas ferramentas interassistenciais; o conhecimento 

limitado a respeito da Paratecnologia das comunexes avançadas; as paratécnicas do Curso Inter-

missivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo tecnofilia–vontade 

inquebrantável; o sinergismo técnica ajustada–momento evolutivo. 

Principiologia: o princípio de haver técnica para tudo; o princípio do determinismo tec-

nológico; o princípio do exemplarismo cosmoético necessário à Ciência. 

Codigologia: o uso de técnicas e procedimentos entre os itens do código pessoal de Cos-

moética (CPC). 

Teoriologia: a teoria condutora da praticidade tecnológica. 

Tecnologia: as técnicas pessoais de autopesquisa criadas para atender as demandas 

pessoais de autossuperação. 

Voluntariologia: a herança interassistencial da criação de manuais técnicos no âmbito 

do voluntariado nas ICs (tecnografia). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico das 

técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico de retrocognições; o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tecnologia. 

Efeitologia: os efeitos do mentalsoma sobre o psicossoma; a tecnofilia enquanto efeito 

do autodirecionamento; a criação de procedimento pessoal cosmoético enquanto efeito de refle-

xão profunda; a autovalorização enquanto efeito do enfrentamento do problema aparentemente 

insolúvel; a conscin-referência enquanto efeito da retidão geradora de materpensene técnico; os 

efeitos positivos da capacitação técnica com foco na solucionática; o balanço dos efeitos da téc-

nica de mais 1 ano de vida intrafísica; os efeitos da compilação dos resultados motivando os 

compassageiros evolutivos à aplicação de técnicas. 

Neossinapsologia: a geração de neossinapses relevantes pelas técnicas de viver. 

Ciclologia: o ciclo problema–solução–novo problema. 

Enumerologia: o abertismo à tecnonímia; a aptitude neotécnica; o conhecimento dos 

tecnônimos; a excelência quanto ao tecnema; a facilidade com a tecnopédia; a preparação da tec-

noestrutura; a satisfação diante da tecnópole. A descoberta da técnica; a tomada de decisão; o re-

gistro contínuo; a compilação dos dados; o balanço dos resultados; a adequação dos recursos;  

a reaplicação da técnica. O anticonformismo; o autodidatismo; o empirismo; o tecnicismo; o raci-

onalismo; o profissionalismo; o utilitarismo. 

Binomiologia: o binômio autovivência disciplinada–compléxis; o binômio exemplaris-

mo pedagógico–comunicação técnica; o binômio Macrotecnologia-Cosmoética; o binômio para-

tecnologia sadia–reurbanização extrafísica; o binômio técnica-intuição; o binômio rotina-pro-

gresso; o binômio técnica evolutiva–qualificação dos desempenhos; o binômio pesquisa-desen-

volvimento (P&D). 

Interaciologia: o interacionismo tecnológico; a interação Tecnologia-Parapedagogia;  

a interação identificação técnica–estilo pessoal. 

Crescendologia: o crescendo impasses evolutivos–soluções pessoais. 

Trinomiologia: o trinômio aplicação-registro-gráfico; o trinômio tecnofilia–estudos hu-

manísticos–parapsiquismo. 
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Polinomiologia: a identificação da tendência individual dentro do polinômio Ciência- 

-Tecnologia-Religião-Literatura; a performance no polinômio educação-ciência-tecnicismo-cos-

moética; a demonstração da maturidade por meio do polinômio constância-repetição-dinâmica- 

-paciência-prioridade-autodiscernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo evoluir sem técnica / evoluir com técnica; o antago-

nismo improviso / método; o antagonismo desmazelo mental / profundidade de pensamento; o an-

tagonismo conscin exemplificadora da Ciência / conscin inspiradora da Arte; o antagonismo es-

pontaneísmo artístico / elaboração racional; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo assim 

inconsciente / desassim pela vontade; o antagonismo técnica antievolutiva / técnica evolutiva;  

o antagonismo primazia evolutiva / dispersão de esforços; o antagonismo vida intrafísica às ce-

gas / preparação em Curso Intermissivo. 

Politicologia: a tecnocracia enquanto faca de 2 gumes. 

Legislogia: o investimento pessoal na lei do maior esforço mentalsomático. 

Filiologia: a tecnofilia; a neofilia; a paratecnofilia; a materiofilia; a cogniciofilia; a reci-

clofilia; a recinofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a evitação da tecnofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência tecnológica. 

Maniologia: a tecnomania. 

Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a heuristicoteca; a logicote-

ca; a lucidoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a proexoteca; a raciocinote-

ca; a tecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tecnologia; a Projeciologia; a Prospectivo-

logia; a Priorologia; a Megafocologia; a Orismologia; a Informaticologia; a Autorraciocinologia; 

a Autoproexologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador técnico; o ataca-

dista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o es-

pecialista; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o técnico em assistência; o tecnocra-

ta; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; 

o usuário da técnica avançada. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora técnica; a ataca-

dista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a especialista; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a técnica em assistência;  

a tecnocrata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a usuária da técnica avançada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autodidacta; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens intraphysicologus; o Homo sapiens technicus; o Homo 
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sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tecnofilia simplória = a hipervalorização pela conscin das técnicas intra-

fisicalistas apenas, desconsiderando as complexas relações multidimensionais; tecnofilia avança-

da = a valorização pela conscin das técnicas em geral, considerando as complexas relações multi-

dimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da Tecnologia; a cultura da Experimentologia; a cultura da au-

teficácia cosmoética; a cultura da catálise consciencial; a cultura da intermissibilidade evoluti-

va; a cultura da Recexologia Evolutiva; a cultura do aprimoramento pessoal pelo voluntariado. 

 

Solucionática. A tecnopensenidade sadia é tendência traforista com base na resolução de 

conflitos em oposição à desesperança, subjugação, fatalismo e crença na ausência de saída para os 

problemas em geral. 

Acriticismo. O pensamento religioso não aprecia e nem aprova o pensamento técnico, 

devido a esse último estar sempre à procura de recursos próprios para perguntas assoladoras da 

Humanidade, enquanto o primeiro almeja manter tais questões sem definição para fins de mani-

pulação. 

Evolução. A tecnofilia avançada é chancela de participação em curso intermissivo por 

parte da conscin, homem ou mulher, tendência verificada em muitos pesquisadores da Conscien-

ciologia, usuários de técnicas de viver com Cosmoética, ou seja, esquemas eficazes de evolução. 

 

Teaticologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 249 

técnicas conscienciológicas passíveis de serem aplicadas pela conscin, homem ou mulher, predis-

posta a otimizar a própria caminhada pró-evolutiva: 

01.  Técnica conscienciológica curiosa. 

02.  Técnica da abertura da porta. 

03.  Técnica da absorção de energias extrafísicas. 

04.  Técnica da alcova blindada. 

05.  Técnica da amparabilidade parajurídica. 

06.  Técnica da anticonflituosidade-autopacificação. 

07.  Técnica da antigurulatria. 

08.  Técnica da aquisição do senso universalista. 

09.  Técnica da assepsia energética. 

10.  Técnica da assimilação energética simpática. 

11.  Técnica da assinatura pensênica. 

12.  Técnica da assistência extrafísica. 

13.  Técnica da autodeterminação. 

14.  Técnica da auto-hipnose projetiva. 

15.  Técnica da autoimagem projetiva. 

16.  Técnica da autorreflexão de 5 horas. 

17.  Técnica da autovisualização. 

18.  Técnica da base intrafísica blindada. 

19.  Técnica da biofilia equilibrada. 

20.  Técnica da bissociação. 

21.  Técnica da circulação fechada de energias. 

22.  Técnica da circularidade. 

23.  Técnica da compensação mentalsomática. 

24.  Técnica da complexidade consciencial. 

25.  Técnica da comunicabilidade extrafísica. 
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26.  Técnica da comunicação intervivos. 

27.  Técnica da concentração mental. 

28.  Técnica da conscienciofilia. 

29.  Técnica da conscienciometria. 

30.  Técnica da consciencioterapia. 

31.  Técnica da convivialidade sadia. 

32.  Técnica da cosmanálise. 

33.  Técnica da cosmossíntese. 

34.  Técnica da cosmovisão consensual. 

35.  Técnica da criação de morfopensenes. 

36.  Técnica da desassedialidade direta. 

37.  Técnica da desassimilação energética simpática (desassim). 

38.  Técnica da dimener. 

39.  Técnica da dinamização das pesquisas. 

40.  Técnica da eliminação das automimeses dispensáveis. 

41.  Técnica da Enciclomática. 

42.  Técnica da energização a 3. 

43.  Técnica da entreitemização. 

44.  Técnica da enumeração. 

45.  Técnica da escansão. 

46.  Técnica da evitação da antipolicarmalidade. 

47.  Técnica da evitação da apriorismose. 

48.  Técnica da evitação da catatonia extrafísica. 

49.  Técnica da evitação da cultura inútil. 

50.  Técnica da evitação das perdas da memória. 

51.  Técnica da evitação de adversidade. 

52.  Técnica da evitação do contrapensene. 

53.  Técnica da evitação do megatrafar. 

54.  Técnica da evitação dos falsos conceitos. 

55.  Técnica da evitação do sonambulismo consciencial. 

56.  Técnica da evitação do subcérebro abdominal. 

57.  Técnica da evocação consciente. 

58.  Técnica da exaustividade. 

59.  Técnica da expansão da consciência projetada. 

60.  Técnica da expansão das energias conscienciais (ECs). 

61.  Técnica da explicação materpensênica. 

62.  Técnica da exteriorização das energias conscienciais. 

63.  Técnica da formação cultural. 

64.  Técnica da frase enfática. 

65.  Técnica da gestação consciencial. 

66.  Técnica da hetero-hipnose projetiva. 

67.  Técnica da Higiene Consciencial. 

68.  Técnica da holomemória. 

69.  Técnica da homeostasia holossomática. 

70.  Técnica da ideia por linha. 

71.  Técnica da identificação da proéxis pela fórmula da retribuição pessoal. 

72.  Técnica da identificação da sinalética parapsíquica pessoal. 

73.  Técnica da identificação do veículo de manifestação. 

74.  Técnica da ilha de ortopensenidade. 

75.  Técnica da imersão lexicográfica. 

76.  Técnica da imobilidade física vígil (IFV). 

77.  Técnica da Impactoterapia Cosmoética. 

78.  Técnica da incorruptibilidade da imaginação. 
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79.  Técnica da interlocução. 

80.  Técnica da inversão existencial (invéxis). 

81.  Técnica da justificativa associativa. 

82.  Técnica da lei do maior esforço. 

83.  Técnica da Lexicologia Exposta. 

84.  Técnica da megassociação de temas. 

85.  Técnica da microficha casuística. 

86.  Técnica da mimetização extrafísica. 

87.  Técnica da minileitura prévia. 

88.  Técnica da nutrição intelectual. 

89.  Técnica da omnipesquisa permanente. 

90.  Técnica da pesquisa conscienciológica. 

91.  Técnica da pesquisa multidimensional. 

92.  Técnica da picotagem do texto. 

93.  Técnica da pontoação. 

94.  Técnica da produção de telecinesia extrafísica. 

95.  Técnica da profilaxia. 

96.  Técnica da progressão antonímica. 

97.  Técnica da progressão conteudística. 

98.  Técnica da progressão sinonímica. 

99.  Técnica da projeção assistida. 

100.  Técnica da projeção através do sonho. 

101.  Técnica da projeção consciente. 

102.  Técnica da projeção consciente conjunta (PCC). 

103.  Técnica da projeção desassediadora. 

104.  Técnica da projeção energética. 

105.  Técnica da projeção fragmentada. 

106.  Técnica da projeção lúcida vexaminosa. 

107.  Técnica da projeção pela pineal. 

108.  Técnica da projeção pelo jejum. 

109.  Técnica da projeção pelo mentalsoma isolado. 

110.  Técnica da projeção prolongada. 

111.  Técnica da qualificação da intenção. 

112.  Técnica da qualificação dos verbetes. 

113.  Técnica da quebra da rotina. 

114.  Técnica da recepção de energias conscienciais. 

115.  Técnica da reciclagem existencial (recéxis). 

116.  Técnica da recuperação de cons. 

117.  Técnica da reeducação para a paz. 

118.  Técnica da relaxação psicofisiológica. 

119.  Técnica da rememoração fragmentária. 

120.  Técnica da repetição projetiva. 

121.  Técnica da repreensão necessária. 

122.  Técnica da respiração rítmica. 

123.  Técnica da revisão do texto forte. 

124.  Técnica da rotação do corpo humano. 

125.  Técnica da rotação do psicossoma. 

126.  Técnica da saturação mental projetiva. 

127.  Técnica da segunda redação. 

128.  Técnica da sesta. 

129.  Técnica da soltura do holochacra. 

130.  Técnica da soltura energossomática. 

131.  Técnica da sugestão pela sede. 
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132.  Técnica da tábula rasa consciencial. 

133.  Técnica da tarefa energética pessoal (tenepes). 

134.  Técnica da taxologia da Conscienciologia. 

135.  Técnica da transferência da consciência. 

136.  Técnica da transferência sexochacral de ECs. 

137.  Técnica da transmissibilidade projetiva. 

138.  Técnica da verbação. 

139.  Técnica da versão ambiental. 

140.  Técnica da visão / expansão da aura peniana. 

141.  Técnica da visualização projetiva. 

142.  Técnica da volitação consciente. 

143.  Técnica das abordagens extrafísicas. 

144.  Técnica das 50 vezes mais. 

145.  Técnica das compensações cosmoéticas. 

146.  Técnica das compensações intraconscienciais. 

147.  Técnica das definições. 

148.  Técnica das definições enumerativas. 

149.  Técnica das definições escalares. 

150.  Técnica das derivações. 

151.  Técnica das enumerações expansíveis. 

152.  Técnica das enumerações horizontais. 

153.  Técnica das enumerações verticais. 

154.  Técnica das fugas imaginativas. 

155.  Técnica das imagens projeciogênicas. 

156.  Técnica das minuciosidades cognitivas. 

157.  Técnica das novidades curiosas. 

158.  Técnica das otimizações para as autocuras. 

159.  Técnica das posturas projetivas. 

160.  Técnica das pré-definições. 

161.  Técnica das trocas de posições. 

162.  Técnica das últimas consequências cosmoéticas intraconscienciais. 

163.  Técnica das vivências autoincorruptoras. 

164.  Técnica das vivências da própria consciencialidade. 

165.  Técnica de abordagem extrafísica. 

166.  Técnica de associação de ideias. 

167.  Técnica de atomização cognitiva. 

168.  Técnica de autorganização consciencial. 

169.  Técnica de clarividência viajora voluntária. 

170.  Técnica de comunicação do Serenão. 

171.  Técnica de correlações. 

172.  Técnica de defesa do holossoma. 

173.  Técnica de defesa do soma. 

174.  Técnica de identificação dos Serenões. 

175.  Técnica de instalação do estado vibracional. 

176.  Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

177.  Técnica de massagens e visalizações projetivas. 

178.  Técnica de paraprofilaxia holossomática. 

179.  Técnica de reciclagem existencial (recéxis). 

180.  Técnica de recuperação dos cons magnos. 

181.  Técnica de resolução pacífica de conflitos. 

182.  Técnica de sedução holochacral. 

183.  Técnica de sondagem dos laringochacras. 

184.  Técnica de viver. 
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185.  Técnica de viver no anonimato humano. 

186.  Técnica do algoritmo. 

187.  Técnica do aperitivo intelectual. 

188.  Técnica do apostilhamento do texto. 

189.  Técnica do aproveitamento de tarde chuvosa. 

190.  Técnica do aproveitamento dos estudos. 

191.  Técnica do aquecimento neuronial. 

192.  Técnica do atacadismo consciencial. 

193.  Técnica do ato sexual projetivo. 

194.  Técnica do autodespertamento extrafísico. 

195.  Técnica do autodidatismo. 

196.  Técnica do autoinventariograma. 

197.  Técnica do autotoque extrafísico-físico. 

198.  Técnica do binômio pesquisa-especialidade. 

199.  Técnica do bloco tridisciplinar. 

200.  Técnica do confor. 

201.  Técnica do cosmograma. 

202.  Técnica do cotejo entre trafares e trafores. 

203.  Técnica do crescendo. 

204.  Técnica do desenvolvimento do projetor. 

205.  Técnica do despertamento físico musical. 

206.  Técnica do detalhismo. 

207.  Técnica do diagnóstico projetivo. 

208.  Técnica do dióxido de carbono (CO2). 

209.  Técnica do estado vibracional. 

210.  Técnica do estoque regulador de ouvintes. 

211.  Técnica do exemplarismo. 

212.  Técnica do exercício diário do sexossoma. 

213.  Técnica do fator projecional. 

214.  Técnica do fichamento mentalsomático. 

215.  Técnica do heterodespertamento extrafísico. 

216.  Técnica do holorgasmo. 

217.  Técnica do maximínimo. 

218.  Técnica do megaconhecimento. 

219.  Técnica do megapensene trivocabular. 

220.  Técnica do megatrafor majoritário. 

221.  Técnica do micrótomo cognitivo. 

222.  Técnica do morde e assopra. 

223.  Técnica do pronto-socorro extrafísico. 

224.  Técnica do resgate extrafísico. 

225.  Técnica do somatório de ideias. 

226.  Técnica do vínculo consciencial. 

227.  Técnica do voluntariado da tares. 

228.  Técnica dos acertos grupocármicos. 

229.  Técnica dos atos-fatos-parafatos. 

230.  Técnica dos 100 procedimentos. 

231.  Técnica dos 50 dicionários. 

232.  Técnica dos cognatos. 

233.  Técnica dos conceitos conjugados. 

234.  Técnica dos condicionamentos psicológicos. 

235.  Técnica dos debates semanais. 

236.  Técnica dos 10 dias de isolamento. 

237.  Técnica dos mantras projetivos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21763 

238.  Técnica dos objetos-fatores desencadeantes. 

239.  Técnica dos originais fetais. 

240.  Técnica dos pensenes opositivos. 

241.  Técnica dos percentuais didáticos. 

242.  Técnica dos pilares da Conscienciologia. 

243.  Técnica dos recursos mentaissomáticos emergenciais. 

244.  Técnica dos subsídios extras. 

245.  Técnica energética dos 30 metros. 

246.  Técnica formal do texto digitado. 

247.  Técnica profilática da chuveirada hidromagnética. 

248.  Técnica profilática do “ainda não é”. 

249.  Técnica tertuliária. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tecnofilia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

02.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Curiosidade  pesquisística:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Descoberta:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

07.  Máquina  consciencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Nanotecnologia  pró-paz:  Tecnologia;  Homeostático. 

09.  Neossolução:  Problematicologia;  Neutro. 

10.  Procedimento  composto:  Procedimentologia;  Neutro. 

11.  Procedimento  técnico-administrativo:  Procedimentologia;  Neutro. 

12.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Verpon  paratecnológica:  Paratecnologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  TECNOFILIA  INDICA  PREDISPOSIÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  

AO  AUTODIDATISMO,  À  AUTORGANIZAÇÃO  E  À  CIENTIFI-
CIDADE,  E  REQUER  QUALIFICAÇÃO  COSMOÉTICA  A  FIM  

DE  PROPORCIONAR  RESULTADOS  INTERASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Quais proveitos evolutivos vem você, leitor ou leitora, obtendo com  

a aplicação das técnicas evolutivas da Conscienciologia? Utiliza os resultados experimentais para 

aprimorar as técnicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 75, 
135, 138, 140, 179, 206, 227, 278, 301, 327, 351, 377, 544, 559, 573, 638, 639, 788, 837, 866, 869, 877, 878, 911, 933, 

947, 994 e 1.005. 
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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 38, 46 a 48, 

50, 100, 108, 115, 120 a 142, 191, 262, 267, 268, 324, 358, 359, 365, 403, 491, 639, 833 e 974 a 976. 

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 424, 432 a 437, 440, 444, 447, 448, 452 a 458, 461 a 468, 470, 473, 475, 478, 479, 481 a 486, 490, 527, 537, 538, 

587, 589, 590, 593, 594, 608, 628, 645, 652, 662, 666, 676, 677, 681, 693, 695, 698, 703, 719, 720, 729, 759, 760 e 782. 

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 77, 81, 
107, 108, 120, 131, 135, 141 a 146, 174, 197, 206, 209, 210, 239, 249, 260, 265, 308, 324, 334 a 340, 348, 378, 404, 406, 

407, 432, 434, 444, 507, 510, 511, 521, 522, 600, 607, 644 a 646 e 660. 
 

A. C. 
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T E C N O L O G I A    AS S I S T E N C I A L  
( P A R A T E C N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tecnologia assistencial é o conjunto de técnicas, métodos, processos, 

procedimentos, meios e instrumentos das áreas do conhecimento, utilizados com propósitos cos-

moéticos para a geração de produtos, sistemas, serviços e soluções visando a assistência e a po-

tencialização da evolução da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tecnologia procede do idioma Grego, tekhnología, “tratado ou dis-

sertação sobre alguma Arte; exposição das regras de determinada Arte”, constituído pelo radical 

tekné, “Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e logia, derivado de lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Século XVIII. O vocá-

bulo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou 

adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar 

presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de 

alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Tecnologia evolutiva. 2.  Conjunto de técnicas amparadoras. 3.  Tec-

nologia cosmoética. 4.  Tecnologia social. 5.  Tecnossolução cosmoética. 

Neologia. As 4 expressões compostas tecnologia assistencial, microtecnologia assisten-

cial, minitecnologia assistencial e maxitecnologia assistencial são neologismos técnicos da Para-

tecnologia. 

Antonimologia: 1.  Idiotismo tecnológico. 2.  Tecnologia assediadora. 3.  Tecnologia 

belicista. 4.  Tecnologia imatura. 5.  Tecnologia míope. 6.  Tecnologia desumana. 7.  Tecnologia 

anticosmoética. 

Estrangeirismologia: a technical skill; as Oldowan tools; a presença da technology for 

good; a technology for social good; a tecnologia to improve society; a intelligence of things; as 

wearable technologies; a organização Technology Will Save Us; o filtro de água LifeStraw; o pro-

cesso ad hoc. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – Qualquer tecnologia suficientemente 

avançada parece ser mágica (Arthur C. Clarke, 1917–2008). Alegações extraordinárias exigem 

evidências extraordinárias (Carl Sagan, 1934–1996). Se fizéssemos todas as coisas de que somos 

capazes, realmente nos supreenderíamos a nós mesmos (Thomas Alva Edison, 1847–1931). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia; os tecnopensenes; a tecnopen-

senidade; os neopensenes; a neopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;  

os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o abertismo auto-

pensênico às inovações cosmoéticas. 

 

Fatologia: a tecnologia alavancando a evolução; a tecnologia aplicada assistencialmente 

além da área da Medicina e saúde; a tecnologia além da Infocomunicologia; o fato de a tecnolo-

gia, em princípio, ser cosmoética e consciencialmente sadia; o fato de a Ciência e tecnologia exis-

tirem para melhorar a qualidade de vida do Homem; o foco no loc interno ou externo para a cria-

ção de novas tecnologias; o fato de a tecnologia e a evolução da consciência não darem saltos es-

petaculares; o fato de os progressos humanos patrocinados pela tecnologia durante o Século XX 

transformarem o Planeta muito mais profundamente em confronto com os 20 séculos precedentes;  

a revolução científico-tecnológica do Século XX, refletindo o advento das reurbanizações extrafí-
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sicas e consequentes reciclagens humanas posteriores; o exercício da experimentação sendo deter-

minante para o aperfeiçoamento de qualquer técnica; os métodos organizando e sistematizando; 

os problemas resolvidos por intermédio da técnica; a criação de nova tecnologia a partir de outras 

já existentes; a reciclagem do lixo eletrônico; o investimento em projetos e inovações prioritárias 

e evolutivas; o foco na sustentabilidade; a mente inovadora; o uso de scanner 3D para auxílio no 

desenvolvimento de próteses; o uso da impressora 3D para a construção de próteses; o fato de Ci-

ência e Tecnologia serem interdependentes; a serendipitia; o uso da tecnologia para combater os 

vícios em tecnologia; o avanço tecnológico; o fato de nem o mais profundo conhecimento cientí-

fico ser capaz de resolver problemas globais, como a fome, a pobreza e os danos ambientais;  

a maior dependência tecnológica das novas gerações; a utilização sadia de princípios científicos; 

o uso da tecnologia apropriada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tecnologia inspi-

rada pelos amparadores extrafísicos; o intercâmbio multidimensional das paratécnicas evolutivas; 

a identificação das sincronicidades; os aportes paratécnicos das Centrais Extrafísicas; a minipeça 

participando do Maximecanismo Multiexistencial Interassistencial; a paratecnologia cosmoética 

usada no desenvolvimento das reurbexes e no encaminhamento das consréus; a paratecnologia 

centrípeta; a paratecnologia centrífuga; a paratecnologia além do paramicrochip; o aprendizado 

do Curso Intermissivo (CI); as cláusulas intermissivas da proéxis pessoal; a recuperação de cons; 

o fluxo evolutivo pessoal; o parapsiquismo interassistencial; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; a projetabilidade lúcida (PL); a prática diária da tenepes; a parassistência da ofiex; as as-

sins; as desassins pessoais; as desassins grupais; os acoplamentos energéticos; o campo energéti-

co; os desbloqueios das ECs; as paracirurgias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inteligência técnica–inteligência paratécnica; o sinergis-

mo empreendedorismo-inovação; o sinergismo Ciência-tecnologia-inovação; o sinergismo pes-

quisa-desenvolvimento; o sinergismo amparo intrafísico–amparo extrafísico; o sinergismo técni-

ca-paratécnica; o sinergismo tecnologia velha–nova tecnologia; o sinergismo tecnologia-susten-

tabilidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio ―se não presta, não adianta 

fazer maquilagem‖; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio cosmoético 

―aconteça o melhor para todos‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à criação e utilização  

da tecnologia; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das consréus; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a tecnologia assistencial; as técnicas terapêuticas; as técnicas consciencio-

lógicas; a equipex paratécnica; a paratécnica didática; as paratécnicas usadas na ofiex; a para-

técnica dos paraparelhos assistenciais; a tecnologia das próteses; as realizações tecnológicas do 

homem primitivo; a macrotecnologia empregada pela Conscienciologia; a paratecnologia do pa-

ramicrochip; a técnica de viver evoluindo; o aproveitamento máximo dos recursos tecnológicos 

disponíveis em prol da evolução consciencial. 

Voluntariologia: a técnica do voluntariado conscienciológico da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; 

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio In-

visível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Re-

cexologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da utilização cosmoética da tecnologia; os efeitos da cos-

movisão multidimensional aplicada à intrafisicalidade; a mitigação dos efeitos secundários da 

aplicação da tecnologia; o efeito do sinergismo Ciência-Tecnologia na melhoria da qualidade de 

vida do Homem. 
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Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelas novas tecnologias. 

Ciclologia: o ciclo necessidade-ideia-solução; o ciclo necessidade-empreendedorismo- 

-solução; o ciclo das neoideias; o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Action) aplicado ao controle da 

qualidade e resolução de problemas. 

Enumerologia: a tecnologia intermediária; a tecnologia popular; a tecnologia alterna-

tiva; a tecnologia comunitária; a tecnologia de baixo custo; a tecnologia socialmente apropriada; 

a tecnologia ambientalmente apropriada. 

Binomiologia: o binômio tecnologia de ponta–tecnologia relativa de ponta; o binômio 

gestão da tecnologia–tecnologia da gestão; o binômio Antropologia–estudo das tecnologias pri-

mitivas; o binômio tecnologia verde–sustentabilidade. 

Interaciologia: a interação Ciência-consciência; a interação destemor–inteligência 

evolutiva; a interação desperticidade-verponogenia; a interação tecnologia-discernimento-Assis-

tenciologia-Cosmoética; a interação tecnologia–incentivo social–incentivo econômico-financei-

ro; a interação tecnologia-interface-paratecnologia; a interação dos veículos de manifestação da 

consciência soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo técnica assistencial–paratécnica 

assistencial.  

Trinomiologia: o trinômio interacionismo tecnológico–mudanças tecnológicas–mudan-

ças sociais; o trinômio técnica-arte-ciência; o trinômio arte-mágica-tecnologia; o trinômio ne-

cessidade assistencial–tecnologia útil–necessidade evolutiva; o trinômio gênio criativo–indivíduo 

imaginativo–mola mestra da invenção. 

Polinomiologia: o polinômio escopo-qualidade-cronograma-orçamento-recursos-ris-

cos; o polinômio avanço tecnológico–desigualdade futura–investimento na educação–integração 

às novidades. 

Antagonismologia: o antagonismo crescimento do uso da tecnologia / redução do tra-

balho técnico; o antagonismo domínio crescente do mundo / diminuição das manifestações do ser 

humano; o antagonismo tecnocracia / tecnodemocracia; o antagonismo tecnologia orientada pe-

la produtividade / tecnologia social; o antagonismo apriorismose / apreensão de novas ideias. 

Paradoxologia: o paradoxo de a tecnologia das pistas de corrida proporcionarem a cri-

ação de carros de passeio mais seguros; o paradoxo de a disciplina Gestão de Projetos nascer  

a partir da indústria bélica; o paradoxo de a tecnologia da informação criar pontes ligando pes-

soas de extremos do globo e ao mesmo tempo construir muros distanciando vizinhos. 

Politicologia: a política da assistência sem assistencialismo. 

Legislogia: a lei da oferta e da procura; a lei de Moore; a lei de o menos doente assistir 

ao mais doente. 

Filiologia: a tecnofilia; a paratecnofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a tecnofobia; a paratecnofobia. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da robotização existencial (robéxis). 

Maniologia: a tecnomania. 

Mitologia: o mito do solucionismo tecnológico; o mito de o técnico não ser assistencial. 

Holotecologia: a tecnoteca; a paratecnoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a prioroteca; 

a experimentoteca; a convivioteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Efeitologia; a Infocomunicologia; a Pesquiso-

logia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Men-

talsomatologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o técnico; o tecnicista; o tecnocrata; o tecnólogo; o tecnologista; o pa-

ratecnólogo; o amparador intrafísico; o pesquisador; o epicon lúcido; o homem de ação; o escri-
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tor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o aco-

plamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o exemplarista; o intermissivista; o inversor existencial; o ma-

crossômata; o parapercepciologista; o projetor consciente; o ofiexista; o reciclante existencial;  

o sistemata; o tenepessista; o tertuliano; o tocador de obra; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a técnica; a tecnicista; a tecnocrata; a tecnóloga; a tecnologista; a pa-

ratecnóloga; a amparadora intrafísica; a pesquisadora; a epicon lúcida; a mulher de ação; a escri-

tora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a aco-

plamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira 

evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convi-

vióloga; a duplista; a duplóloga; a exemplarista; a intermissivista; a inversora existencial; a ma-

crossômata; a parapercepciologista; a projetora consciente; a ofiexista; a reciclante existencial;  

a sistemata; a tenepessista; a tertuliana; a tocadora de obra; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens assistentiologus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo 

sapiens technoscientificus; o Homo sapiens evolutiologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microtecnologia assistencial = a ferramenta de pedra utilizada pelos hu-

manos primitivos para sobrevivência; minitecnologia assistencial = a agricultura, provendo ali-

mentos para os humanos; maxitecnologia assistencial = as máquinas de exames médicos de ima-

gem, provendo subsídios para o diagnóstico de doenças. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura da tecnologia com cosmoética; a cultura da 

Paratecnologia. 

 

Tecnolatria. A adoração pela tecnologia, quando patológica, representa entrave evolu-

tivo e expressa miopia cosmovisiológica de quem o faz, pois traduz produto do efêmero desta di-

mensão intrafísica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 10 tec-

nologias assistenciais e respectivos produtos: 

01.  Assistiva: o aparelho auditivo; o telefone para deficiente auditivo; o vocalizador 

portátil; a impressora Braille; o relógio falante; o Scooter motorizado; a bomba de infusão. 

02.  Biotecnológica: os antibióticos; as vacinas; os reagentes e testes para diagnóstico; 

os biossensores; o etanol; o biogás; os pães; os queijos; o adubo composto; as mudas de plantas. 

03.  Cognitiva: o sistema computacional cognitivo. 

04.  Construção civil: o ferro; o aço; o concreto; as estruturas; o cimento condutor de 

eletricidade; a argamassa polimérica. 

05.  Digitais: o computador; a Internet; a impressora 3D. 

06.  Educacional: os recursos multimídia; o ensino a distância.  

07.  Energética e ambiental: a energia solar, hidráulica, eólica, de biomassa geotérmica 

e das marés. 

08.  Informação e comunicação: a telefonia; o rádio; a televisão. 

09.  Médica: a cirurgia; a anestesia; a assepsia; a imunização; o diagnóstico; o tratamen-

to; o transplante de órgãos; os aparelhos de exame, diagnóstico e monitoramento; a nanomedi-

cina. 

10.  Transportes: a bicicleta; o automóvel; o veículo elétrico; o trem; o avião; o navio; 

os veículos movido a ar-comprimido, a biocombustível, a eletricidade e a hidrogênio. 
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Tipologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem cronológica, 110 exemplos de 

inovações auxiliadoras da evolução humana: 

01.  Ferramentas de pedra (2600000 a.e.c.). 

02.  Domínio do fogo (1420000 a.e.c.). 

03.  Construção de abrigos (400000 a.e.c.). 

04.  Vestimenta (400000 a.e.c.). 

05.  Anzol (35000 a.e.c.). 

06.  Cerâmica (10000 a.e.c.). 

07.  Lampião a óleo (10000 a.e.c.). 

08.  Metalurgia (8700 a.e.c.). 

09.  Cinzel (7500 a.e.c.). 

10.  Calçado (7000 a.e.c.). 

11.  Mapa (6500 a.e.c.). 

12.  Irrigação (6000 a.e.c.). 

13.  Arado de madeira (5500 a.e.c.). 

14.  Barco a remo (4500 a.e.c.). 

15.  Bronze (4000 a.e.c.). 

16.  Rebite (4000 a.e.c.). 

17.  Barco a vela (3500 a.e.c.). 

18.  Carro (3500 a.e.c.). 

19.  Roda (3500 a.e.c.). 

20.  Vela (3000 a.e.c.). 

21.  Fole de ferreiro (2500 a.e.c.). 

22.  Vaso sanitário (2500 a.e.c.). 

23.  Anestesia (2000 a.e.c.). 

24.  Aqueduto (2000 a.e.c.). 

25.  Serra (2000 a.e.c.). 

26.  Arco da construção civil (1450 a.e.c.). 

27.  Quilha (1200 a.e.c.). 

28.  Bússola magnética (400 a.e.c.). 

29.  Estribo para montaria (300 a.e.c.). 

30.  Prótese (300 a.e.c.). 

31.  Farol marítmo (280 a.e.c.). 

32.  Alavanca (260 a.e.c.). 

33.  Parafuso de Arquimedes (250 a.e.c.). 

34.  Prego (250 a.e.c.). 

35.  Moinho de vento (200 a.e.c.). 

36.  Roda d'água (100 a.e.c.). 

37.  Válvula (25 a.e.c.). 

38.  Ponte suspensa (100). 

39.  Papel (105). 

40.  Foguete (904). 

41.  Eclusa (984). 

42.  Óculos (1270). 

43.  Máquina de impressão com tipos móveis (1450). 

44.  Preservativo (1560). 

45.  Microscópio (1590). 

46.  Telescópio (1609). 

47.  Relógio mecânico (1656). 

48.  Nível do construtor (1661). 

49.  Fogão à lenha (1741). 

50.  Motor a vapor (1765). 

51.  Descaroçador de algodão (1793). 
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52.  Motor de combustão interna (1794). 

53.  Vacinação (1796). 

54.  Motor elétrico (1821). 

55.  Hélice marítima em parafuso (1827). 

56.  Engrenagem diferencial (1828). 

57.  Telégrafo (1830). 

58.  Ceifadeira mecânica (1831). 

59.  Lâmpada incandescente (1835). 

60.  Câmera fotográfica (1839). 

61.  Pneu (1845). 

62.  Giroscópio (1850). 

63.  Elevador de passageiros (1852). 

64.  Fechadura Yale (1861). 

65.  Arame farpado (1865). 

66.  Dinamite (1866). 

67.  Concreto reforçado (1867). 

68.  Gerador elétrico (1869). 

69.  Telefone fixo (1876). 

70.  Fonógrafo (1877). 

71.  Filmadora (1882). 

72.  Arranha-céu com estrutura de aço (1884). 

73.  Turbina à vapor (1884). 

74.  Bicicleta (1885). 

75.  Solda elétrica (1885). 

76.  Viga metálica (1885). 

77.  Automóvel (1886). 

78.  Raio X (1895). 

79.  Rádio (1896). 

80.  Avião (1903). 

81.  Plástico (1920). 

82.  Geladeira (1922). 

83.  Fita magnética de gravação (1928). 

84.  Marcapasso cardíaco (1928). 

85.  Nylon (1935). 

86.  Radar (1935). 

87.  Motor a jato (1937). 

88.  Fotocopiadora (1938). 

89.  Computador (1941). 

90.  Penicilina (1941). 

91.  Reator nuclear (1942). 

92.  Forno de microondas (1945). 

93.  Transistor (1947). 

94.  Robótica (1948). 

95.  Software (1948). 

96.  Cartão de crédito (1950). 

97.  Painel solar (1950). 

98.  Pílula anticoncepcional (1956). 

99.  Satélite (1957). 

100.  Laser (1960). 

101.  Kevlar (1965). 

102.  Prótese robótica (1968). 

103.  Internet (1969). 

104.  Telefone celular (1970). 
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105.  Microprocessador (1971). 

106.  Ressonância magnética (1971). 

107.  Câmera digital (1975). 

108.  Compact Disk (CD; 1979). 

109.  World Wide Web (1989). 

110.  Sistema de Posicionamento Global (GPS; 1993). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tecnologia assistencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Desassombro  paratecnológico:  Paratecnologia;  Homeostático. 

04.  Exigência  paratécnica:  Paratecnologia;  Neutro. 

05.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

06.  Kit  técnico:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

08.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

09.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Procedimento  técnico-administrativo:  Procedimentologia;  Neutro. 

11.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

14.  Técnica  dos  100  procedimentos:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Tecnofilia:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TECNOLOGIA  EM  GERAL,  NÃO  É  BOA,  NEM  MÁ,  NEM  

INDISPENSÁVEL.  SOMENTE  A  COSMOÉTICA  LHE  ASSE-
GURA  CARÁTER  E  EMPREGO  ASSISTENCIAIS,  FAVORE-

CENDO  A  ACELERAÇÃO  EVOLUTIVA  DAS  CONSCIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utiliza a tecnologia ao modo de ferramenta as-

sistencial e evolutiva? Na escala de 1 a 5, qual o grau de uso cosmoético? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  History Channel; 101 Inovações que mudaram o Mundo. Documentário. Duração: 47min32. Disponível 
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T E C N O L O G I A    D A    I N F O R M A Ç Ã O    C O N S C I E N C I O C Ê N T R I C A  
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica é o conjunto de técnicas, 

processos, procedimentos, métodos, meios, instrumentos, sistemas e serviços de Informática e Te-

lecomunicações (Infocomunicologia) necessários para o exercício ágil das atividades administra-

tivas e ampliação da interassistência tarística das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), capaz 

de garantir o armazenamento, processamento, geração, disponibilização, transmissão, busca  

e proteção, eficazes e eficientes, de informações entre stakeholders. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo tecnologia procede do idioma Grego, tekhnología, “tratado ou 

dissertação sobre alguma Arte; exposição das regras de alguma Arte”, formado pelo radical tekh-

ne, “Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e logia, derivado de lógos, “Ciência; arte; tra-

tado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo informação deriva do idioma 

Latim, informatio, “ação de formar, de fazer; fabricação; esboço; desenho; plano; ideia; concep-

ção; formação; forma”. Surgiu no Século XV. A palavra consciência provém igualmente do idio-

ma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; 

consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século 

XIII. O elemento de composição cêntrico deriva também do idioma Latim, centrum, e este do  

idioma Grego, kêntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 1.  TI Conscienciocêntrica. 2.  Tecnologia da Informação e Comunica-

ção (TIC) na IC. 3.  Information Technology (IT) Conscienciocêntrica. 4.  Information and Com-

munication Technology (ICT) Conscienciocêntrica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica, 

Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica disfuncional e Tecnologia da Informação Consci-

enciocêntrica funcional são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia. 

Antonimologia: 1.  Atraso tecnológico na administração da IC. 2.  Burocracia adminis-

trativa. 3.  Paratecnologia da Informação. 

Estrangeirismologia: a Internet criando a global village; a IT governance; o IT service 

management (ITSM); a business intelligence (BI) através dos decision support systems (DSS); os 

key performance indicators (KPI); o IT benchmarking; as informations superhighways; o last 

mile problem nas Cognópolis da CCCI (Ano-base: 2012); a distance education parapedagógica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Infocomunicologia Conscienciocêntrica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Automa-

tizável? Compensa? Automatize. Se cosmoético, aparelhemo-nos. Holociclo: TI cosmorâmica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade interassistencial informativa; o ho-

lopensene pessoal da eficiência comunicativa; o holopensene pessoal da Conscienciocentrologia; 

o holopensene pessoal da Infocomunicologia; o holopensene da organização no trabalho; o holo-

pensene do profissionalismo no voluntariado; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os 

mnemopensenes; a mnemopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os comuni-

copensenes; a comunicopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopense-

nes; a paratecnopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

a retilinearidade da autopensenização; a autotaquirritmia pensênica; o pensenizar grande; a pense-

nidade traforista. 
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Fatologia: a equipe responsável pela gestão dos serviços de informação e comunicação 

conscienciocêntricos; o soerguimento institucional da TI Conscienciocêntrica; a profissionaliza-

ção da tares através da atualização tecnológica da IC; a escolha das soluções com discernimento, 

sem ansiedade, acima da boa vontade e da boa intenção; a opção da omissuper no momento das 

decisões críticas; o alto grau de impacto da gestão da TI na operação da IC; a flexibilidade  

e o pragmatismo para analisar, escolher e conjugar diversos tipos de soluções para a implantação 

de serviços de TI, evitando a superficialidade nas análises; o desassédio institucional através da 

equipe de TI; o trabalho colaborativo à distância; a importância fundamental da TI para a gestão 

democrática e transparente na CCCI; a persistência na comunicação esclarecedora a respeito dos 

benefícios da gestão de TI para a IC; a paciência para lidar com a eventual incompreensão do pró-

prio beneficiado com o trabalho de TI; o sobrepairamento aos palpiteiros de plantão; a disposição 

em ler os manuais dos equipamentos e serviços; a meticulosidade na manutenção dos dados do 

cadastro institucional de clientes; a irresistibilidade ao estabelecimento de padrões institucionais, 

visando dinamizar o trabalho e aumentar a produtividade; a automatização útil dos processos ad-

ministrativos da IC; a TI minimizando retrabalhos e o nível de entropia grupal; a megaimportân-

cia da documentação dos procedimentos e fluxos operacionais institucionais na eficiência do tra-

balho; o senso de grupalidade a partir da conscientização do continuísmo do trabalho; a digitaliza-

ção de documentos e publicações para preservar a holomemória institucional; a necessidade de 

criação de base de dados de talentos conscienciais (megatrafores) na CCCI (Ano-base: 2012); os 

avanços na Tecnologia da Informação enquanto pilar importante na aceleração da História Hu-

mana. 

 

Parafatologia: a expansão da lucidez a partir do estado vibracional (EV) profilático;  

o emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal compondo o autodiscernimento; o esto-

fo energético para sustentar os projetos de TI até as fases de implantação, manutenção e suporte; 

o parapsiquismo interassistencial fundamentando o planejamento estratégico em Tecnologia da 

Informação (PETI) conscienciocêntrico; o paradever em documentar, integralmente, os sistemas 

de informação; o paravínculo consciencial; a lealdade ao amparo de função; a conexidade com  

o maximecanismo multidimensional interassistencial; as consciexes amparadoras especialistas em 

Tecnologia; o valor dado pelos amparadores às tecnologias intrafísicas capazes de alavancar a as-

sistência aos intermissivistas; a ampliação da interassistência e maior afinização com a equipex  

a partir da TI; a ampliação da cosmovisão institucional; a atuação do assédio extrafísico através 

dos equipamentos; o desassédio dos equipamentos com as ECs higienizadoras; a tara parapsíquica 

pessoal; a parassegurança dos equipamentos intrafísicos pelos amparadores de função; o autopa-

rapsiquismo interassistencial enquanto Paratecnologia da Informação prioritária ao proexista;  

o parafato das ECs não estarem circunscritas ao espaço e ao tempo intrafísicos; a extensão do 

campo energético de assistência facilitada por Tecnologias de Educação a Distância (EAD);  

a gravação digital das tertúlias conscienciológicas ao modo de cápsula do tempo cinemascópica 

(Autorrevezamentologia); as Paratecnologias da Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistência-tecnicidade-amparabilidade; a infoco-

municação sinérgica; o sinergismo identificação da demanda–identificação da solução. 

Principiologia: o princípio da tecnologia a serviço das pessoas; o princípio de o usuá-

rio ser mais importante em relação ao sistema; o princípio consciencial superior à energia;  

o princípio de todo serviço ―mal feito‖ aparecer com o tempo e a oportunidade; o princípio do 

bom programador em escrever, para cada linha de código, pelo menos 1 linha de comentário;  

o princípio espúrio de querer apenas usar a tecnologia sem se esforçar para entender minima-

mente a respeito; o princípio da primazia da utilidade (antimodismo) no uso das tecnologias. 

Codigologia: as miríades de padrões de codificação e decodificação da informação;  

o código de etiqueta na Internet (netiqueta); o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado  
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à Infocomunicologia; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à gestão da TI na IC;  

a manutenção visando correção dos bugs identificados no código dos sistemas de informação. 

Teoriologia: a teoria da informação; as teorias computacionais; as teorias da Física; as 

teorias matemáticas. 

Tecnologia: a Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica; as técnicas de comunica-

ção interconsciencial; a técnica da holopaciência didática; as técnicas de desassedialidade intra 

e interconsciencial; a paratécnica da conexão mentalsoma-holochacra; as técnicas de gerencia-

mento de projetos; as técnicas e metodologias de Engenharia de Software; a técnica dos balance-

tes online; as técnicas de tradução; as técnicas de venda da informação conscienciológica; as pa-

ratecnologias interassistenciais; as verpons paratecnológicas. 

Voluntariologia: o caráter abrangente da assistência realizada no voluntariado de TI;  

o rigor necessário para voluntariar em TI; o voluntário especialista em gestão de TI; o compro-

misso de todos os voluntários no cuidado com a informação institucional; a demonstração da he-

teroconfiança e da gratidão dos amparadores a partir do voluntariado em TI; o paravoluntaria-

do em Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica; o paradever (responsabilidade) do volun-

tário de TI em saber esclarecer os compassageiros evolutivos, a fim de fazer o desassédio men-

talsomático necessário na implantação das soluções cosmoéticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico diuturno da Voluntariologia; o labo-

ratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; a informatização do labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da In-

focomunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; a Tecnologia da Informação viabi-

lizando o funcionamento dos Colégios Invisíveis no planeta Terra. 

Efeitologia: o efeito exponencial na velocidade de propagação da informação através 

das redes sociais; os efeitos benéficos do apoio da gestão conscienciocêntrica aos investimentos 

bem aplicados em tecnologia; os efeitos maléficos da negligência da gestão conscienciocêntrica 

quanto aos investimentos em tecnologia, causando perdas assistenciais incalculáveis; a ameniza-

ção das distâncias geográficas enquanto efeito das telecomunicações; os efeitos dos avanços tec-

nológicos na perda crescente do nível de privacidade do cidadão; o efeito das neotecnologias na 

aproximação caricata entre as dimensões extra e intrafísicas; os efeitos do registro digital das 

produções pedagógicas e científicas das ICs no autorrevezamento multiexistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses em função do entendimento e do uso das neotecnolo-

gias; as neossinapses laborais em função da automatização de procedimentos manuais. 

Ciclologia: o ciclo idealizar-prospectar-propor-planejar-contratar-adquirir-desenvol-

ver-testar-implantar-manter-segurar-desativar dos serviços de tecnologia; o ciclo de vida análi-

se-desenho-especificação-codificação-teste-implantação-manutenção dos sistemas de informa-

ção; o ciclo teste unitário–teste integrado–teste funcional–teste de sistema–teste de carga–teste 

de estresse–teste de aceite visando a implantação de sistemas de informação. 

Enumerologia: a informação clara; a informação objetiva; a informação precisa; a in-

formação rápida; a informação digital; a informação multimídia; a informação multilíngue. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio indexação inteligente–recupera-

ção rápida; o binômio backup-restore; o binômio internetês-informatiquês; o binômio criativida-

de-algoritmo; o binômio braço-cérebro; o binômio risco-contingência. 

Interaciologia: a interação Ciência-Tecnologia; a interação informação-comunicação; 

a interação usuário–service desk; a interação entre diferentes sistemas de informação através de 

interfaces bem desenhadas; a interação data warehousing–data mining; a interação indicador in-

trafísico–indicador multidimensional; a interação dicionário eletrônico–enciclopédia eletrônica. 

Crescendologia: o crescendo do poder de abrangência das Neotecnologias da Informa-

ção; o crescendo das capacidades de armazenamento de informação dos dispositivos computaci-

onais de memória; o crescendo das resoluções nos displays de vídeo (ecrãs); o crescendo do nú-

mero de cores disponível para visualização da informação; o crescendo das velocidades de pro-

cessamento da informação dos microchips; o crescendo da volatividade de determinados co-

nhecimentos sobre Tecnologia. 
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Trinomiologia: o trinômio conhecimento científico–procedimento automatizável–inven-

ção do aparelho-prótese; o trinômio authentication-authorization-accounting (AAA); o trinômio 

gescon–colheita intrafísica–colheita intermissiva; o trinômio fórmula formal–chapa verbetográfi-

ca–verbete; o trinômio Tecnologia da Informação–gestão da informação–segurança da informa-

ção; o trinômio solução ideal–solução disponível–solução viável; o trinômio contingencial plano 

A–plano B–plano C. 

Polinomiologia: o polinômio balanço contábil–balanço fiscal–balanço financeiro–ba-

lanço interassistencial informatizados; o polinômio informação escrita–informação falada–infor-

mação auditiva–informação visual; o polinômio das técnicas enciclopédicas cosmograma–análi-

se-síntese–enumeração–detalhismo–exaustividade–circularidade. 

Antagonismologia: o antagonismo atualização / obsolescência; o antagonismo consis-

tência / inconsistência; o antagonismo moderno / anacrônico; o antagonismo terapia de sanea-

mento dos cadastros / profilaxia da inconsistência nos cadastros; o antagonismo solução livre  

/ solução proprietária; o antagonismo solução free / solução paga; o antagonismo psicografia  

/ pangrafia; o antagonismo manutenção de infraestrutura / gestão de serviços. 

Paradoxologia: o paradoxo do êxito do trabalho com hardware e software estar assen-

tado no convívio comunicativo e profissional com as pessoas; o paradoxo da tecnologia mais 

complexa e, ao mesmo tempo, mais user-friendly; o paradoxo evolutivo dos componentes eletrô-

nicos, menores em tamanho e, maiores em complexidade e capacidade; o paradoxo da necessida-

de, não rara, da explicitação da informação óbvia. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a pacienciocracia; a determinocracia; a informatico-

cracia; a tecnocracia; a energocracia; a infodemocracia; a minimização da burocracia; o desas-

sédio da TI a partir da articulação política; a importância da elaboração, proposição e aprova-

ção democrática das políticas administrativas para a consecução do PETI. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a legislação específica para o mundo virtu-

al; as leis contra os crimes cibernéticos; a Infocomunicologia aplicada à legislação. 

Filiologia: a proexofilia; a infofilia; a comunicofilia; a ciberneticofilia; a computaciofi-

lia; a organizaciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a tecnofobia; a amparofobia; a neofobia; a raciocinofobia; a mentalsomato-

fobia; a computaciofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do ermitão; a evitação da síndrome de burnout. 

Mitologia: o mito da associação taxativa entre o perfil profissional tecnológico e o per-

fil parapsíquico eletronótico; o mito de o investimento em Tecnologia significar necessidade de 

gastos excessivos; o mito de ser impossível documentar completamente os projetos de sistemas de 

informação; o mito de começar a codificar os programas componentes da aplicação antes da es-

pecificação correta para acelerar o cronograma; os mitos a respeito dos sistemas de informação 

revelados através dos pensamentos mágicos dos usuários. 

Holotecologia: a tecnoteca; a infoteca; a comunicoteca; a midiateca; a administroteca;  

a matematicoteca; a estatisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Infocomunicologia; a Administracio-

logia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Energossomatologia; a Amparologia;  

a Cosmoeticologia; a Coerenciologia; a Interassistenciologia; a Paradiplomacia; a Desassediolo-

gia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin técnica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; o arrimo interassistencial; a conscin gregária; a conscin líder; a conscin técnica. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciolo-
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gista; o autopesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbe-

tógrafo; o tocador de obra; o colaborador; o apoiador; o homem de ação; o ex-artesão; o tecnicis-

ta; o tecnólogo; o informata; o cientista da computação; o engenheiro eletrônico; o engenheiro da 

computação; o engenheiro de software; o engenheiro de telecomunicações; o gestor de pessoas;  

o gestor de TI; o gestor de IC; o usuário; o stakeholder. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; 

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologis-

ta; a autopesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetó-

grafa; a tocadora de obra; a colaboradora; a apoiadora; a mulher de ação; a ex-artesã; a tecnicista; 

a tecnóloga; a informata; a cientista da computação; a engenheira eletrônica; a engenheira da 

computação; a engenheira de software; a engenheira de telecomunicações; a gestora de pessoas;  

a gestora de TI; a gestora da IC; a usuária; a stakeholder. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodidactor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens paraperceptivus; o Homo sapiens verbatiologus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapi-

ens agens; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens tech-

nicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica disfuncional = a da IC 

sem assessoria de equipe técnica e especializada em TI, funcionando de modo empírico; Tecnolo-

gia da Informação Conscienciocêntrica funcional = a da IC com assessoria de equipe técnica  

e especializada em TI, funcionando de modo profissional. 

 

Culturologia: a implantação e sustentação da cultura de Gestão de TI; a Multiculturo-

logia da Interassistencialidade. 

 

Conscienciologia. De acordo com a Cosmoeticologia, a Tecnologia é produto da ciência 

e surge a partir de certo grau de amadurecimento em relação ao conhecimento em estudo.  

A Conscienciologia, ciência cosmoética, tem como produtos tecnologias e paratecnologias inte-

rassistenciais, objetivando dinamizar a evolução pessoal e grupal. 

Amparologia. À luz da Assistenciologia, o amparador é o técnico em assistência. 

Amparologia = Interassistenciologia + Paratecnologia. A pessoa interessada em ampliar o rap-

port com os amparadores deve observar o próprio nível de ignorância, preconceito, medo ou mes-

mo aversão em relação a dispositivos e soluções tecnológicas úteis, presentes na vida humana 

(Antitecnologia). Tecnofobia não conjumina com Amparologia. 

Administraciologia. Consoante à Conscienciocentrologia, a Tecnologia da Informação 

constitui questão estratégica e decisiva no saldo interassistencial da instituição. 

Parapercepciologia. Segundo à Parapercepciologia, a Tecnologia da Informação, mes-

mo a mais avançada, será sempre tímida em relação às potencialidades conscienciais parapsíqui-

cas. Porém, tal realidade não justifica o fato de aqui, nesta dimensão, podermos e devermos utili-

zar ambos, de modo convergente, em prol da evolução. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Infocomunicologia, eis, por exemplo, em ordem funcio-

nal, 11 categorias de serviços de TI considerados básicos (Ano-base: 2013) no contexto da IC: 

01.  Telefonia: a telefonia convencional; a telefonia IP; as audioconferências. 

02.  Sistemas de informação: os sistemas corporativos de informação; os sistemas de 

gerenciamento de banco de dados (SGBD); os enterprise resource planning (ERP) systems. 
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03.  Domain Name System (DNS): a contratação e gestão de domínios da Internet;  

a configuração dos servidores de DNS. 

04.  Websites. 

05.  E-mail: o sistema de e-mail corporativo; as listas de discussão. 

06.  Intranet. 

07.  E-marketing: o e-mail marketing; o e-commerce. 

08.  E-learning: os cursos na modalidade de ensino a distância; a universidade corpora-

tiva; as webconferences; o acesso remoto ao acervo de publicações científicas. 

09.  Mídias sociais: as redes sociais. 

10.  Service desk: o suporte profissional aos usuários, próprio ou contratado. 

11.  Videoconferência. 

 

Aplicaciologia. Sob a ótica da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 11 exemplos de aplicações da Tecnologia da Informação no contexto das ICs (Ano-base: 

2013): 

01.  Colégios: a plataforma tecnológica de compartilhamento das pesquisas dos Colégios 

Invisíveis da Conscienciologia. 

02.  Cursos: as aulas via ensino à distância do Programa de Aceleração da Erudição 

(PAE) oferecido pela REAPRENDENTIA e do Programa Verbetografia da Pré-IC de Verbeto-

grafia em parceria com a Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia (CEAEC); os cursos online da Associação Internacional da Programação Existencial 

(APEX). 

03.  Enciclopédia: as edições eletrônicas da Enciclopédia da Conscienciologia. 

04.  Estatísticas: os censos da CCCI realizados pela União das Instituições Consciencio-

cêntricas Internacionais (UNICIN); o conteúdo do website do Instituto Cognopolitano de Geo-

grafia e Estatística (ICGE). 

05.  Holociclo: o pipeline cosmogramático; o Holoserver; o trinômio Bibliomática-Lexi-

comática-Enciclomática. 

06.  Livros: os e-books da Associação Internacional Editares (EDITARES). 

07.  Palestras: as conferências online da APEX. 

08.  Pesquisas: a realização das pesquisas paracientíficas online, através de formulários 

eletrônicos: OBE Survey pela Internacional Academy of Consciousness (IAC), a partir de 2009,  

e Primeira Pesquisa Online sobre Tenepes, em parceria entre Colégio Invisível da Tenepessolo-

gia, CEAEC e Conselho de Epicons da UNICIN, de 2009 a 2011. 

09.  Revista: a disponibilização online e gratuita das edições da Revista Conscientia. 

10.  Tenepes: os pedidos de tenepes encaminhados por e-mail; o encaminhamento ante-

cipado das listas de alunos, em Cursos, para as tenepes dos professores da turma. 

11.  Tertúlias: a implantação, pela Associação Internacional de Comunicação Conscien-

ciológica (COMUNICONS), em 2008, e a operação, pelo CEAEC, da transmissão online das ter-

túlias conscienciológicas. 

 

Megalaboratoriologia. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC), com 823 voluntários, 385 docentes, localizados em 20 Centros Educacionais de Autopes-

quisa (CEAs) e 22 Núcleos de Extensão (NE) (Ano-base: 2012), constitui megalaboratório de 

gestão da TI Conscienciocêntrica, em função da complexidade e tamanho da máquina administra-

tiva, geograficamente dispersa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica, indi-
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cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Areópago  conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

02.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Enumerologia:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Fatofilia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Hackerismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

12.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

13.  Nanotecnologia  pró-paz:  Tecnologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  Conscienciocêntrico:  Voluntariologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  Holotecária:  Holotecologia;  Neutro. 

 

SEM  A  GESTÃO  EFICIENTE  DA  TI,  A  IC  NÃO  ATINGE,  
INTRAFISICAMENTE,  DE  MANEIRA  EFICAZ,  O  PÚBLICO 
INTERMISSIVISTA,  NA  ERA  DA  SUPERCOMUNICAÇÃO  

GLOBAL,  DESPERDIÇANDO  TEMPO,  RECURSOS  E  ECS. 
 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, em escala de 1 a 5, o nível de fun-

cionalidade da Tecnologia da Informação Conscienciocêntrica na IC na qual voluntaria? Há equi-

pe profissional específica em gestão de TI? 
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I. H. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21780 

T É D I O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tédio é a sensação de enfado, aborrecimento ou cansaço causada por algo 

lento, prolixo, prolongado, abrangente, árido, obtuso ou vazio, acarretando desgosto inescondível 

na consciência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo tédio vem do idioma Latim, taedium, “tédio; desgosto; aborreci-

mento; enfado”, de taedere, “estar enfadado ou desgostoso; ter aversão a”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 01.  Desencanto; desgosto; insatisfação. 02.  Aborrecimento. 03.  Enfa-

do; enfaro; fastio. 04.  Antojo; entejo; entojo. 05.  Melancolia; melin; tristeza. 06.  Nojo. 07.  Des-

interesse; indiferença. 08.  Desânimo; desilusão; desmotivação. 09.  Antipatia; desprazer; depres-

são. 10.  Cansaço; fadiga; indisposição; saciedade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo tédio: des-

entediar; entediada; entediado; entediante; entediar; entejada; entejado; entejar; tediosa; te-

dioso. 

Neologia. As duas expressões compostas tédio leve e tédio pesado são neologismos téc-

nicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Atração. 02.  Gosto. 03.  Inclinação; queda. 04.  Satisfação pessoal. 

05.  Curiosidade. 06.  Excitação; excitamento; festança. 07.  Interesse. 08.  Esperança; motivação. 

09.  Autodisposição; predisposição. 10.  Prazer; simpatia. 

Estrangeirismologia: o taedium vitae; o boredom; o spleen; a sloth; a dreariness; o en-

nui; o flâneur; o existentiale vacuum. 

Atributologia: predomínio das sensações somáticas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Tédio: ócio 

insuportável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da patopensenidade; os patopensenes; os nosopen-

senes; a nosopensenidade; os laxopensenes; a laxopensenidade. 

 

Fatologia: o tédio; o megatrafar; a ocupação rotineira e monótona; os desafios do dia-a- 

-dia; a fartura da vida moderna; a procura ininterrupta das diversões excitantes; os prazeres frívo-

los; o esgotamento dos prazeres pessoais; o desconforto existencial; a insatisfação cronicificada;  

a sensação de enjôo ininterrupto; o desencantamento com o mundo; a anorexia; a amizade ociosa; 

o nada para fazer; a vida indolente; a aversão pela vida intrafísica; a melancolia intrafísica (me-

lin); a busca incompleta; a postura de desistência do buscador ou buscadora-borboleta; o ambiente 

exterior insatisfatório; a experiência patológica do vazio existencial generalizado e sem significa-

ção; a ausência de sentido para a existência; a Terra aceita como insuportavelmente inóspita;  

o desgosto profundo; a acídia; a preguiça; a languidez; o langor; a chatice; a nostalgia; a pasma-

ceira; a mesmice; a estagnação; o entorpecimento; a inação; a assinergia; a atonia; a letargia;  

a inércia; o vegetalismo; o mau humor; a distimia; a fraqueza moral; a robéxis; a insuficiência 

cosmoética; a ausência de impulsos nobres; a falta de gosto pela vida tornada banalizada; a igno-

rância quanto ao megafoco pessoal; a existência empurrada sem finalidade; as formas de entrete-

nimento; a conduta de se fazer somente o desejado e o gratificante; a falta da Higiene Conscien-

cial; a falta da autopriorização evolutiva; o preenchimento da existência vazia; a ocupação útil do 

tempo pessoal; o movimento fraterno em direção ao outro; as formas evolutivas de ocupação;  

o engajamento ativo na vida comunitária; a solidariedade ante os despossuídos; os megaproble-
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mas sociais; a laborterapia; a autorreciclagem; a autorganização; a autovigilância; a autoprioriza-

ção; a temperança; o renascimento da esperança; as neoexperiências; a expansão da autoconscien-

cialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias cons-

cienciais (ECs) canalizadas para a megafraternidade; a autopesquisa multidimensional da inteli-

gência evolutiva (IE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o luxo do tédio; a opção errada; o lazer excessivo; a preguiça subcere-

bral; o desinteresse mortal; o bocejo permanente; a doença mentalsomática. 

Binomiologia: o binômio vida íntima–vida exterior; o binômio trabalho-tédio. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração, monofonia) melancolia-melin-melex; o trinômio 

em crescendo desprazer-desinteresse-depressão. 

Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo ansiosismo / apatia;  

o antagonismo temperança / desprioridade; o antagonismo Dinâmica / Estática. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Fobiologia: a laborfobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da fadiga crônica (SFC). 

Maniologia: a nostomania. 

Mitologia: os mitos românticos. 

Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a conflitoteca; a problematicoteca;  

a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Marasmologia; a Psicossomatolo-

gia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; as pessoas entediantes; as conscins cronicamente ente-

diadas. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o compassageiro evolutivo; o mi-

nidissidente ideológico; o empata. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a compassageira evolutiva; a mini-

dissidente ideológica; a empata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens taedulus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens au-

tovictimatus; o Homo sapiens pessimista; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens negli-

gens; o Homo sapiens acediosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tédio leve = quando perdura apenas por algumas semanas; tédio pesado 

= quando leva à tentativa de suicídio. 

 

Caracterologia. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 10 categorias de tédios pessoais com nuanças patológicas e aproximações simples: 

01.  Tédio como aniquilador: assunto da Enganologia e da Desviologia. 

02.  Tédio como apatia: fruto da frivolidade ou futilidade. 
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03.  Tédio como efeito mortal: matéria de pesquisa da Suicidiologia. 

04.  Tédio como inatividade vazia: onipresente física e consciencialmente. 

05.  Tédio como it romântico: anacronismo no Terceiro Milênio. 

06.  Tédio como mal burguês: próprio do langor socioso arcaico. 

07.  Tédio como malestar: travão evolutivo tipicamente modernoso. 

08.  Tédio como pose: fruto do boavidismo subcerebral. 

09.  Tédio como retiro na solidão: óbvia impossibilidade. 

10.  Tédio como tempo livre: situacional e desperdiçado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tédio, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

09.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  TÉDIO  EXISTENCIAL  EXPÕE  A  IGNORÂNCIA  CRASSA 

DA  CONSCIN  EGOCÊNTRICA  QUANTO  ÀS  FINALIDADES 

EDUCATIVAS  DA  VIDA  INTRAFÍSICA  E  AOS  ESTÍMULOS 
ÚTEIS  DA  AUTEVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  CONTINUADA. 

 

Questionologia. Você ainda se autovitimiza com o tédio existencial? Já procurou reci-

clar profundamente a própria vida? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Fernández, Victor Manuel; Liberte-se do Tédio e da Rotina (Para Libertarte del Aburrimento y la Rutina); 
trad. Maria Stela Gonçalves; 60 p.; 4 caps.; 3 enus.; 9 refs.; 18 x 10,5 cm; br.; pocket; Paulus; São Paulo, SP; 2006; pági-

nas 10 a 59. 

2.  Salem, Pedro; Do Luxo ao Fardo: Um Estudo Histórico Sobre o Tédio; Coleção: Conexões; revisor Luiz 
Guerra; Vol. 21; 160 p.; 4 caps.; 63 citações; 34 notas; 63 refs.; 20 x 12,5 cm; br.; Relume Dumará; Rio de Janeiro, RJ; 

2004; páginas 105 a 154. 

3.  Svendsen, Lars; Filosofia do Tédio (Kjedsombetens Filosofi); trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 192  

p.; 4 caps.; 13 enus.; 49 perguntas; 29 respostas; ono.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2006; pági-

nas 11 a 51. 
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T E I M O S I A  
( E R R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teimosia é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, realizar e / ou 

manter comportamentos e ações, de modo insistente, com obstinação excessiva, sem racionalida-

de ou lógica, não admitindo a realidade, podendo gerar conflitos, interprisão interconsciencial  

e / ou atraso autevolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra teima vem do idioma Latim, thema,“tema; proposição; matéria”, 

e esta do idioma Grego, théma, “o que se põe ou propõe”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Teimosice. 2.  Teima repetida. 3.  Birra. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniteimosia e megateimosia são neologismos técnicos da Er-

rologia. 

Antonimologia: 1.  Abertismo. 2.  Racionalidade. 3.  Flexibilidade pensênica. 4.  Persis-

tência evolutiva. 

Estrangeirismologia: o stubborn; a opinião ad extremum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da reciclagem intraconsciencial (recin). 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Teimosia: 

tempo perdido. Teimosia: interprisão grupocármica. Teimosia: megaerro evolutivo. 

Coloquiologia: – dar murro em ponta de faca; não largar o osso. 

Ortopensatologia: – “Teimosia. A teimosia é a síntese remanescente do egocentrismo 

infantil”. “A autodeterminação leva a consciência à Comunex Evoluída, contudo, lá se encon-

tram teimosos. A teimosia positiva pode ser perseverança, a negativa é a teimosia propriamente 

dita”. “A teimosia fundamentada em capricho pessoal é baratrosférica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da teimosia; os batopensenes; a batopensenidade; 

o holopensene da irracionalidade; o holopensene da rigidez; o holopensene do egocentrismo;  

o holopensene do preconceito; o holopensene do fechadismo; o holopensene anacrônico; a pense-

nidade restrita ao microuniverso consciencial; a desorganização pensênica; a superficialidade 

pensênica; a fôrma holopensênica pessoal; o abertismo pensênico; o abertismo pensênico possibi-

litando as sincronicidades e parassincronicidades; a flexibilidade pensênica; os pensenes harmoni-

osos; a retidão pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cogniciopensenes; a cognicio-

pensenidade; a pensenidade pró-evolutiva. 

 

Fatologia: a teimosia; as gradações da teimosia; a reação irracional; a teimosia cronicifi-

cada; o apego às próprias ideias; o monoideísmo; a burrice; a ignorância; o megatrafar; o erro 

crasso; o temperamento obstinado excessivo; o caminho mais difícil; a antiassistência; a acomo-

dação na zona de conforto; a recusa na admissão da realidade, mesmo diante dos fatos; a teimosia 

no exercício de diferentes papéis sociais; o equívoco rotineiro; o erro de abordagem; o erro crôni-

co; o desequilíbrio íntimo; o conflito emocional; a redução do autodiscernimento; a vivência da 

anticosmoética; a conduta antievolutiva; a despriorização evolutiva; a perda das companhias evo-

lutivas; as postergações; o comportamento teimoso gerando perda de energias e companhias;  

a perda de tempo; a perda de oportunidades evolutivas; a perda do timing proexológico; a manu-

tenção de valores anacrônicos; as retroposturas; o apego ao modus operandi de se manifestar;  

o apego aos hábitos e posturas arraigadas; o apego a ideias anacrônicas; a conduta inamovível;  

a defesa exagerada das opiniões pessoais; a monovisão patológica; o ato de querer ter razão; a im-

posição do ponto de vista pessoal; a autodefensividade egoica; a intencionalidade desqualificada; 
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o predomínio do subcérebro abdominal; a interpretação irracional dos fatos; a reflexão equivoca-

da; o desequilíbrio íntimo; a dificuldade em mudar de opinião; a recusa em aceitar as evidências; 

a dificuldade de ouvir o outro; a desarmonia conviviológica; as interprisões grupocármicas desne-

cessárias; a autovitimização; a postergação do autenfrentamento; a falta de cosmovisão; a estag-

nação do processo evolutivo; a inibição da autenticidade consciencial; o pseudoganho. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dificuldade em 

distinguir as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; o foco das energias mal direcionado; 

o parapsiquismo dificultado pela neofobia; o autorrestringimento holossomático; a paragenética 

reforçando os comportamentos recorrentes; a desestabilização emocional e energética pelas pos-

turas anacrônicas; as semipossessões assediadoras; a dificuldade de contato com os amparadores 

extrafísicos; as interprisões grupocármicas extrafísicas; o link baratrosférico; os parafatos negati-

vos; o fator desencadeador de transmigrações interplanetárias; a ausência da autoconscientização 

multidimensional (AM); a projetabilidade auxiliando na ampliação da cosmovisão; o parapsiquis-

mo lúcido predispondo a autocognição e a interassistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo abertismo-discernimento; o sinergismo interassistencial 

autexposição-feedbacks; o sinergismo patológico autopatopensenidade-Baratrosfera. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); o princípio da atração dos 

afins. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria de causa e efeito; a teoria das interprisões grupocármicas; a teá-

tica da Autodescrenciologia; a ausência da teática da interassistencialidade; a carência da teática 

da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional (EV) autodesassediador; a autovivência da 

técnica do confor dos traços conscienciais; a experimentação da técnica da Conscin-Cobaia vo-

luntária do Conscienciograma; as técnicas de análise pelas sinonímias aplicadas ao Consciencio-

grama; as técnicas da Conscienciometrologia; a técnica das 50 vezes mais; as técnicas da Cons-

ciencioterapia; as técnicas projetivas para ampliação da cosmovisão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Para-

geneticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciolo-

gia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colé-

gio Invisível da Reurbanologia. 

Efeitologia: o efeito dominó da ação anticosmoética; o efeito mimético da teima obtusa; 

o efeito do adiamento das autorreciclagens; o efeito da teima na proéxis pessoal e grupal; o efei-

to homeostático do autenfrentamento das posturas anacrônicas; os efeitos benéficos da supera-

ção da teima; o efeito halo das ações lúcidas e cosmoéticas; o efeito evolutivo das renovações 

cognitivas. 

Neossinapsologia: a rigidez impendindo a aquisição de neossinapses; as retrossinapses 

mantenedoras das ações anticosmoéticas; o abertismo ideativo predispondo neossinapses; a re-

organização cognitiva gerando neossinapses; as neossinapses advindas das autorreciclagens. 

Ciclologia: os ciclos existenciais miméticos; o ciclo das interprisões grupocármicas;  

o ciclo interassistencial autoconscienciometria-heteroconscienciometria-feedbacks; o ciclo evo-

lutivo automimese patológica–autossaturação–autorreflexão–autorreciclagem. 
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Enumerologia: a insistência no erro; a insistência na ação irracional; a insistência no 

egocentrismo; a insistência nas birras infantis; a insistência nos caprichos monárquicos; a insis-

tência na prevalência das ideias pessoais; a insistência na priorização dos resultados em detrimen-

to da priorização da interassistencialidade consciencial. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ideia-intenção; o binô-

mio perda de tempo–necessidade de recuperação do tempo; o binômio psicossoma-teimosia. 

Interaciologia: a interação mesologia-trafar; a interação hipersensibilidade emocional–

–autodefensividade egoica. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo correto-prioritário-evolutivo;  

o crescendo autodesprendimento-autaprofundamento-maturidade consciencial; o crescendo inte-

rassistencial egocármico-grupocármico-policármico; o crescendo egoísmo–prontidão assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio egoísmo-orgulho-teimosia. 

Polinomiologia: o polinômio nosográfico individualismo-desprezo-vaidade-prepotên-

cia; o polinômio evolutivo despretensão-egocídio-fraternidade-assistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo teimosia / determinação; o antagonismo psicossoma 

/ mentalsoma; o antagonismo teimosia infantil / obstinação Cosmoética; o antagonismo teimosia 

intelectual / coragem intelectual; o antagonismo teimosia / neofilia; o antagonismo crença / cien-

tificidade; o antagonismo autocrença / autopesquisa. 

Politicologia: a política do fechadismo consciencial; a autocracia; a argumentocracia;  

a priorocracia; a aristocracia; a monarquia; a belicocracia; a assediocracia; a democracia; a di-

plomacia; a assistenciocracia; a autocriticocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço autocrítico; a lei do menor es-

forço no autodesassédio; a lei do menor esforço cognitivo; a lei do menor esforço interassistenci-

al; a lei da ação e da reação; a lei de interprisão grupocármica; a lei da inevitabilidade evoluti-

va; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a psicossomaticofilia; a batopensenofilia; a conflitofilia; a egofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a men-

talsomatofobia; a conscienciometrofobia; a interassistenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da 

apriorismose; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome de Gabriela; a síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome da abstinência do poder; a síndrome da distorção da realidade. 

Maniologia: a mania de fixar no passado; a mania da prevalência das próprias ideias;  

a mania da contestação; a mania de repetir os mesmos erros; a enganomania; a belicomania;  

a religiosomania. 

Mitologia: o mito do salvador da pátria; o mito da evolução sem esforço; o mito das 

verdades absolutas; os mitos da Ciência Eletronótica; o mito da autoimagem idealizada; o mito 

da perfeição; os mitos religiosos; o combate ao mito das ideias incontestáveis. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a autexperimentoteca; a conscienciometroteca;  

a mentalsomatoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Errologia; a Autoconscienciometrologia; a Recinologia; a Cons-

ciencioterapia; a Ortopensenologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomaticologia; a Psicossomati-

cologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Sociologia; a Paradireitologia; a Evolucio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin teimosa; a conscin baratrosférica; a conscin egoísta; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o defensivo; o reativo; o teimoso; o turrão; o apriorota; o birrento; o ca-

beça-dura; o pré-serenão vulgar; o duplista; o escritor; o exemplarista; o idealista; o intelectual;  

o intermissivista; o inversor existencial; o pesquisador; o proexista; o reciclante existencial. 
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Femininologia: a defensiva; a reativa; a teimosa; a turrona; a apriorota; a birrenta; a ca-

beça-dura; a pré-serenona vulgar; a duplista; a escritora; a exemplarista; a idealista; a intelectual; 

a intermissivista; a inversora existencial; a pesquisadora; a proexista; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapi-

ens automimeticus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens sub-

cerebralis; o Homo sapiens cardiochacralis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens 

anticosmoethicus; o Homo sapiens pathopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniteima = a manutenção insistente do trafar pessoal impedidor das mu-

danças evolutivas pessoais; megateima = a manutenção persistente de trafar pessoal atravancador 

das reciclagens evolutivas pessoais repercutindo nas reciclagens grupais. 

 

Culturologia: a cultura da apriorismose; a cultura da interiorose; a cultura do ignoran-

tismo; a cultura da Autodescrenciologia; a cultura da prevalência do mais evolutivo; a cultura da 

reverificação a partir de fatos e parafatos; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da auto-

conscienciometria. 

 

Listagem. A elaboração de listagem das teimosias pessoais descortina contextos, papeis 

e traços correlacionados, favorecendo o reconhecimento dos próprios erros e a programação das 

reciclagens intraconscienciais. 

 

Trafares. Eis, em ordem alfabética, 20 trafares relacionados à teima: 

01. Apriorismose. 

02. Arrogância. 

03. Autocracia. 

04. Capricho. 

05. Dogmatismo. 

06. Egoísmo. 

07. Exigência. 

08. Fechadismo. 

09. Ignorância. 

10. Infantilismo. 

11. Insegurança. 

12. Interiorose. 

13. Intransigência. 

14. Perfeccionismo. 

15. Possessividade. 

16. Preconceito. 

17. Prepotência. 

18. Reatividade. 

19. Rigidez. 

20. Superficialidade. 

 

Atributos. Eis, em ordem alfabética, 10 atributos conscienciais necessários para supera-

ção da teimosia: 

01. Abertismo consciencial. 

02. Autoconscientização multidimensional. 

03. Autodiscernimento. 

04. Autopesquisologia. 

05. Cosmoética. 
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06. Cosmovisão. 

07. Descrenciologia. 

08. Inteligência evolutiva. 

09. Intencionalidade. 

10. Interassistencialidade. 

 

Trafais. Eis, em ordem alfabética, 20 traços faltantes para a consciência teimosa: 

01. Anticonflitividade. 

02. Autenfrentamento. 

03. Autexperimentação. 

04. Autoconhecimento. 

05. Autodisponibilidade assistencial. 

06. Autorrealismo. 

07. Autorreflexão. 

08. Comunicabilidade sadia. 

09. Desapego. 

10. Desdramatização. 

11. Determinação racional. 

12. Docilidade. 

13. Empatia. 

14. Flexibilidade mental. 

15. Harmonia. 

16. Logicidade. 

17. Ponderação. 

18. Racionalidade. 

19. Reverificabilidade. 

20. Universalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a teima, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

02. Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03. Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

04. Autodeterminação  decenal:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

05. Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

06. Binômio  ideia-intenção:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07. Causa  perdida:  Perdologia;  Nosográfico. 

08. Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

09. Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10. Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11. Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

12. Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13. Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

14. Trafar  favorito:  Autotrafarologia;  Nosográfico. 

15. Trafarão:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  TEIMOSIA  É  CONDUTA  RESTRINGIDORA  DO  AUTODIS-
CERNIMENTO  E  DA  RACIONALIDADE,  EXIGINDO  DA  

CONSCIÊNCIA  ABERTISMO  PARA  AS  AUTORRECICLAGENS   
E  PARA  A  AUTOVIVÊNCIA  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou a métrica da teimosia pessoal? Já 

identificou os efeitos desse comportamento nas interrelações? Compreende as repercussões desse 

traço na autoproéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 66, 67 e 245. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-

fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
413, 555 e 566. 

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 382, 533, 

555, 946, 984 e 1.025. 
4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 

652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.603. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana 

Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 

272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 

5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-

çu, PR; 2013; páginas 54, 278, 340, 511, 533, 656 e 680. 

 

A. F. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21789 

T E L E F O N E    CE L U L A R  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O telefone celular é o dispositivo utilizado em comunicação de voz e da-

dos, de tamanho reduzido, móvel, sendo a conexão entre os usuários, homens ou mulheres, feita 

através de ondas eletromagnéticas de alta frequência e intermediada por central operadora especí-

fica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo telefone deriva do idioma Inglês, telephone, “dispositivo que trans-

mite som a dist ncia”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo celular procede do idioma Latim, 

cellula, “quarto pequeno; compartimento pequeno; alcova; despensa pequena; cela (de monge)”, 

diminutivo de cella, “quarto; cela; capela; santuário (de algum templo); celeiro; adega”. Surgiu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 1. Telemóvel. 2.  Miniaparelho móvel de intercomunicação. 2.  Dispo-

sitivo móvel de telefonia.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivado do vocábulo telefone: 

telefonada; telefonadela; telefonado; telefonador; telefonante; telefonar; telefonável; telefonema; 

telefonia; telefônica; telefônico; telefonista; telefonístico; telefono. 

Antonimologia: 1.  Telefone fixo. 2.  Telefone de parede. 3.  Telefone doméstico.  

Estrangeirismologia: o full-duplex; o dumb-phone; o feature phone; o smartphone;  

o entertainment; o neomodus faciendi de intercomunicação; o Subscriber Identy Module (SIM), 

enquanto “módulo de identificação do assinante”; o chip armazenando informações; o roaming ao 

usar o telefone para receber dados de redes celulares de outra operadora; os softwares concebidos 

para desempenhar tarefas práticas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à usabilidade dos aparelhos de comunicação interconsciencial. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Só é útil o conhecimento que nos torna 

melhores (Sócrates, 470–399 a.e.c.).  

Ortopensatologia: – “Celular. O celular é o ópio das massas da Terra no início do Sé-

culo XXI. A conscin intermissivista é mais feliz quando consegue trocar o celular pelo contato di-

reto com o amparador extrafísico de função”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intercomunicação; a mensagem de texto en-

quanto pensenidade grafada; os taquipensenes; a taquipensenidade; os nosopensenes; a nosopen-

senidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopen-

sene da interconexão ilimitada; a sucumbência às pressões holopensênicas do celular; a contra-

pensenização diante das tendências subcerebrais; o despertamento quanto à xenopensenidade 

baratrosférica acompanhada pela submissão ao celular; a retomada da autopensenização constru-

tiva; os neopensenes pró-evolutivos assistenciais; a neopensenidade relativa à otimização evolu-

tiva e assistencial das tarefas, via celular; a proficiência pensênica aplicada ao uso produtivo do 

celular. 

 

Fatologia: o telefone celular; a derivação do termo a partir da topologia da rede de tele-

fonia; a célula, raio de ação de cada estação base; as antenas de emissão e recepção; a disposição 

contígua das células representando rede semelhante à colmeia; os rádios comunicadores usados 

em barcos e aviões, precursores dos celulares; o avanço tecnológico saltando de sinais de rádio 

para as ondas eletromagnéticas; a fibra ótica facilitando as ligações entre cidades distantes; as an-

tenas compartilhando o mesmo canal para telefones de diferentes regiões; a chegada da telefonia 
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celular no Brasil, em 1991; o investimento em avanços para transmissão de dados com maior efi-

ciência; a melhoria da qualidade de voz, comunicação de dados e criptografia; os sons tradicio-

nais das campanhias do telefone substituídas pelos ringtones personalizados; a Era da Globaliza-

ção; as mudanças cognitivas, comportamentais, sociais e familiares; a socialização da comunica-

ção; o uso abusivo produzindo comportamentos patológicos; os prejuízos na qualidade de vida;  

o desperdício do convívio interconsciencial rotineiro; a dependência patológica das tecnologias 

relacionadas aos transtornos de ansiedade; o alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS) so-

bre os riscos cancerígenos do uso do celular; o fato de o uso do celular afastado da cabeça, em 1,5 

cm, reduzir em 10.000 vezes a radiação absorvida pelo cérebro; a recomendação de limitação de 

uso do celular pelas crianças, em diversos países a exemplo da Rússia, Inglaterra e Bélgica; a Era 

da Informação; as inúmeras possibilidades de conexão digital representando conquista para a so-

ciedade atual; a autorreeducação consciencial quanto ao uso sadio e produtivo do celular; a cone-

xão interconsciencial sadia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a transmissão contínua das energias conscienciais; o vínculo bara-

trosférico da conexões digitais; a plateia extrafísica amaurótica dos Whatsapp, MMS, SMS, redes 

sociais; as dificuldades de comunicação interdimensional dos amparadores com os assistidos;  

a iscagem consciente; a para-higiene da psicosfera pessoal; a responsabilidade pessoal com a au-

tossustentabilidade energética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo qualidade no emprego da ferramenta de comunicação– 

–dinâmica evolutiva da consciência; o sinergismo interlocução sadia–interassistência; o siner-

gismo coronochacra-laringochacra na otimização do uso do celular. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da Cosmoética aplicada  

à comunicação e convivialidade; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da 

precaução; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à coerência da usabililida-

de da tecnologia; o uso sadio do celular estabelecido de modo implícito no código grupal de 

Cosmoética (CGC).  

Tecnologia: a técnica da comunicação oral; a técnica do estado vibracional; a tecno-

logia enquanto meio de servir o homem na otimização do tempo e nutrição das relações huma-

nas; a tecnologia interferindo no cotidiano consciencial.  

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencioló-

gico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia. 

Efeitologia: o efeito da rápida revolução dos costumes promovida pelo novo artefato 

tecnológico; o efeito da substituição da fala reflexiva pela compulsiva; o efeito da superestima-

ção da própria capacidade de manter a atenção dividida entre o ambiente real e o virtual;  

o efeito da produção de lixo eletrônico global, crescendo cerca de 40 milhões de toneladas por 

ano; o efeito do descarte anual brasileiro de 2,2 mil toneladas de celulares; o efeito do descarte 

inapropriado do resíduo eletrônico; os efeitos da radiação emitida pelos celulares incluída na 

mesma categoria de risco da emissão dos gases de automóveis e do café, o grupo 2 B; os possí-

veis efeitos cancerígenos da irradiação magnética dos componentes do celular, ainda desconhe-

cidos. 
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Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas a partir da opção pelo au-

todesassédio; as neossinapses promovidas pela lucidez quanto à energia consciencial; as neossi-

napses desenvolvidas a partir da autoconscientização multidimensional (AM). 

Ciclologia: o ciclo comunicação conscin-consciex; o ciclo assim-desassim; o ciclo fatos-

-parafatos. 

Enumerologia: os protótipos; os tijolões; as gerações; os sistemas; os modelos; os apli-

cativos; a acessibilidade. A transmissão de som; as vídeo-chamadas; o teclado alfanumérico; a lis-

ta de contatos; as mensagens de texto ou multimídias; a Internet via celular; a conexão full-time.  

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autodesassédio-hetero-

desassédio; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio autodisciplina-

-conhecimento; o binômio autocognição-responsabilidade; o binômio emoção-razão; o binômio 

verborragia-autodesorganização. 

Crescendologia: o crescendo da disseminação do uso do telefone celular na cotidiani-

dade.  

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio vontade-in-

tencionalidade-autodisciplina; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação. 

Polinomiologia: o polinômio dos saberes comunicativos saber ouvir–saber falar–saber 

ler–saber escrever–saber traduzir–saber pensenizar; o polinômio inutilidades-futilidades-bana-

lidades-frivolidades; o polinômio viver-conviver-aprender-reaprender-retificar.  

Antagonismologia: o antagonismo voz / texto; o antagonismo otimização / dispersão;  

o antagonismo comunicação / solidão; o antagonismo interassistencialidade / interassedialidade; 

o antagonismo autatilamento / autaparvalhamento; o antagonismo autocentramento cosmoético  

/ autodispersão anticosmoética; o antagonismo autocomprometimento benéfico / autocomprome-

timento maléfico. 

Paradoxologia: o paradoxo de o telefone celular servir para aproximar as pessoas dis-

tantes e distanciar das pessoas mais próximas. 

Politicologia: a democracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à comunicação e à convivialidade 

cosmoética. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a comunicofilia; a assistencio-

filia; a reciclofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a nomofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial ampliada pelo uso voraz do tele-

fone celular; a síndrome da ribalta; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de burnout; 

a síndrome da verborragia; a síndrome do autodesperdício. 

Maniologia: a mania do celular; a mania de registrar e expor nas mídias sociais as roti-

nas e acontecimentos pessoais; a mania de olhar a tela, tirar fotos, ler e responder mensagens en-

quanto realiza outra atividade; a mania de ―sacar” o celular do bolso ou da bolsa a cada intervalo 

entre tarefas. 

Holotecologia: a comunicoteca; a infoteca; a pesquisoteca; a convivioteca; a prioroteca; 

a assistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Autoconscienciometro-

logia; a Cosmoeticologia; a Teaticologia; a Autorganizaciologia; a Coerenciologia; a Criteriolo-

gia; a Infocomunicologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Amparologia; a Interpri-

siologia; a Conviviologia; a Megafraternologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin usuária do telefone celular; a conscin lúcida; a isca humana lúci-

da; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  
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o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o internauta; o hiperconectado; 

o infocomunicólogo; o infopesquisador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; o verbetógrafo;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a internauta; a hiperconectada;  

a infocomunicóloga; a infopesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens infocommunicologus;  

o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autolucidus;  

o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens megafocus. 

 

V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: uso racional do telefone celular = a otimização da comunicação e intera-

tividade assistencial entre conscins; uso irracional do telefone celular = a viciação comunicativa 

gerando automação e dependência na relação com a Neotecnologia Móvel. 

 

Culturologia: a cultura do celular; a cultura do imediatismo; a cultura da globalização; 

a cultura de fazer muitas coisas ao mesmo tempo; a cultura da autexposição. 

 

Desmesurabilidade. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exempo, em ordem 

alfabética 12 ações ou indicadores da autodesorganização consciencial e consequente desentrosa-

mento com a própria proéxis relacionados ao uso abusivo do telefone celular: 

01.  Autencobrimento. A preferência por teclar e postar ao invés de falar. 

02.  Autengano. A ilusão das companhias virtuais. 

03.  Autespelhamento. O ato de confundir o celular com a própria personalidade. 

04.  Autodesassossego. A ânsia de estar on-line com tudo, com todos, o tempo inteiro,  

a toda hora. 

05.  Autodesunião. A eleição pelo celular preterindo familiares e amigos.  

06.  Autodispersão. O ato de estudar, ler, assistir filme e teclar, sem disciplina. 

07.  Autodistorção. O abismo entre a persona virtual e a real. 

08.  Autoinconveniência. O uso irrefreável do aparelho em ambientes públicos (acade-

mia; trânsito; caminhada; restaurante; escola) e privados (ambiente de trabalho; no lar). 

09.  Autointoxicação. O ato de dormir com o celular ao lado do travesseiro. 

10.  Autonegligência. A valorização da interação virtual ao invés da interação pessoal. 

11.  Autorrobotização. O condicionamento aos bips das ligações, notificações, mensa-

gens e E-mails. 

12.  Autossubjugação. A primazia do celular exercendo conditio sine qua non existen-

cial. 

 

Autoquestionamentos. Com base na Conscienciometrologia, a conquista da evolução 
sadia é promovida por meio da autopesquisa e do exercício teático de avaliar, analisar, refletir, re-
conhecer e questionar os próprios traços, atos e pensenes de maneira ininterrupta, despojada  
e crítica. Eis, por exemplo, 15 indicadores, em ordem alfabética, para autavaliação da dependên-
cia pessoal ao telefone celular: 
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01.  Apego. Sai somente se for acompanhado pelo telefone celular? 
02.  Autassédio. Mantém-se ligado ao celular 24 horas por dia? 
03.  Avareza. Empresta, ou não, o telefone celular para alguém próximo quando neces-

sário? 

04.  Cúmulo. Dorme com o telefone celular ligado e bem próximo de si? 

05.  Ectopia. Tem sentimento de baixa autestima pelo fato de os amigos receberem 
maior número de chamadas no telefone celular? 

06.  Egoísmo. Insiste em não desligar ou não colocar o celular no silencioso mesmo 
quando em companhia de amigos, familiares ou dupla evolutiva (DE)? 

07.  Excesso. Usa com excesso o telefone celular ao longo do dia? 
08.  Frequência. Faz uso constante de acessos e “espiadas” ao Whatsapp?  
09.  Instabilidade. Sente-se inseguro ou ansioso ao estar sem o telefone celular nas 

mãos ou ficar sem bateria? 

10.  Ludomania. Utiliza os jogos no celular em qual média? 

11.  Rejeição. Sente-se rejeitado ao não receber chamadas pelo celular?  
12.  Riscomania. Costuma arriscar-se falando no celular ao volante? 

13.  Solidão. Sente-se “acompanhado” estando de posse do telefone celular? 

14.  Sujeição. Mantém-se sempre perto do telefone celular mesmo estando em casa, ao 
modo de obrigação autoimposta? 

15.  Vaidade. Apresenta nível de satisfação pessoal em poder ser encontrado a qualquer 
hora pelo telefone celular? 

 
Reeducação. Com base na Reurbanologia, eis, em ordem alfabética, 8 exemplos relati-

vas ao uso produtivo e sadio do telefone celular: 
1.  Bioenergossomaticidade: a autoqualificação energética contribuindo com as inter-

comunicações produtivas. 
2.  Consumo: a compra e ou troca de aparelho diante de necessidade e não por modis-

mos; o emprego do sistema de economia de energia no telefone celular. 
3.  Decisão: a discriminação do momento de desconectar-se, paraconectar-se e desenvol-

ver a capacidade de reconectar-se. 
4.  Discernimento: o levar de eito o aqui agora multidimensional, sem conceder posse 

exclusiva da própria atenção a nenhuma condição obnubiladora. 
5.  Interassistência: o fortalecimento da rede de amizades; as reconciliações; a tares;  

o aumento da oportunidade interassistencial. 
6.  Neofilia: o inteligente aproveitamento dos avanços tecnológicos, tornando o dia a dia 

mais prático, agilizando a realização de tarefas, incrementando a auteficácia. 
7.  Preservação: o ato de não deixar os aparelhos ligados sem necessidade para a redu-

ção do uso de energia e aumento da durabilidade do aparelho e da bateria. 
8.  Responsabilidade: o descarte do lixo tecnológico usado através de instituições reci-

cladoras, pelo próprio fabricante do aparelho celular ou através de cooperativas de catadores 
capacitados. 

 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o telefone celular, indicados para a expansão das aborda-
gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Célula  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Cibercompanhia  extrafísica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Hipersensibilidade  eletromagnética:  Patologia;  Nosográfico.  
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08.  Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

09.  Miudeza:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Pressão  mesológica  nociva:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

11.  Princípio  da  responsabilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeos-
tático. 

12.  Produmetria  anticonflitiva:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

FAZER  USO  ADEQUADO  DO  TELEFONE  CELULAR,  EN-
QUANTO  CÉLULA  ASSISTENCIAL,  REVELA  A  CAPACIDADE  

RACIONAL  DA  CONSCIN  EM  LAPIDAR  AS  INUTILIDADES  

OMNIPRESENTES,  DESIDERATO  MEGAFRATERNOLÓGICO. 
 
Questionologia. Como se posiciona você, leitor ou leitora, quanto ao nível de vulnera-

bilidade ou dependência pessoal em relação ao celular? Qual a extensão, a utilidade, a qualidade  
e o rendimento evolutivo relativos ao uso pessoal do telefone celular na cotidianidade? 
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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 41 e 150.  
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T E L E G U I A D O    AU T O C R Í T I C O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teleguiado autocrítico, homem ou mulher, é a conscin autocrítica, com 

orientação própria e sem perda da identidade, ao mesmo tempo, guiada a distância, ou de outra di-

mensão evoluída, por amparador ou evoluciólogo extrafísicos, cosmoéticos, de maneira paratécni-

ca ou parapsíquica, dentro da consecução da tarefa do esclarecimento policármico, na condição de 

minipeça de mecanismo megassistencial, interconsciencial e multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tele deriva do idioma Grego, tele, “lon-

ge; ao longe; de longe; a dist ncia”. O termo guiar procede provavelmente do idioma Gótico, wi-

dan, “juntar-se”, através do idioma Latim Medieval, guidare, “guiar”. Surgiu no Século XIII.  

O segundo elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pró-

prio”. O vocábulo crítico provém do idioma Latim, criticus, adaptado do idioma Grego, kritikós, 

“que julga; que avalia e decide”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia.  Eis 13 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica do teleguiado autocrítico, dispostas na or-

dem funcional: 

01.  Parapercepciologia. Interativista cósmico; jornalista da multidimensionalidade. 

02.  Assistenciologia. Autabnegado; minipeça assistencial multidimensional; semipos-

sesso benigno. 

03.  Cosmanálise. Cético-otimista-cosmoético (COC); cosmanalista; inversor existencial. 

04.  Macrossomatologia. Portador de macrossoma de qualquer categoria. 

05.  Cosmoeticologia. Amparador intrafísico veterano; articulador assistencial; comba-

tente da antievolução; cosmoeticista; cosmoeticólogo. 

06.  Proexologia. Embaixador de equipex cosmoética; executor de maxiproéxis; proexo-

logista; proexóloga. 

07.  Projeciologia. Pangrafista; projetor veterano telecomandado. 

08.  Consciencioterapia. Consciencioterapeuta policármico; desassediologista; impacto-

terapeuta; tenepessista de ofiex avançada. 

09.  Policarmologia. Bombeiro interconsciencial; consciência plural; consciência poli-

cármica; conscin com possibilidades amplas; nômade consciencial. 

10.  Evoluciologia. Pacificador de grupos evolutivos; pré-evoluciólogo; sinalizador evo-

lutivo. 

11.  Pancognição. Omniquestionador; pancognitor; pesquisador da Serenologia. 

12.  Intermissiologia. Ex-professor de curso intermissivo. 

13.  Reurbex. Co-participante de reurbex teleconduzido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo teleguiado: 

teleguiada; teleguiamento; teleguiar. 

Neologia. As 3 expressões compostas teleguiado autocrítico, teleguiado autocrítico pós- 

-semiconsciex e teleguiado autocrítico pré-evoluciólogo são neologismos técnicos da Evolucio-

logia. 

Antonimologia. Eis 13 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica do teleguiado autocrítico, dispostas na or-

dem funcional: 

01.  Parapercepciologia. Jornalista da intrafisicalidade. 

02.  Assistenciologia. Consciência assistida; consréu; pessoa com baixa autestima; semi-

possesso maligno. 

03.  Cosmanálise. Assediador intrafísico; consener intrafísica; subcultura materialista; 

vítima de acidente de percurso. 
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04.  Macrossomatologia. Pessoa enfermiça. 

05.  Cosmoeticologia. Pessoa anticosmoética; pré-serenão vulgar. 

06.  Proexologia. Consciência grupocármica; conscin egoica. 

07.  Projeciologia. Conscin de existência trancada. 

08.  Consciencioterapia. Reciclante vulgar. 

09.  Policarmologia. Ser desperto. 

10.  Evoluciologia. Evoluciólogo. 

11.  Pancognição. Semiconsciex. 

12.  Intermissiologia. Ex-aluno de curso intermissivo; predesperto. 

13.  Reurbex. Homo sapiens serenissimus. 

Microfichas. Como se observa neste e em outros contextos, as técnicas das progressões 

sinonímicas e antonímicas, dentro da Taxologia, quando extensas e aplicadas a personalidades, se 

confundem com as técnicas das microfichas da casuística, próprias da Parassemiologia. Ambas as 

técnicas se inserem nas linhas das classificações. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolução consciencial, interassistencial, multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o ser humano com 65% da evolução do Serenão; a condição de pré-evolució-

logo; a megassistencialidade; a megavontade aplicada ao calculismo cosmoético; a anticonflitivi-

dade; o cético otimista cosmoético; a autovivência plena da policarmalidade. 

 

Parafatologia: o teleguiamento autocrítico; a identidade mantida o tempo todo; a passi-

vidade ativa; a monitoria extrafísica; as Centrais Extrafísicas; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interatuação multidimensio-

nal, assistencial, cosmoética; a minipeça autoconsciente do maximecanismo multidimensional;  

a equipex paratécnica; a pangrafia corriqueira; a pancognição em expansão; a transcendência da 

matéria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o alto nível do sinergismo interassistencial conscin-equipex. 

Principiologia: o princípio da megafraternidade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da interassistencialidade veterana. 

Voluntariologia: o voluntariado intra e extrafísico de alto patamar. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Teleguiados Autocríticos. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos dos acúmulos da interassistencialidade teática. 

Neossinapsologia: a recuperação mais eficaz das neossinapses e parassinapses dos cons 

magnos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o teleguiamento interconsciencial; o teleguiamento autoconsciente; o te-

leguiamento autocrítico; o teleguiamento multidimensional; o teleguiamento paratécnico; o tele-

guiamento cosmoético; o teleguiamento policármico. 

Binomiologia: o binômio vontade-intenção. 
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Interaciologia: a interação autolucidez–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial (dupla) assistente social–teleguiado auto-

crítico. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio intercompreensão- 

-intercooperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo humano teleguiado autocrítico / cientista eletronó-

tico. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência imperecível no soma perecível. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a discernimentoteca; a epicentroteca;  

a ofiexoteca; a parapsicoteca; a policarmoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Intermis-

siologia; a Multidimensiologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Autopercepciologia;  

a Experimentologia; a Parafenomenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex na condição de pré-teleguiada autocrítica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o teleguiado autocrítico; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;  

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a teleguiada autocrítica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a 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 teleguiatocriticus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens agens; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teleguiado autocrítico pós-semiconsciex = a conscin no início da vivên-

cia do teleguiamento autocrítico; teleguiado autocrítico pré-evoluciólogo = a conscin na vivência 

avançada do teleguiamento autocrítico na condição de veterana. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Interassistencialidade Evolutiva. 
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Conexão. O teleguiado autocrítico, em geral, está a caminho de se tornar evoluciólogo, 

desfrutando de conexão ininterrupta com amparadores extrafísicos nas atuações cotidianas e no 

desenvolvimento da consecução de maxiproéxis. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem funcional, o resumo das  

7 conquistas evolutivas básicas, características da consciência teleguiada autocrítica, homem ou 

mulher: 

1.  Epicon: atua na condição do epicentrismo teleguiado com o EV, o arco voltaico cra-

niochacral e a sinalética energética, parapsíquica, pessoal, de alto nível. 

2.  Tenepessista: veterano (homem ou mulher) com largo traquejo assistencial. 

3.  Ofiexista: veterano (homem ou mulher) com ampla experiência interdimensional. 

4.  Minipeça: trabalha na condição de minipeça autoconsciente dentro do universo do 

maximecanismo multiexistencial, interassistencial, com projetabilidade lúcida (PL) desenvolta  

e  acessos, sem dificuldade, às Centrais Extrafísicas. 

5.  Macrossômata: dispõe da macrossomaticidade evoluída adequada à autoproéxis. 

6.  Desperticidade: domina a condição do ser desperto (homem ou mulher) há tempos. 

7.  Semiconsciexialidade: já experienciou a condição da conscin semiconsciex em vidas 

prévias. 

 

Traforismo. Eis, ainda, a fim de esclarecer melhor o tema, 12 trafores do ser teleguiado 

autocrítico, assistencial, dispostos em ordem alfabética: 

01.  Autonomia. Dispõe de autonomia assistencial maior em relação à conscin vulgar. 

02.  Decisões. Toma decisões ao nível de amparador extrafísico. 

03.  Desempenho. Apresenta desempenho assemelhado ao do amparador extrafísico. 

04.  Igualdade. Trabalha de igual para igual, na assistência interconsciencial, com a equi-

pex de amparadores. 

05.  Megavontade. Tem na megavontade o megatrafor. 

06.  Paradoxo. Está mais conectado com a equipex e, ao mesmo tempo, necessita menos 

da intercessão do amparo extrafísico. 

07.  Parapsiquismo. Desfruta de alto nível de parapsiquismo, utilizando a pangrafia  

e recebendo banhos energéticos espontâneos e frequentes. 

08.  Paratécnica. Emprega os recursos da Paratecnologia e paratécnicas na vivência hu-

mana-extrafísica. 

09.  Paratelepatia. Emprega com desenvoltura a paratelepatia em todos os contatos com 

a equipex. 

10.  Pensenidade. Tende a sofrer menos influência de conflitos – condição não-confliti-

va – em função da Higiene Consciencial vivida. Trafor: questão mensural. 

11.  Policarmalidade. Já desenvolve trabalhos assistenciais policármicos expressivos. 

12.  Sinalética. Emprega competência maior na aplicação da sinalética energética e para-

psíquica. 

 

Parafatos. Quem ainda não tem acesso livre às práticas parapsíquicas e libertárias tende  

a pensar, com toda sinceridade, serem os conceitos avançados, por exemplo, macrossoma, semi-

consciex e ser teleguiado autocrítico, apenas frutos da imaginação, fantasias, ficções ou, pelo me-

nos, teorias. Assim, tais consciências sentem-se mais confortáveis com as insuficiências parapsí-

quicas do nível das consréus. 

Ciência. A conscin teleguiada não esnoba o establishment da Ciência convencional ma-

teriológica, contudo não se preocupa com tal campo da vida humana diretamente, nem o coloca 

nas prioridades pessoais. O mundo do teleguiado não é o mesmo do pré-serenão vulgar. 

Tares. O objetivo fundamental do teleguiado é a consecução da tares em qualquer lugar,  

a qualquer hora, a favor de alguém ou de todas as consciências. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teleguiado autocrítico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

OS  PARAFATOS  DO  TELEGUIADO  AUTOCRÍTICO  ESTÃO  

AÍ  DESAFIANDO  QUEM  ESTEJA  MOTIVADO  PELA  PRÁTI-
CA  DO  ESTADO VIBRACIONAL  E  VIVÊNCIA  EM  TODO  MO-
MENTO  DA  SINALÉTICA  ENERGÉTICA  E  PARAPSÍQUICA. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição do teleguiado autocríti-

co? Os parafatos de tal nível evolutivo o inspiram nas tarefas interassistenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 199 a 201. 
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T E L E O B I O T I P O L O G I A  
( RE S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Teleobiotipologia é a Ciência ou os estudos sistemáticos, técnicos, para-

técnicos ou pesquisas aplicadas às abordagens aos corpos humanos, ou somas, usados nas vidas 

sucessivas intrafísicas, nas autovivências da Seriexologia, com predominância da interpretação 

causal, homeostática ou patológica da Paragenética pessoal sobre as genéticas sequenciais, ou 

consecutivas, da mesma consciência, de acordo com a qualificação evolutiva do emprego de cada 

soma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição teleo vem do idioma Grego, téleios,  

 “acabado; completo; perfeito”. Surgiu no Século XIX. O segundo elemento de composição bio 

deriva também do idioma Grego, bíos, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. Apareceu 

no Século X. O termo tipo procede do idioma Latim, typus, “figura; imagem; estátua; representa-

ção; fase; andamento (de enfermidade)”, derivado do idioma Grego, túpos, “marca feita de golpe; 

marca impressa; figura; símbolo; emblema”. Surgiu no Século XVI. O terceiro elemento de com-

posição logia provém igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição ca-

bal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Retrobiotipologia. 2.  Teleossomatologia. 3.  Retrossomatologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo biótipo: bio-

típica; biotípico; biotipo; Biotipologia; biotipológica; biotipológico; biotipologista; parabiotípi-

ca; parabiotípico; parabiotipo; parabiótico; Teleobiotipologia. 

Neologia. O vocábulo Teleobiotipologia e as duas expressões compostas Teleobiotipolo-

gia Pessoal e Teleobiotipologia Grupal são neologismos técnicos da Ressomatologia. 

Antonimologia: 1.  Biotipologia. 2.  Somatologia. 

Estrangeirismologia: as selfperformances da conscin com o soma; o upgrade macros-

somático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Ressomatologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paragenéti-

ca: holo-herança personalíssima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os geno-

pensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes;  

a holomnemopensenidade. 

 

Fatologia: a perecibilidade do soma; os sentidos somáticos; o subcérebro abdominal;  

o gastrossoma; o sexossoma; o emprego adequado do soma; os critérios de diagnóstico antropo-

métrico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a comprovação da Teleobiotipologia obtida por meio das pesquisas 

das personalidades consecutivas; as influências sadias ou doentias do uso do corpo humano atual  

sobre o próximo corpo humano da própria consciência; a permanência do mesmo gênero de soma 

– ginossoma ou androssoma – em longos períodos da serialidade multiexistencial da consciência; 

as pesquisas parapsíquicas; as pesquisas da serialidade das vidas humanas; as retrocognições pes-
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soais; as recuperações pessoais, somáticas, entre duas vidas consecutivas; as reminiscências da 

holomemória organísmica dos retrossomas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paragenes-genes; o sinergismo homeostático peso cor-

poral normal–pessoa centenária. 

Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio de ação e reação; o princípio 

da função plena vivificar o órgão. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado. 

Teoriologia: a teoria da autancestralidade; a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; as técnicas 

somatométricas; as técnicas conscienciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos sadios do compléxis na evolução pessoal; os efeitos da utilização 

dos retrossomas no neossoma; os efeitos do patrimônio paragenético no holossoma atual; os 

efeitos da retroimagem corporal na imagem corporal atual. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o saldo do ciclo recebimento-retri-

buição. 

Enumerologia: os caracteres genéticos; as medidas corporais; as proporções somáticas; 

os aspectos faciais; as características metabólicas; as idiossincrasias; os estigmas somáticos. 

Binomiologia: o binômio uso correto do retrossoma–seriéxis pessoal consanguínea;  

o binômio uso incorreto do retrossoma–neoárvore genealógica pessoal; o binômio peso corpo-

ral–estatura; o binômio compleição óssea–tônus muscular. 

Interaciologia: a interação do soma atual com o próximo soma através da Paragené-

tica; a interação retrogenéticas-neogenética; a interação retrossomas-neossoma; a interação Re-

trofisiologias-Neofisiologia. 

Crescendologia: o crescendo homeostático uso correto do retrossoma–neomacrossoma; 

o crescendo patológico uso incorreto do retrossoma–neossoma deficiente. 

Trinomiologia: o trinômio intermissão-ressoma-dessoma; o trinômio Paragenética-Ge-

nética-Mesologia; o trinômio Genealogia-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio varia-

ções morfológicas–variações fisiológicas–variações intraconscienciais. 

Polinomiologia: o polinômio retrovidas-retrossomas-retroculturas-retrocognições;  

o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio 

racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antago-

nismo macrossoma / soma ordinário. 

Paradoxologia: o paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada; o para-

doxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante; o paradoxo intracons-

ciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáticas. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia. 

Legislogia: as leis da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia 

Humana; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação derivada da descensão somática. 

Maniologia: a nostomania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a seriexoteca; a dessoma-

toteca; a intermissioteca; a proexoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21802 

Interdisciplinologia: a Teleobiotipologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Evolu-

ciologia; a Experimentologia; a Seriexologia; a Grupocarmologia; a Parapercepciologia; a Auto-

cogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Gastrossomatologia; a Sexossomatolo-

gia; a Genealogia; a Holobiografologia; a Holocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biotipologus; o Homo sapiens teliobiotypologus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus; 

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens somaticus; o Homo 

sapiens experiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Teleobiotipologia Pessoal = o estudo das pesquisas sistemáticas dos pró-

prios corpos humanos ou retrossomas do pesquisador ou pesquisadora; Teleobiotipologia Grupal 

= o estudo das pesquisas sistemáticas dos corpos humanos ou retrossomas de várias consciências. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da multiexistencialidade cons-

ciencial ou da Seriexologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Teleobiotipologia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

02.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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06.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

09.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

AS  PESQUISAS  DA  TELEOBIOTIPOLOGIA  DESCERRAM  

NEOCOSMOVISÃO  À  CONSCIN  LÚCIDA  QUANDO  INTERES-
SADA  EM  DISSECAR  AS  PRÓPRIAS  REALIDADES  MUL-
TIEXISTENCIAIS  RELATIVAS  AOS  CORPOS  HUMANOS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as hipóteses da Teleobiotipologia? 

Você já pesquisou os próprios retrossomas? 
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T E L E P A T I A    P E R M A N E N T E  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A telepatia permanente é o parafenômeno da transmissão pensênica, inter-

consciencial, direta, por meio da vontade, intencionalidade e paraperceptibilidade da consciência 

lúcida, seja transmitindo ou recebendo informações extrassensoriais, ocorrência comum nas so-

ciexes das comunexes evoluídas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tele deriva do idioma Grego, tele, “lon-

ge; ao longe; de longe; a dist ncia”. O segundo elemento de composição patia procede também 

do idioma Grego, pathe, “estado passivo; sofrimento; mal; doença; dor; aflição; suportação”. Sur-

giu em 1899. O termo permanente provém do idioma Latim, permanens, de permanere, “perma-

necer; ficar até o fim; persistir; perseverar; durar; subsistir; deter-se”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Paratelepatia; pensenização interconsciencial. 02.  Transmissão 

pensênica direta. 03.  Transmissão extrassensorial de pensenes. 04.  Paracomunicação; projetabili-

dade pensênica. 05.  Criptestesia extrafísica. 06.  Paradiálogo transmental. 07.  Diapsiquia extrafí-

sica. 08.  Informação extrafísica direta. 09.  Intercomunicação extrassensorial. 10.  Intercomuni-

cação paracerebral direta; interlocução paracérebro a paracérebro; leitura extrafísica da mente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo telepatia: 

paratelepata; paratelepatia; paratelepática; paratelepático; paratelepatização; paratelepatizar; 

telepata; telepática; telepaticidade; telepático; telepatização; telepatizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas telepatia permanente, telepatia permanente ele-

mentar e telepatia permanente avançada são neologismos técnicos da Harmoniologia. 

Antonimologia: 01.  Fala. 02.  Linguagem falada. 03.  Mímica. 04.  Linguagem escrita. 

05.  Solilóquio. 06.  Monólogo. 07.  Recolhimento íntimo. 08.  Introspecção. 09.  Pangrafia. 10.  

Conscienciês. 

Estrangeirismologia: a thought transference; o insight extrafísico; o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às transmissões pensênicas interconscienciais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Telepatia: 

fala paracerebral. 

Unidade. A unidade de medida ou de trabalho da telepatia é o homopensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene harmoniza-

do; os homopensenes; a homopensenidade; os telepensenes; a telepensenidade; os megapensenes; 

a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; 

os maxipensenes; a maxipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a projeção cons-

ciencial de pensenes. 

 

Fatologia: a hiperacuidade consciencial; a harmonia interpessoal; a comunicação inter-

consciencial; o futuro da dimensão humana; o fato de todos perceberem os pensenes das cons-

ciências próximas; a condição da pessoa não se sentir bem fora do padrão da harmonia intercons-

ciencial; a telepatia intelectual (pen); a telepatia afetiva (sen); a desafeição como sendo o maior 

travão à compreensão entre as consciências; a telepatia intervivos; a telepatia a 2 da dupla evolu-

tiva. 

 

Parafatologia: a telepatia permanente; a telepatia extrafísica; a telepatia paracérebro  

a paracérebro; a transmissão ou comunicação de pensamentos, ideias, imagens e sensações sem  
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o concurso dos sentidos somáticos, em geral, a distância; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunex avançada; o nivela-

mento por cima; a Harmoniologia; a pararrealidade da telepatia; o parafenômeno da transmissão 

pensênica de consciex para consciex; o parafenômeno da transmissão pensênica da consciex para 

a conscin; o parafenômeno da transmissão pensênica direta da conscin projetada para a conscin na 

vigília física ordinária; a telepatia intergrupal; as primeiras manifestações do miniconscienciês;  

a radiofonia parabiológica; a telegrafia extrafísica; a transferência subjetiva de bioinformação;  

a dialética mentalsomática direta; os amparos extrafísicos de função; as Centrais Extrafísicas; as 

Paracognópolis telepáticas; os fenômenos ambivalentes da Projeciologia; a escala da consciência 

contínua; as práticas laboratoriais da telepatia; o primeiro tipo de projeção consciencial telepáti-

ca; a tenepes; as intuições; a clarividência; a retrocognição; a precognição; a psicofonia; a psico-

grafia; a psicometria; a telepatia emissora; a telepatia receptora; a telepatia espontânea; a telepatia 

despercebida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensênico entre duplistas harmonizados. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas da telepatia; as técnicas da interlocução; as técnicas para se 

atingir o alvo mental. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS). 

Neossinapsologia: as neossinapses de origem telepática. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a paratelepatia; a parabioinformação; a paracomunicação; a telegnose;  

a telepensenização; a telementação; o miniconscienciês. 

Interaciologia: a interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; a interação 

emissor telepático–receptor telepático; a interação tenepessista–amparador extrafísico. 

Antagonismologia: o antagonismo conexão permanente da pensenidade / desconexão 

incessante da pensenidade. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Autodiscernimentologia; a Hiperpensenologia; 

a Paracomunicologia; a Paratelecomunicologia; a Parapercepciologia; a Parapercucienciologia;  

a Parafenomenologia; a Paracerebrologia; a Parapsicofisiologia; a Paratecnologia; a Extrafisicolo-

gia; a Sociexologia; a Projeciologia; a Duplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin telepata; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o projetor telepata. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a projetora telepata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens telepathicus; o Homo 

sapiens teleguiatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: telepatia permanente elementar = a transmissão pensênica entre duplistas 

harmonizados; telepatia permanente avançada = a transmissão pensênica entre consciexes evo-

luídas. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a telepatia permanente, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

03.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Intersubjetividade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

07.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

08.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  TELEPATIA  PERMANENTE,  ININTERRUP- 
TA,  ESTÁVEL  OU  IMANENTE  SE  SUPÕE  SER,  RACIONAL-

MENTE,  O  APANÁGIO  DAS  CONSCIEXES  MAIS  EVOLUÍ-
DAS  DAS  COMUNEXES  HARMONIZADAS  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição da telepatia permanen-

te? Você já admite o fenômeno pelo menos como hipótese? 
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T E L E T E R T U L I A N O  
( I N F O C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teletertuliano (ou teletertuliana) é a conscin informata interessada e parti-

cipante a distância das tertúlias ou debates conscienciológicos, diários, transmitidos online, a par-

tir do Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição tele vem do idioma Grego, tele, “longe; ao lon-

ge; de longe”. Apareceu, em cultismos, a partir do Século XIX. O termo tertúlia deriva do idioma 

Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em 

1630. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Teletertuliana. 02.  Tertuliana online; tertuliano online. 03.  Tertu-

liana offline; tertuliano offline. 04.  Informata online. 05.  Infocomunicóloga; infocomunicólogo. 

06.  Infotertuliana; infotertuliano. 07.  Infouvinte; tertuliana ouvinte; tertuliana virtual; tertuliano 

ouvinte; tertuliano virtual. 08.  Infoaluna; infoaluno. 09.  Teleobservador; teleobservadora; te-

leouvinte; telequestionador; telequestionadora; tertuliana telespectadora; tertuliano telespectador. 

10.  Telealuna; telealuno; teleassistente; teleducanda; teleducando. 

Neologia. As 3 expressões conscienciológicas teletertuliano conscienciológico, teletertu-

liano conscienciológico calouro e teletertuliano conscienciológico veterano são neologismos téc-

nicos da Infocomunicologia. 

Antonimologia: 01.  Tertuliana; tertuliano. 02.  Paratertuliana; paratertuliano. 03.  Co-

municóloga; comunicólogo. 04.  Ouvinte. 05.  Aluna; aluno. 06.  Observador; observadora.  

07.  Espectador; espectadora. 08.  Questionador; questionadora. 09.  Assistente. 10.  Espectadora 

cinematográfica; espectador cinematográfico. 

Estrangeirismologia: o intellectual gathering; os insights via Internet; o get together da 

Conscienciologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à infocomunicabilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da infocomunicabilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a comunicação pessoal; as pesquisas pessoais; a universalização do esclareci-

mento via Internet; os verbetes conscienciológicos como apostilas do telecurso disponibilizadas 

online; a gratuidade das aulas e do material didático das tertúlias conscienciológicas; o acesso 

fácil às informações conscienciológicas; o abertismo consciencial escancarado na vida prática; as 

mídias conscienciológicas, evoluídas e integradas pelo polinômio aula diária–online–radiofonia– 

–televisão; o Tertuliarium, ou Argumentarium, como arena de debates cosmoéticos evolutivos;  

a tares chegando ao aconchego do lar; o ensino avançado a distância; a reeducação a distância; as 

teleaulas; o telecurso de longo curso atravessando a década; o telensino; a teleducação; o telescla-

recimento da tares conscienciológica; a adesão do tertuliano, homem ou mulher, à dinâmica das 

tertúlias; a oportunidade de participação a distância; as heterocríticas construtivas recíprocas; as 

telerrevisões dos textos dos verbetes; o recurso útil para o tertuliano em itinerância; o ato de man-

ter-se conectado ao trabalho a distância; a Proxêmica Virtual; a sensação plena da proximidade 

interativa na maxiproéxis; a interação entre as diversas categorias de tertulianos; as perguntas in-

citadoras dos debates úteis; as perguntas enriquecedoras da discussão em andamento; as per-

guntas simplórias dos novatos; as perguntas básicas; as perguntas prolixas; as perguntas confusas; 

as perguntas mais frequentes; as perguntas complexas; as perguntas criativas; as perguntas diretas 
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ou retilíneas indo direto ao ponto; as perguntas malintencionadas óbvias; o corte dos pseudônimos 

anticosmoéticos evitáveis; os nomes falsos; a covardia quando mascarada pelo anonimato; os de-

sabafos inócuos; o poliqueixismo; os cotovelomas; as autovitimizações; o perfil do teletertuliano; 

as grandes propostas teleducativas da Conscienciologia; a Pedagogia Cibernética; a Parapedago-

giologia Cibernética; a REAPRENDENTIA Cibernética; a Conscienciometrologia Cibernética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a possibilidade 

promovida pelas tertúlias online de interação com o campo energético instalado no Tertuliarium. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo didático professor-aluno. 

Principiologia: o princípio da comunicabilidade evolutiva moderna. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da intercomunicação cibernética. 

Tecnologia: as técnicas da infocomunicabilidade. 

Voluntariologia: os voluntários-informatas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Infocomunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Infocomunicólogos. 

Efeitologia: o efeito irradiante das comunicações online. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos. 

Ciclologia: o ciclo calourice-veteranismo conscienciológico. 

Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação (trio) aluno-telealuno-paraluno. 

Crescendologia: o crescendo intelectivo e parapsíquico da percepção parcial das tertú-

lias pelos telealunos–participação ao vivo e in loco no Tertuliarium. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) paratertuliano-tertuliano-teletertuliano. 

Polinomiologia: o polinômio aula–comunicação online–radiodifusão–televisionamento. 

Antagonismologia: o antagonismo ensino distante / ensino a distância; o antagonismo 

soma presente / soma ausente. 

Paradoxologia: o paradoxo da proximidade do ensino a distância. 

Politicologia: a tecnodemocracia; a infodemocracia; a democracia laica. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às comunicações libertárias. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a infoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a evolucioteca; a pedago-

goteca; a polemoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Infocomunicologia; a Telepedagogologia; a Tertuliologia; a Co-

municologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Hermeneuticologia; a Exegesologia; a Men-

talsomatologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a telecobaia consciencial; o agrupamento de tertulianos em telessalas de tertúlia; a equipe 

multiprofissional da Teletertúlia; os múltiplos profissionais envolvidos para disponibilizar as ter-

túlias online; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o teletertuliano; o tertuliano conscienciológico; o teletertuliano assíduo; 

o teletertuliano eventual; o teletertuliano crítico interativo; o teletertuliano participativo; o teleter-

tuliano antagônico; o teletertuliano iniciante; o teletertuliano veterano; o teletertuliano assistente; 

o teletertuliano assistido (AVA); o teletertuliano retardatário; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  
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o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o sistemata; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o observador re-

moto. 

 

Femininologia: a teletertuliana; a tertuliana conscienciológica; a teletertuliana assídua;  

a teletertuliana eventual; a teletertuliana crítica interativa; a teletertuliana participativa; a teletertu-

liana antagônica; a teletertuliana iniciante; a teletertuliana veterana; a teletertualiana assistente;  

a teletertuliana assistida (AVA); a teletertuliana retardatária; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

a sistemata; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a observadora re-

mota. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teletertulianus; o Homo sapiens informaticus; o Homo 

sapiens communicator; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teletertuliano conscienciológico calouro = o novato ou novata quanto 

aos princípios da Conscienciologia; teletertuliano conscienciológico veterano = o experiente ou  

a experiente quanto aos princípios da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Infocomunicologia. 

 

Respostas. Sob a ótica da Telepedagogologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

5 categorias de respostas ou considerações sobre as indagações apresentadas pelos teletertulianos 

e teletertulianas nos debates diários do Tertuliarium do CEAEC: 

1.  Conscienciometrologia. À teletertuliana ou ao teletertuliano, se espíritas, será sem-

pre útil pesquisar se os dados explicitados nas tertúlias conscienciológicas, conseguem confirmar 

ou corresponder racionalmente à identidade, autoproclamada do autor, como sendo a entidade, re-

gistrada no Século XIX, Zéfiro. Tal assunto diz respeito à Intermissiologia. 

2.  Detalhismo. Os interessados, homens e mulheres, devem estar atentos à Divisão III, 

dos verbetes da Enciclopédia, debatidos nas tertúlias, intitulada Detalhismo. Tais exposições po-

dem surpreender pelas conexões, bissociações e aproximações simples das neoideias. 

3.  Heterocriticologia. É altamente recomendável aos estudiosos, em geral, fazer cons-

tante exercício heterocrítico de procurar incoerências e nonsenses nos verbetes desta Enciclopédia 

debatidos nas tertúlias. Tal providência pode ser valiosamente produtiva às pesquisas conscien-

ciológicas. 

4.  Pedagogologia. Os Cursos Intermissivos (CIs) são, a rigor, os verdadeiros cursos fun-

damentais seniores da Conscienciologia. O Curso de Longo Curso das tertúlias deve sempre ser 

considerado como caricatura humana, arremedo intrafísico ou cópia pobre, adaptada segundo os 

parcos recursos disponíveis nesta dimensão intrafísica na qual, restringidos, empregamos o soma, 

em primeiro lugar, e não o psicossoma quando estamos na condição de consciexes na intermis-

sividade, com a máxima recuperação dos cons magnos. 
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5.  Recexologia. À quem escuta ou vê, a distância, os debates das tertúlias é também 

indicado, com toda honestidade, evitar ler os verbetes da Enciclopédia, distribuídos online, caso 

não objetive renovação na própria vida, mesmo se possui entranhada consciência auto e hetero-

crítica. É importante insistir neste particular em função de não se conhecer os detalhes do período 

intermissivo de cada pessoa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teletertuliano, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Exegese  conscienciológica:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

09.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  TELETERTULIANO,  HOMEM  OU  MULHER,  PODE  EXER-
CER  O  PAPEL  INESTIMÁVEL  E  EXTRAORDINÁRIO  DE  TE-
LE-HETEROCRÍTICO  E  TELERREVISOR  DOS  TEXTOS  DOS  

VERBETES  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, atua na condição de teletertuliano? Em qual ca-

tegoria? 
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T E L E T E R T U L I A N O    A S S Í D U O  
( A U T O D I D A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teletertuliano assíduo é a conscin, homem ou mulher, dedicada, interes-

sada e participante diária das duas horas das tertúlias ou debates conscienciológicos transmitidos 

online, a partir do Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição tele vem do idioma Grego, tele, “longe; ao lon-

ge; de longe”. Apareceu, em cultismos, a partir do Século XIX. O termo tertúlia deriva do idioma 

Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em 

1630. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo assíduo procede do idioma 

Latim, assiduus, “que está sempre presente; constante; frequente; insistente”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Teletertuliano regular; teletertuliana regular. 2.  Teletertuliano cons-

tante; teletertuliana constante. 3.  Teletertuliano contínuo; teletertuliana contínua. 4.  Conscin per-

severante das tertúlias conscienciológicas online. 5.  Telequestionador rotineiro das tertúlias cons-

cienciológicas online; telequestionadora rotineira das tertúlias conscienciológicas online. 

Neologia. As 3 expressões compostas teletertuliano assíduo, teletertuliano assíduo onli-

ne e teletertuliano assíduo offline são neologismos técnicos da Autodidaticologia. 

Antonimologia: 1.  Teletertuliano esporádico; teletertuliana esporádica. 2.  Teletertulia-

no ocasional; teletertuliana ocasional. 3.  Conscin inconstante das tertúlias conscienciológicas on-

line. 4.  Telequestionador irregular das tertúlias conscienciológicas online; telequestionadora ir-

regular das tertúlias conscienciológicas online. 

Estrangeirismologia: o Grafopensenarium; a boîte de médicaments conscienciológica; 

os insights via Internet; os debates multidisciplinares do Eranoskreis; a educação convencional 

online gratuita e global da Khan Academy; a locução latina repetita iuvant; o home learning evo-

lutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades, mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto à infocomunicabilidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assiduidade 

gera comprometimento. Evoluimos debatendo neoideias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscin questionadora; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; o aprofun-

damento da origem e causa dos autopensenes; a autopensenidade; os criptopensenes; a criptopen-

senidade; os heuristicopensenes; a vivência da heuristicopensenidade; os grafopensenes revelando 

trafor ocioso; os grafopensenes criados a partir das anotações diárias, contribuindo na neopenseni-

dade pessoal; a grafopensenidade; a reciclagem holopensênica selecionando novos interesses;  

a percepção do alcance multidimensional dos pensenes até então ignorada. 

 

Fatologia: o descobrimento das tertúlias conscienciológicas online; a afinidade com os 

conceitos da Conscienciologia; o autodidatismo; a leitura atenta dos verbetes; a formulação e en-

caminhamento de perguntas contribuindo para o debate online; a coerência dos neologismos; a li-

berdade de argumentação sem dogmas e apreensões; a atração pela lógica dos conteúdos do ver-

bete-aula; a experimentação e autenfrentamento dos temas apresentados; as reciclagens a partir 

das autexperimentações; a compreensão da amplitude da tares policármica; a crise de crescimento 

prévia; a predisposição em questionar, responder e anotar; as tertúlias recalibrando a bússola 

consciencial; a saída da zona de conforto; a percepção das automimeses; a atividade profissional 

artística sendo colocada entre parênteses em favor da atividade intelectual e assistencial; a dispo-
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nibilidade consciencial; a autopesquisa imprescindível; a organização autoimposta pelo armaze-

namento de anotações; a identificação e triagem dos bagulhos energéticos exemplificados e discu-

tidos durante as tertúlias; a transformação do espaço de trabalho em local de estudo; a desconstru-

ção gradativa das crenças e amuletos; a autorrevalorização intelectual devido às novas reflexões 

contínuas; a sequência inteligente de desilusões; a reconstrução dos próprios princípios; a lista-

gem proativa pessoal; a vida mais coerente; a autestima renovada; o aprendizado à distância pos-

sibilitando compreender as questões evolutivas; a escrita diária assentando a ansiedade; a reedu-

cação emocional; a proximidade estabelecida com o verbetógrafo veterano; o acolhimento ao ne-

overbetógrafo e à neoverbetógrafa; o aumento da acuidade na leitura das entrelinhas das comuni-

cações durante o debate; a riqueza da Seção Detalhismo dos verbetes da Enciclopédia da Consci-

enciologia (EC) expandindo a tares; os ganchos paradidáticos da Seção Estrangeirismologia; os 

frutos colhidos com o estudo da Enciclopédia da Conscienciologia servindo ao modo de remédio 

intra e interconsciencial eficaz; o comprometimento gerado pelos aportes recebidos; a responsabi-

lidade pelas novas experiências e entendimentos; a assistência antecipada percebida ostensiva-

mente; o programa Amigos da Enciclopédia patrocinando a transmissão das tertúlias online;  

o curso Programa Verbetografia da Associação Internacional de Enciclopediologia Consciencio-

lógica (ENCYCLOSSAPIENS), favorecendo a proposição e escrita de neoverbetes; o upgrade da 

condição de teletertuliano para neoverbetógrafo; a primeira megagescon grupal do Planeta, a En-

ciclopédia da Conscienciologia; os livros da Conscienciologia apresentados durante as tertúlias  

e alguns deles, disponíveis para download no site da Associação Internacional Editares (EDITA-

RES); os cursos a distância da Conscienciologia; o estudo do Conscienciograma complementando 

e ampliando o entendimento integral da consciência, favorecendo a contribuição argumentativa 

assídua nas tertúlias; o atendimento intensivo na Consciencioterapia contribuindo tanto para a com-

preensão intraconsciencial, quanto para o entendimento dos assuntos debatidos nas tertúlias; as no-

vas escolhas evolutivas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o teletertuliano as-

síduo absorvendo e exteriorizando energias renovadoras; o estado vibracional espontâneo final-

mente compreendido; a aplicação funcional da vontade e da energia para a instalação do EV;  

o conhecimento das bioenergias; o descortínio gradual e destemido ante o parapsiquismo; o incre-

mento da autoconfiança no parapsiquismo; os fenômenos parapsíquicos analisados com crescente 

autocrítica; a telepatia; a extrapolação parapsíquica tal qual despertadora da realidade conscien-

cial; a parapercepção da dimener; a parapercepção a dist ncia do campo energético instalado no 

verbete-aula. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais dos tertulianos; o sinergismo 

autevolutivo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo automotivação evo-

lutiva–autodisciplina perseverante. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio evolutivo de sempre ser tem-

po de mudar; o princípio da reeducação continuada. 

Codigologia: o c digo pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evo-

lução consciencial; a teoria da argumentação. 

Tecnologia: a técnica da cópia ipsis litteris; a técnica da circularidade; a técnica do au-

tenfrentamento; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a téc-

nica de mais   ano de vida intrafísica; a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica do regis-

tro pessoal dos temas das tert lias; a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica tertu-

liária indireta; a técnica da pesquisa etimológica. 

Voluntariologia: os volunt rios conscienciol gicos teletertulianos; os voluntários infor-

matas da Conscienciologia. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labo-

rat rio conscienciol gico da Proexologia; o laborat rio conscienciol gico da  utoconsciencio-

metria. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Infoco-

munic logos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito da constância tertuliária; o efeito irradiante das tertúlias online;  

o efeito da autocura advindo das neocompreensões intraconscienciais; o efeito de o posicio-

namento pessoal redirecionar a trajetória evolutiva; o efeito expansivo da tares devido a intensi-

ficação do debate promovido pela maior participação dos tertulianos veteranos; o efeito do auto-

didatismo na reconstrução da autocriticidade; o efeito democrático do aprendizado online;  

o efeito interassistencial dos temas homeostático-neutro-nosográfico dos verbetes. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da análise diária das tertúlias cons-

cienciológicas; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as neossinapses 

recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; as autaquisiç es das neossinapses ver-

ponol gicas provenientes dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo da aquisição de ideias no holopensene das tertúlias; o ciclo autodi-

data interrogação-pesquisa-compreensão; o ciclo ler-ouvir-refletir-questionar-registrar; o ciclo 

de domingo a domingo. 

Enumerologia: a teática da intercompreensão por meio das tertúlias; a autorreeducação 

por meio das tertúlias; a autassistência por meio das tertúlias; a autopesquisa por meio das tertú-

lias; a autorganização por meio das tertúlias; a grafopensenidade por meio das tertúlias; a autor-

rotina útil por meio das tertúlias. O debate conscienciológico; o debate global; o debate sem 

fronteiras; o debate planetário; o debate universalista; o debate holocármico; o debate multidi-

mensional. 

Binomiologia: o binômio produtividade–ritmo tertuliano; o binômio motivação-realiza-

ção; o binômio responsabilidade-comprometimento; o binômio recebimento-retribuição; o binô-

mio predisposição energética–recepção energética; o binômio recin-recéxis; o binômio avanços 

evolutivos individuais–avanços evolutivos coletivos. 

Interaciologia: a interação autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a in-

teração teletertuliano-tertuliano-paratertuliano; a interação exercício repetido–autorganização; 

a interação assiduidade-desempenho; a interação teoria-experimento; a interação novos hábitos 

intelectuais–novo padrão comportamental evolutivo; a interação gestão da atenção–mudança de 

bloco pensênico; a interação agilização do pensamento–desafios intelectivos. 

Crescendologia: o crescendo das cognições verponológicas; o crescendo autodidatismo 

simples–autodidatismo multidisciplinar; o crescendo teletertuliano passivo–teletertuliano ativo– 

–teletertuliano ativo assíduo–neoverbetógrafo; o crescendo participação online–participação 

presencial; o crescendo abordagens intrafísicas–abordagens parapsíquicas; o crescendo da 

hiperacuidade através da elaboração pensênica qualificada. 

Trinomiologia: o trinômio remédio-recurso-retificação; o trinômio luz-lupa-lápis; o tri-

nômio detalhismo–autopesquisa–associação de ideias; o trinômio acompanhamento presencial– 

–acompanhamento remoto–acompanhamento tardio; a comunicação ideativa expressa no trinô-

mio pensene-holopensene-grafopensene; o trinômio apresentação do verbete–autassistência–he-

terobenefício da divulgação da tares policármica. 

Polinomiologia: o polinômio de aportes cognitivo-intelectivo-energético-parapsíquico- 

-assistencial; o polinômio comunicativo emissão-transmissão-recepção-feedback; o polinômio 

compreender-contribuir-refletir-argumentar-assimilar-experimentar; o polinômio de perguntas 

simplórias-básicas-confusas-criativas-complexas; as tertúlias qual antídoto ao polinômio igno-

rância–crença ultrapassada–distorções cognitivas–retropensenes doentios; o polinômio refle-

xão–lucidez–responsabilidade–interassistencialidade cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo trafor / trafar; o antagonismo razão / emoção; o an-

tagonismo dispersão / rotina útil; o antagonismo nonsenses / coerência; o antagonismo confor-
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midade / criatividade; o antagonismo vontade débil / vontade inquebrantável; o antagonismo 

educação pessoal / lavagem subcerebral; o antagonismo inércia / automotivação. 

Paradoxologia: o paradoxo de a distância poder aproximar; o paradoxo de a crise de 

identidade levar ao autoconhecimento; o paradoxo de a distância ser secundária na recepção  

e exteriorização energética; o paradoxo de as divergências serem valiosas para o exercício hete-

rocrítico nos debates dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; o paradoxo de a simpli-

ficação da escrita propiciar a ampliação da comunicabilidade. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a tecnodemocracia;  

a infodemocracia; o descarte da autocracia; a democracia tertuliana evidenciada na entrada fran-

ca e na liberdade de questionamentos. 

Legislogia: a lei do maior esforço na busca pelo autoconhecimento; as leis da maxiproé-

xis grupal. 

Filiologia: a neofilia; a comunicofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia; a voliciofilia;  

a enciclofilia; a tertuliofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a evoluciofobia; o medo da autexposição. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da sín-

drome da insegurança. 

Maniologia: a mania patológica de buscar apoio psicológico nos outros; a mania sadia 

de anotar as ideias e insights pessoais. 

Mitologia: a autopesquisa crítica contribuindo na queda dos próprios mitos multimilena-

res por meio do autoconhecimento e exercícios de autocrítica; o mito do fim do ciclo de estudos;  

a eliminação do mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida. 

Holotecologia: a infoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a logicoteca; a tertuliote-

ca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodidaticologia; a Tertuliologia; a Infocomunicologia; a Tele-

pedagogologia; a Comunicologia; a Parapercepciologia; a Determinologia; a Autodiscernimento-

logia; a Reeducaciologia; a Mentalsomatologia; a Autoconscienciometrologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin outsider cons-

cienciológico; a equipe multiprofissional das tertúlias; a conscin neofílica; a conscin autodidata;  

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o teletertuliano assíduo; o teletertuliano crítico interativo; o teletertulia-

no incógnito; o telespectador investigador; o telespectador conscienciológico; o telespectador es-

critor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscienci-

al; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo;  

o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a teletertuliana assídua; a teletertuliana crítica interativa; a teletertuliana 

incógnita; a telespectadora investigadora; a telespectadora conscienciológica; a telespectadora es-

critora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; 

a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-
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tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teletertulianus; o Homo sapiens informaticus; o Homo 

sapiens communicator; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo 

sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens conscientio-

metricus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teletertuliano assíduo online = a pessoa com disponibilidade e / ou flexi-

bilidade de horários acessando em tempo real, diariamente, as tertúlias conscienciológicas; tele-

tertuliano assíduo offline = a pessoa com menos disponibilidade e / ou inflexibilidade de horários, 

acessando a posteriori (replay), diariamente, as gravações das tertúlias conscienciológicas. 

 

Culturologia: a cultura da Telecomunicologia vivenciada diariamente por meio do Ter-

tuliarium; a cultura da Descrenciologia; a cultura da Refutaciologia; os choques gerados pela 

cultura conscienciológica; a Multiculturologia. 

 

Taxologia. No contexto da Infocomunicologia, a teletertuliana e o teletertuliano assíduos 

podem ser classificados, em relação à aquisição do conteúdo assimilado e debatido durante as ter-

túlias conscienciológicas online, por exemplo, em 4 tipos listados em ordem crescente de auto-

compreensão evolutiva: 

1.  Passivo. Descobre e procura entender o conteúdo de maneira superficial. Pergunta  

e participa esporadicamente segundo interesses pessoais. 

2.  Argumentador. Absorve o conteúdo de modo racional, priorizando a participação 

pessoal com perguntas de maneira regular sem aprofundar em autopesquisas conclusivas sistema-

tizadas. 

3.  Autopesquisador. Absorve e coloca em prática o conteúdo de modo racional e auto-

pesquisístico, participando ativamente com perguntas e realizando conclusões pessoais adequa-

das, sem acabativa gesconológica. 

4.  Grafopensenizador. Desenvolve e realiza a escrita das neoideias e conclusões pes-

soais com objetivo de publicação gesconológica tarística, por exemplo, a escrita do primoverbete 

efetivando a autoinclusão verbetográfica. 

 

Ganhos. Segundo a Intrafisicologia, a conscin teletertuliana assídua, homem ou mulher, 

em contato diário com o holopensene das tertúlias conscienciológicas, pode desenvolver qualida-

des, condutas ou atitudes com repercussões na dimensão extrafísica ao modo, por exemplo, das 

18 dispostas em ordem alfabética: 

01. Abertismo. Declínio das ideias fixas e estagnadoras. 

02. Assertividade. Desenvolvimento da assertividade nas decisões e escolhas. 

03. Assistencialidade. Satisfação pela interassistencialidade. 

04. Autafetividade. Valorização do melhor de si. 

05. Autocognição. Aconchego intraconsciencial pelo autoconhecimento. 

06. Autocriticidade. Aumento da autocrítica proporcionando crescente coerência e au-

testima. 

07. Autodesassedialidade. Redução dos autassédios. 

08. Autopacificação. Alegria de viver automanifesta pela pacificação íntima. 

09. Cosmoeticidade. Reavaliação da autoconduta cosmoética. 

10. Culturalização. Ampliação da cultura útil. 

11. Disciplina. Revisão das rotinas e atividades intrafísicas, com crescente disciplina. 
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12. Energossomaticidade. Mobilização diária das energias consciencias e instalação  

do EV. 

13. Grafofilia. Facilidade na escrita e aumento do dicionário cerebral. 

14. Harmonização. Equilíbrio gradativo dos estados emocionais. 

15. Paraperceptibilidade. Inclusão do parapsiquismo enquanto ferramenta fundamen-

tal para a vida consciencial. 

16. Pesquisofilia. Motivação à pesquisa e autopesquisa. 

17. Reciclofilia. Coragem para as reciclagens necessárias. 

18. Saúde. Melhora da disposição física e mental. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

8 tipos de parapercepções passíveis de serem vivenciadas, pelo teletertuliano ou teletertuliana em 

local habitual, ou durante eventual participação presencial no Tertuliarium: 

1.  Amparo de função: a percepção de maior ou menor sustentação advinda dos ampa-

radores de função da Verbetografia segundo o tema abordado, seja ele polêmico, ou não. 

2.  Antecipação: a leitura energética e parapsíquica antecipada sobre o nó górdio do de-

bate, sendo o ponto sensível do tema no qual a assistência é mais ostensiva. 

3.  Banho energético: a chuveirada energética proporcionada pelos amparadores, acres-

cida de bem-estar e neoideias, ou assediadores, acrescido de forte emocionalismo, dispersão  

e confusão pensênica. 

4.  Consciexes: a percepção da presença de consciexes interessadas em aprender ou em 

molestar. 

5.  Dimener: a percepção de nevoeiro bioenergético no ambiente do Tertuliarium duran-

te participações presenciais eventuais. 

6.  Estado vibracional espontâneo: a instalação imediata do estado vibracional anunci-

ando maior atenção em torno do tema ou do campo instalado. 

7.  Fenômenos pontuais: o surgimento inesperado, na tela do computador pessoal, de 

texto verbetográfico já defendido; a afinidade extrafísica com o campo energético instalado antes 

do início da tertúlia. 

8.  Sincronicidades: a concomitância da tares verbetográfica com as autopesquisas e os 

fenômenos vivenciados. 

 

Relevância. Vale ressaltar a importância do estudo autocrítico diário, por meio de anota-

ções pessoais e da aplicação prática da sinalética energética parapsíquica pessoal e das paraper-

cepções durante as tertúlias, com base no princípio da descrença e da Cosmoética, a fim de obter 

conclusões úteis dos conteúdos dos fenômenos vivenciados. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teletertuliano assíduo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Migração  intratertuliária:  Tertuliologia;  Neutro. 

10.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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11.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia,  Homeostático. 

12.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

13.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

14.  Teletertuliano  incógnito:  Infocomunicologia;  Neutro. 

15.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  PARTICIPAÇÃO  DIÁRIA  NAS  TERTÚLIAS  CONSCIENCIO-
LÓGICAS  ONLINE  OPORTUNIZA  AOS  TELETERTULIANOS  

REFINAR  A  AUTOCOGNIÇÃO  EVOLUTIVA  NO EXERCÍCIO  

DA  LUCIDEZ,  DETERMINAÇÃO  E  ORTOPENSENIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se predispõe à imersão holopensênica nas tertú-

lias conscienciológias online, diariamente? Já cogitou a possibilidade de contribuir com os trafo-

res pessoais na participação a distância? 
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T E L E T E R T U L I A N O    I N C Ó G N I T O  
( I N F O C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teletertuliano incógnito é a pessoa, homem ou mulher, dedicada a aces-

sar, acompanhar e até a participar diariamente das duas horas das tertúlias ou debates conscien-

ciológicos ocorridos no Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), 

transmitidos pela Internet, no caso, sem se identificar, anonimamente, ou usando pseudônimo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição tele vem do idioma Grego, tele, “longe; ao lon-

ge; de longe”. Apareceu, em cultismos, a partir do Século XIX. O termo tertúlia deriva do idioma 

Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em 

1630. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo incógnito procede do idioma 

Latim, incognitus, “desconhecido; ignorado; incógnito; inapercebido; não reconhecido”. Surgiu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Teletertuliana incógnita. 02.  Teletertuliano ignoto. 03.  Teletertu-

liano desconhecido. 04.  Teletertuliano clandestino. 05.  Teletertuliano escondido. 06.  Teletertu-

liano oculto. 07.  Teletertuliano ignorado. 08.  Teletertuliano imanifesto. 09.  Teletertuliano esoté-

rico; teletertuliano fantasma; teletertuliano furtivo; teletertuliano misterioso; teletertuliano secre-

to. 10.  Paratertuliano incógnito. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo cógnito: 

cógnita; Cognópolis; cognopolita; cognopolitano; cognopolitana; cognoscibilidade; cognosciti-

va; cognoscitivo; cognoscível; incógnita; incógnito; incognoscibilidade; incognoscível. 

Neologia. As 3 expressões compostas teletertuliano incógnito, teletertuliano incógnito 

esporádico e teletertuliano incógnito permanente são neologismos técnicos da Infocomunico-

logia. 

Antonimologia: 01.  Teletertuliano identificado. 02.  Teletertuliana identificada. 03.  Te-

letertuliano conhecido. 04.  Teletertuliano exposto. 05.  Teletertuliano explícito; teletertuliano 

manifesto. 06.  Teletertuliano autonomeado; teletertuliano público. 07.  Tertuliano. 08.  Tertulia-

na. 09.  Paratertuliano explícito. 10.  Paratertuliana explícita. 

Estrangeirismologia: as razões da incognoscibilidade online; o Tertuliarium; o Argu-

mentarium; a Internet; o observador sub silentio; a ausência da glasnost consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à infocomunicabilidade cosmoética interpessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocrítica evolutiva, cosmoética, aplicada à in-

focomunicabilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade irrevelada; a autopensenização não 

compartilhada. 

 

Fatologia: as causas do sigilo na comunicabilidade; os fatores atenuantes e os fatores 

agravantes da incognoscibilidade; a intencionalidade do teletertuliano; a exposição do teletertulia-

no; os nomes falsos dos teletertulianos; a covardia quando mascarada pelo anonimato; a opção 

pela incognoscibilidade; o refúgio sob o veu do anonimato; a autocastração da expressão pessoal; 

a automordaça na comunicabilidade plena; a autossubtração dos debates construtivos; a autosse-

gregação na clandestinidade; a autopersonalidade eclipsada; a autointencionalidade obscura; a au-

toidentidade mascarada; o autescudamento em nomes fictícios. 
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Parafatologia: a fuga à responsabilidade ante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático 

e à consecução da autoproéxis; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as 

energias conscienciais (ECs) pessoais denunciadoras; os atos sempre inocultáveis perante as teste-

munhas extrafísicas onipresentes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo didático professor-aluno. 

Principiologia: o princípio das ECs manifestarem-se sem limites espaciais; o princípio 

do posicionamento pessoal; o princípio da comunicabilidade evolutiva moderna. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) mensurando o nível de autocons-

trangimento perante as falsas identidades. 

Teoriologia: a teoria da intercomunicação cibernética. 

Tecnologia: as técnicas da infocomunicabilidade. 

Voluntariologia: os voluntários-informatas do Tertuliarium da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Infocomunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Infocomunicólogos. 

Efeitologia: o efeito irradiante das comunicações online. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos. 

Ciclologia: o ciclo calourice-veteranismo conscienciológico; o ciclo inevitável ato se-

creto–ocorrência desvendada. 

Binomiologia: o binômio insegurança intelectual–autescondimento consciencial; a au-

sência do binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação (trio) aluno-telealuno-paraluno. 

Crescendologia: o crescendo intelectivo e parapsíquico percepção parcial das tertúlias 

pelos telealunos–participação presencial, ao vivo e in loco, no Tertuliarium. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo-orgulho-vaidade; o trinômio (trio) paratertuliano- 

-tertuliano-teletertuliano. 

Polinomiologia: o polinômio aula–comunicação online–radiodifusão–televisionamento; 

a ruptura do polinômio comunicativo emissão-transmissão-recepção-feedback. 

Antagonismologia: o antagonismo ensino distante / ensino a distância; o antagonismo 

soma presente / soma ausente; o antagonismo tirar a máscara / ficar na moita; o antagonismo  

autoconsciencialidade exposta / autoconsciencialidade silenciada; o antagonismo observar o de-

bate / contribuir para o enriquecimento do debate. 

Paradoxologia: o paradoxo do anonimato cosmoético na Serenologia. 

Politicologia: a democracia parapedagógica. 

Legislogia: a lei do silêncio autoimposta; a lei da automordaça; a lei do maior esforço 

aplicada às comunicações libertárias. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: o binômio do atraso heterocriticofobia-autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do voyerismo. 

Mitologia: o mito do segredo absoluto. 

Holotecologia: a infoteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Infocomunicologia; a Telepedagogologia; a Tertuliologia; a Co-

municologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Hermeneuticologia; a Exegeticologia; a Men-

talsomatologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o teletertuliano incógnito; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;  

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a teletertuliana incógnita; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a 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 teletertulianus; o Homo sapiens incognitor; o Homo sa-

piens informaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens 

hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teletertuliano incógnito esporádico = o informata anônimo acessando as 

tertúlias conscienciológicas ocasionalmente; teletertuliano incógnito permanente = o informata 

anônimo acessando as tertúlias conscienciológicas diariamente. 

 

Culturologia: a cultura da Infocomunicologia; a cultura da não participação; a cultura 

da inautenticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teletertuliano incógnito, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

03.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

06.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Exegese  conscienciológica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

13.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 
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15.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  TELETERTULIANO  INCÓGNITO,  HOMEM  OU  MULHER,  
É  SEMPRE  PESSOA  PROBLEMÁTICA,  VÍTIMA  DE  ALGUMA  

QUESTÃO  IRREVELÁVEL,  INCAPACITADA  DE  SE  IDENTI- 
FICAR  ABERTAMENTE  NO  ACESSO  ÀS  TERTÚLIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é teletertuliano? Você se expõe, ou não, no aces-

so às tertúlias conscienciológicas? 
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T E M A    H O M E O S T Á T I C O  
( T E M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tema homeostático é o assunto predominantemente sadio abordado tecni-

camente (Tecnologia) em qualquer análise (Analítica), pesquisa ou investigação (Experimentolo-

gia), a fim de ser mais compreendido e explicitado no desenvolvimento das tarefas de esclareci-

mento (tares) bioético (Cosmoeticologia) evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo tema vem do idioma Latim, thema, “tema; assunto; proposição; 

argumento; matéria; tese; tema (de 1 verbo)”, e este do idioma Grego, thêma, “aquilo que se pro-

põe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento oratório; tema ou raiz de alguma palavra; 

soma de dinheiro depositado em banco; tesouro”. Surgiu no Século XV. O primeiro elemento de 

composição homeo deriva do idioma Grego, hómoios, “semelhante; da mesma natureza”. Surgiu, 

na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O segundo elemento de composi-

ção stasia, procede do mesmo idioma Grego, stásis, “ação de pôr em pé; estabilidade; fixidez”.  

O sufixo ico provém igualmente do idioma Grego, ikós, formador de adjetivos. A palavra ho-

meostático apareceu em 1945. 

Sinonimologia: 01.  Tema sadio. 02.  Tema hígido. 03.  Tema evolutivo. 04.  Tema cos-

moético. 05.  Tema simpático. 06.  Tema positivo. 07.  Tema aliciante. 08.  Tema pacífico.  

09.  Tema cativante. 10.  Tema paradireitológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo homeostasia: 

homeostase; homeóstase; homeostásico; homeostático; homeostato; homeotermia; homeotérmi-

ca; homeotérmico; homeotermo. 

Neologia. As 4 expressões compostas tema homeostático, tema homeostático menor, te-

ma homeostático mediano e tema homeostático máximo são neologismos técnicos da Temato-

logia. 

Antonimologia: 01.  Tema nosográfico; tema nosológico. 02.  Tema doentio; tema pato-

lógico. 03.  Assunto marginal; tema negativo. 04.  Tema antipático; tema controvertível. 05.  Te-

ma aversivo; tema desagradável. 06.  Tema belicista; tema subcerebral. 07.  Tema baratrosférico.  

08.  Tema escatológico. 09.  Tema criminológico. 10.  Tema neutro. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autolucidez evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o tema homeostático; o estudo do assunto homeostático com a intenção de es-

clarecer; a Seção Técnica fixa do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a classificação da 

natureza do assunto conforme a Cosmoeticologia; a área de interesse dos pesquisadores; o realis-

mo dos interesses da Ciência; as prioridades nas investigações científicas; o objetivo do estudo 

acurado da saúde evolutiva a fim de entendê-la melhor; a meta da melhoria da qualidade de vida 

dos componentes da Humanidade; os cientistas ao abordarem com autodiscernimento os assuntos 

mais evoluídos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–intenção cosmoética. 

Principiologia: a vivência do princípio da admiração-discordância. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial. 

Tecnologia: a técnica da linearidade da autopensenização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: o efeito halo da logicidade grupal. 

Ciclologia: o ciclo sadio dos acertos evolutivos consecutivos. 

Binomiologia: o binômio ortopensene-neossinapse. 

Interaciologia: a interação produtiva autodiscernimento–boa intenção–boa vontade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo da interassistencialidade cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio categórico tema homeostático–tema nosográfico–tema 

neutro. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade inteligível / imaturidade antipática. 

Politicologia: a democracia; a evoluciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a criticoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Tematologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Cos-

moeticologia; a Enciclopediologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Priorologia; a Ho-

meostaticologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin lú-

cida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens scriptor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tema homeostático menor = o fluxo cósmico; tema homeostático media-

no = a antiviolência; tema homeostático máximo = a Cosmovisiologia. 

 

Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade cosmovisiológica; a cultura da Prioro-

logia; a cultura da Experimentologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tema homeostático, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

 

OS  TEMAS  HOMEOSTÁTICOS,  EM  CERTOS  CASOS,  SÃO  

EMPREGADOS  PARA  O  PESQUISADOR  OU  A  PESQUISA-
DORA  ATRAIR  A  ATENÇÃO  DAS  LEITORAS  E  LEITORES 
E  SE  INTERESSAREM  PELAS  PESQUISAS  MAIS  DENSAS. 

 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, aos assuntos homeostáticos? Você 

compreende e admite, com serenidade, as abordagens técnicas aos temas controvertíveis? 
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T E M A    N E U T R O  
( T E M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tema neutro é o assunto, nem homeostático e nem nosográfico, abordado 

tecnicamente (Tecnologia) de maneira imparcial e isenta (Autodiscernimentologia), em qualquer 

análise (Analítica), pesquisa ou investigação (Experimentologia), a fim de ser melhor compreen-

dido e explicitado no desenvolvimento das tarefas de esclarecimento (tares) bioético (Cosmoeti-

cologia) evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo tema vem do idioma Latim, thema, “tema; assunto; proposição; 

argumento; matéria; tese; tema (de 1 verbo)”, e este do idioma Grego, thêma, “aquilo que se pro-

põe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento oratório; tema ou raiz de alguma palavra; 

soma de dinheiro depositado em banco; tesouro”. Surgiu no Século XV. O termo neutro deriva 

também do idioma Latim, neuter, “neutro”, composto pela partícula negativa ne, “nem; não”, e de 

uter, “qual dos 2; 1 e outro”, donde, “nem 1, nem outro; nenhum dos 2”. Apareceu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Tema neutral. 2.  Tema cosmoeticamente indefinido. 3.  Tema evolu-

tivamente indefinido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo neutro: neu-

tra; neutral; neutralidade; neutralismo; neutralista; neutralístico; neutralização; neutralizada; 

neutralizado; neutralizador; neutralizadora; neutralizante; neutralizar; neutralizável; neutrão; 

neutrino; neutródino; neutrofilia; neutrófilo; nêutron; neutrônica; neutrônico; neutropausa; neu-

tropenia; neutropênica; neutropênico; neutrosfera. 

Neologia. As 4 expressões compostas tema neutro, tema neutro menor, tema neutro me-

diano e tema neutro máximo são neologismos técnicos da Tematologia. 

Antonimologia: 1.  Tema cosmoeticamente definido. 2.  Tema evolutivamente definido. 

3.  Tema homeostático. 4.  Tema nosográfico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à prioridade da autolucidez evolutiva cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o tema neutro; o estudo do assunto evolutivamente neutro com a intenção de 

esclarecer; a Seção Técnica fixa do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a classificação 

da natureza do assunto conforme a Cosmoeticologia; a área de interesse dos pesquisadores; o rea-

lismo dos interesses da Ciência; as prioridades nas investigações científicas; a meta da melhoria 

da qualidade de vida dos componentes da Humanidade; a busca da definição evolutiva das pes-

quisas; a preferência das manifestações pessoais pela Cosmoeticologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da admiração-discordância; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a vivência da neutralidade pesquisística. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: o efeito halo da logicidade. 

Crescendologia: o crescendo imaturidade-apriorismose–maturidade-isenção. 

Trinomiologia: o trinômio categórico tema homeostático–tema nosográfico–tema 

neutro. 

Polinomiologia: o polinômio Ciência-Arte-Filosofia-Politicologia. 

Antagonismologia: o antagonismo neutralidade / passionalidade. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a criticoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Tematologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Cos-

moeticologia; a Enciclopediologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Priorologia; a Parace-

rebrologia; a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

polymatha; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tema neutro menor = o altofalante; tema neutro mediano = a autocogni-

ção; tema neutro máximo = a autexemplificação. 

 

Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade cosmovisiológica; a cultura da Prioro-

logia; a cultura da Experimentologia. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tema neutro, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

04.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

07.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

OS  TEMAS  NEUTROS  SÃO  MAIS  ADEQUADOS  PARA 
O  PESQUISADOR  OU  PESQUISADORA  EXERCER  A  ISEN-
ÇÃO  PESQUISÍSTICA  MÁXIMA  EM  RELAÇÃO  À  PRÓPRIA  

PSICOSSOMATICIDADE  NO  FOCO  DAS  INVESTIGAÇÕES. 
 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, aos assuntos neutros? Você compre-

ende e admite, com serenidade, as abordagens técnicas aos temas controvertíveis? 
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T E M A    N O S O G R Á F I C O  
( T E M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tema nosográfico é o assunto predominantemente patológico abordado 

tecnicamente (Tecnologia) em qualquer análise (Analítica), pesquisa ou investigação (Experimen-

tologia), a fim de ser melhor compreendido e explicitado no desenvolvimento das tarefas de es-

clarecimento (tares) bioético (Cosmoeticologia) evolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo tema vem do idioma Latim, thema, “tema; assunto; proposição; 

argumento; matéria; tese; tema (de 1 verbo)”, e este do idioma Grego, thêma, “aquilo que se pro-

põe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento oratório; tema ou raiz de alguma palavra; 

soma de dinheiro depositado em banco; tesouro”. Surgiu no Século XV. O primeiro elemento de 

composição noso deriva do idioma Grego, nósos, “doença”. O segundo elemento de composição 

grafia procede do mesmo idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descri-

ção”. A palavra nosográfico apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Tema nosológico. 02.  Tema doentio; tema patológico. 03.  Assunto 

marginal. 04.  Tema baratrosférico. 05.  Tema antipático; tema subcerebral. 06.  Tema aversivo. 

07.  Tema negativo. 08.  Tema escatológico. 09.  Tema criminológico. 10.  Tema controvertível. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo nosográfico: 

nosógrafa; nosografar; Nosografia; nosográfica; nosógrafo. 

Neologia. As 4 expressões compostas tema nosográfico, tema nosográfico menor, tema 

nosográfico mediano e tema nosográfico máximo são neologismos técnicos da Tematologia. 

Antonimologia: 01.  Tema homeostático. 02.  Tema sadio. 03.  Tema positivo. 04.  Te-

ma simpático. 05.  Tema agradável; tema pacífico. 06.  Tema evoluído. 07.  Tema paradireitológi-

co. 08.  Tema cativante. 09.  Tema aliciante. 10.  Tema neutro. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autolucidez evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o tema nosográfico; o estudo do assunto patológico com a intenção de escla-

recer; a Seção Técnica fixa do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a classificação da 

natureza do assunto conforme a Cosmoeticologia; a área de interesse dos pesquisadores; o rea-

lismo dos interesses da Ciência; as prioridades nas investigações científicas; o objetivo do estudo 

acurado da enfermidade a fim de combatê-la com eficácia; a meta da melhoria da qualidade de 

vida dos componentes da Humanidade; o problema dos puristas, românticos, orientalistas, sim-

plistas e Polianas nas abordagens aos temas de bases patológicas; os cientistas abordando com 

autodiscernimento os assuntos intocáveis e antipatizados pelas pessoas simplórias; os sentimentos 

de aversão entravando as pesquisas e os estudos por parte das conscins interiorotas e apriorotas; 

as tolices teológicas, puerís, contra as pesquisas científicas em favor da saúde humana; os com-

bates absurdos contra as transfusões de sangue; os autoconstrangimentos imaturos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio da admiração-discordância; a solidariedade humana 

a partir do princípio terenciano do “sou homem e nada humano me é estranho”. 

Codigologia: os códigos retrógrados teológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo da ilogicidade grupal. 

Ciclologia: o ciclo doentio de erronias consecutivas. 

Binomiologia: o binômio nosopensene-retrossinapse. 

Trinomiologia: o trinômio categórico tema homeostático–tema nosográfico–tema 

neutro. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade inteligível / imaturidade antipática. 

Politicologia: a teocracia; a clerocracia. 

Filiologia: a hedonofilia; a coprofilia. 

Fobiologia: a nosofobia; a tanatofobia; a coprofobia; a neofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a nosomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a nosopensenoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a experi-

mentoteca. 

Interdisciplinologia: a Tematologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Cos-

moeticologia; a Enciclopediologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Priorologia; a Parapa-

tologia; a Subcerebrologia; a Criminologia; a Desviologia; a Nosologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

polymatha; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens nosopensenor; o Homo sapiens 

exaggerator; o Homo sapiens conflictuosus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tema nosográfico menor = a simples dor de dente; tema nosográfico me-

diano = o acidente com vítimas; tema nosográfico máximo = os fatos relativos ao genocídio. 

 

Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade cosmovisiológica; a cultura da Prioro-

logia; a cultura da Experimentologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ca-

tegorias de realidades inseríveis no universo de pesquisas dos temas nosográficos, em geral: 

1.  Acidente: os acontecimentos infaustos; a ausência de evolução maior quanto à Evolu-

ciologia Consciencial por parte da maioria das pessoas; as adversidades; as calamidades; as tragé-

dias; os suicídios; a Traumatologia; a Acidentologia. 

2.  Belicismo: o assunto natural e inevitavelmente negativo sobre guerras; os belicismos; 

as minas terrestres; os seres humanos-bomba; a Anticosmoeticologia; a Parapatologia. 

3.  Dejetos: os excrementos; as matérias gastas do corpo humano; as funções repugnan-

tes dos órgãos e sistemas de todo ser humano; a área de escape natural de todo corpo-fole; as obs-

cenidades; a coprofagia; os fecalomas; os emunctórios; a Escatologia; a Coprologia. 

4.  Dessoma: a morte do organismo humano perecível; o descarte inevitável do corpo 

humano; a tanatofobia; a Medicina Legal; a Tanatologia; a Dessomatologia. 

5.  Dor: as algias; a condição humana, natural, compreensiva, de se detestar o sofrimen-

to; a algia inerente ao corpo humano; as doenças humanas; o sadomasoquismo; a Patogenia;  

a Nosologia; a Nosopensenologia; a Neurologia; a Algiologia. 

6.  Ilicitude: os atos criminosos; a marginália; os ilícitos; os dolos; os crimes hediondos, 

detestáveis pela maioria, mas exigindo pesquisas a fim de serem compreendidos por todos e com-

batidos institucionalmente; a pedofilia; os nosopensenes; a Incestologia; a Desviologia; a Crimi-

nologia. 

7.  Subumanidade: as manifestações dos porões conscienciais das pessoas adultas, ho-

mens e mulheres; as imaturidades ainda subumanas, crassas, das pessoas imaturas; a Subcerebro-

logia; a Robexologia. 

 

Caracterologia. De acordo com a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 24 verbetes relativos à Nosografia, inseridos na Enciclopédia da Conscienciologia, abor-

dando, de algum modo, condições de rechaço das pessoas imaturas aos temas nosográficos: 

01.  Anticatarse. 

02.  Anticura. 

03.  Antifisiologia  Humana. 

04.  Apedeutismo. 

05.  Apriorismose. 

06.  Argumentação  ilógica. 

07.  Atitude  antiproéxis. 

08.  Atraso  de  vida. 

09.  Autassédio. 

10.  Distorção  cognitiva. 

11.  Douta  ignorância. 

12.  Erro  evolutivo  crasso. 

13.  Fechadismo  consciencial. 

14.  Idiotismo  cultural. 

15.  Ignorantismo. 

16.  Ilogicidade. 

17.  Interiorose. 

18.  Irracionalidade  religiosa. 

19.  Megatolice. 
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20.  Nosopensene. 

21.  Reação  exagerada. 

22.  Subadultidade. 

23.  Subcerebralidade. 

24.  Vício  da  formação  cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tema nosográfico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

07.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Antagonismologia  Patológica:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

09.  Distúrbio  aleatório:  Parapatologia;  Neutro. 

10.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

OS  TEMAS  NOSOGRÁFICOS  NEM  SEMPRE  SÃO  BEM   
RECEBIDOS  PELAS  LEITORAS  E  LEITORES  AINDA  IMA-  

TUROS.  PARADOXALMENTE,  TAL  FATO  OS  TORNAM  

MAIS  PRIORITÁRIOS  NAS  PESQUISAS  TARÍSTICAS. 
 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, aos assuntos nosográficos? Você 

compreende e admite, com serenidade, as abordagens técnicas aos temas controvertíveis? 
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T E M A    T R A N S V E R S A L  
( T E M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tema transversal é o conceito e valor fundamental potencializador da 

cultura do paradigma vivenciado, amplo o bastante para permear a própria vida do profissional de 

qualquer linha de conhecimento, mas autodidata, suplementar, lateral, enriquecedor além da es-

colaridade convencional, fora das grades curriculares. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo tema vem do idioma Latim, thema, “tema; assunto; proposição; 

argumento; matéria; tese; tema (de 1 verbo)”, e este do idioma Grego, thêma, “aquilo que se pro-

põe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento oratório; tema ou raiz de alguma palavra; 

soma de dinheiro depositada em banco; tesouro”. Surgiu no Século XV. O vocábulo transverso 

procede também do idioma Latim, transversus, “oblíquo; atravessado”, de transvertere, “conver-

ter; mudar em; transformar; desviar; apartar”. As palavras transverso e transversal apareceram no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Tema adventício. 2.  Tema lateral. 3.  Tema coadjutor. 4.  Tema su-

plementar. 5.  Tema autodidata. 6.  Transversalidade conceitual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo transverso: 

transversa; transversal; transversalidade; transversina. 

Neologia. As duas expressões compostas tema transversal efêmero e tema transversal 

perduradouro são neologismos técnicos da Tematologia. 

Antonimologia: 1.  Tema titular. 2.  Tema insignificante. 

Estrangeirismologia: o whole pack conteudístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoprioridade intelectiva evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os lateropensenes; a latero-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização convergente para 

o megafoco. 

 

Fatologia: o tema transversal; o tema transversal de hoje podendo ser o tema titular ama-

nhã; o raciocínio polifásico; a inteligência multifocal; a atenção dividida; o autodidatismo; a asso-

ciação de ideias; a intrarticulação conceitual; a ligação dos saberes; as jornadas temáticas; o tema 

capaz de perpassar e engendrar os conteúdos de diversas disciplinas; a rede pensamental; a supe-

ração da fragmentação do saber; o fio de Ariadne; o omnidirecionamento ideativo; o compartilha-

mento de pressupostos epistemológicos; a confluência de diferentes áreas do conhecimento; o en-

trelaçamento da neocognição a partir do eixo temático; o pensamento sistêmico abordando simul-

taneamente as partes e o todo; a mentalidade multifocal; as Ciências Polidisciplinares; o ato de 

pensar planetariamente; a construção do conhecimento globalizante; o saber transversal; o corte 

transversal do conhecimento; a seção transversal; o micrótomo ideativo; a linha colateral ou trans-

versal; a integração máxima dos conceitos; a transversalidade avançando além da interdisciplina-

ridade e rompendo com a estrutura hierárquica tradicionalista dos saberes; a transversalidade co-

mo sendo o caminho do meio nas pesquisas de ponta; a transversalidade de gênero; a transversali-

dade de diversidade; as análises transversais da Para-Hermeneuticologia; a transversalidade trans-

disciplinar identificada nas visões cosmovisiológicas da conscin lúcida; a transversalidade per-

meando a Tudologia; os temas transversais intrafísicos (Exemplos: antiviolência; envelhecimento; 
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sustentabilidade); as linhas mestras do corpus teórico; os eixos temáticos fundamentais; os pilares 

ideológicos; os permeamentos temáticos no discurso; a fixação de conceitos; a veiculação de 

princípios; o grau de inserção do tema transversal na autexposição; a integração dos enquadra-

mentos, tangenciamentos, atravessamentos e entrelaçamentos das ideias básicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a pangrafia; a sessão parapsíquica permanente constituída pela pró-

pria vida; a transversalidade da inteligência evolutiva (IE) multidimensional parapsíquica; a vi-

vência do ato de pensar multidimensionalmente na exemplificação da tares; a transversalidade in-

tegrando a conscin minipeça na coletividade multidimensional do maximecanismo interassisten-

cial; os temas transversais conscienciológicos (Exemplos: ECs; EV; IE; Paracronêmica; Parapro-

xêmica); os bastidores extrafísicos; a transversalidade extrafísica onipresente na intrafisicalidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conceitos humanos–conceitos multidimensionais; o si-

nergismo intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade. 

Principiologia: o princípio da interdisciplinaridade; o princípio da transversalidade;  

o princípio da equifinalidade; o princípio da ininterruptibilidade da aprendizagem do sempera-

prendente; o princípio da omninteratividade cósmica. 

Codigologia: a transversalidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) na autex-

pressão. 

Teoriologia: a teoria dos princípios universais. 

Tecnologia: as técnicas didáticas; a técnica da circularidade; a técnica do entrelinha-

mento; a técnica da passarela permanente levando os saberes particulares ao conhecimento 

geral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia. 

Colegiologia: os encontros de interlocuções transdisciplinares dos Colégios Invisíveis 

dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: os efeitos cosmovisiológicos da perspectiva transversal; o efeito expansivo 

das abordagens cosmovisiológicas. 

Ciclologia: o ciclo aprender-ensinar-reaprender; o ciclo perspectivação-reperspectiva-

ção; o ciclo monovisão-cosmovisão ininterrupto. 

Enumerologia: a disciplinaridade; a multidisciplinaridade; a pluridisciplinaridade; a in-

terdisciplinaridade; a transdisciplinaridade; a intertransdisciplinaridade; a omnitransversalidade. 

Binomiologia: o binômio contextualização-globalização; o binômio abrangência signi-

ficativa–visão polissêmica; o binômio tema principal–temas colaterais; o binômio temática em 

foco–temática de fundo; o binômio plano principal–plano transversal. 

Interaciologia: a interação da unidade em toda pluralidade e da pluralidade em toda 

unidade; a interação autonomia intelectual–interdisciplinaridade permanente; a interação inter-

disciplinaridade-transversalidade; a interação divergência-convergência. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico saberes fragmentados–saberes integra-

lizados. 

Trinomiologia: o trinômio interdisciplinaridade-pluridisciplinaridade-transdisciplinari-

dade; o trinômio verticalidade-horizontalidade-transversalidade; o trinômio associação-

oposição-complementação; o trinômio interconexões-interinfluências-interdependências. 

Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógi-

co-poliglótico; o polinômio universalidade-prioridade-cognoscibilidade-cosmoeticidade na sele-

ção dos temas transversais. 

Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / ignorância; o antagonismo tema trans-

versal / disciplina tradicional; o antagonismo pensamento arborescente / transversalidade; o an-

tagonismo abordagem transversal / abordagem paralela; o antagonismo tema central / tema 
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transversal; o antagonismo concepção fragmentária do conhecimento / concepção unitária do 

paraconhecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo filosófico saber mais–saber menos; o paradoxo do tema 

muito abrangente poder tornar-se superficial. 

Politicologia: a democracia do saber; a cognocracia; a transversalidade no universo da 

democracia pura. As políticas espúrias de utilização da transversalidade temática nas escolas pú-

blicas para promover apologias anticosmoéticas pró-governo. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da Cosmoética. 

Filiologia: a neofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a leiturofilia; a epistemofilia;  

a cosmofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a encicloteca; a metodoteca; a ex-

perimentoteca; a parapedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Tematologia; a Autocogniciologia; a Autexperimentologia;  

a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Parapedagogiologia;  

a Descrenciologia; a Multiculturologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Autevolucio-

logia; a Pancogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens teaticologus; o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tema transversal efêmero = a profissão escolhida para esta vida intrafísi-

ca; tema transversal perduradouro = a condição da serenidade pessoal evolutivamente exigida pe-

la Serenologia do Homo sapiens serenissimus. 

 

Culturologia: a cultura interdisciplinar; a Multiculturologia da Omnitransversalidade; 

a Multiculturologia Intrafísica e Extrafísica. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21835 

Tabelologia. Sob a ótica da Tematologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 6 con-

trapontos de temas transversais entre o paradigma intrafísico e o paradigma conscienciológico: 

 

Tabela  –  Contraponto  Paradigma  Intrafísico  –  Paradigma  Conscienciológico 

 

N
os

 Paradigma  Intrafísico Paradigma  Conscienciológico 

1. Ética (Bioética) Cosmoética (CPC, CGC) 

2. Ambiente (Ecologia; Intrafisicologia) Multidimensionalidade (Parapsiquismo) 

3. Sexologia Sexossomática (Duplologia) 

4. Pluralidade cultural Omniculturalidade (Parageneticologia) 

5. Educação e trabalho Paraeducação e paratrabalho (Autoproéxis) 

6. Saúde humana (Somatologia) Saúde consciencial (Holossomatologia) 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tema transversal, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

13.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

NO  UNIVERSO  DA  CONSCIENCIOMETROLOGIA,  O  ESTA-
BELECIMENTO  DOS  TEMAS  TRANSVERSAIS  PESSOAIS,  
POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  EMBASA  SOLIDA-

MENTE  A  AUTOCOSMOVISÃO  EVOLUTIVA,  PRIORITÁRIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou os próprios temas transversais da atuali-

dade? Há alguns desses temas capazes de serem titulares ainda nesta vida humana? 
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T E M A    V E R B E T Á V E L  
( T E M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tema verbetável é o assunto relevante para compor a Enciclopédia da 

Conscienciologia resultante da garimpagem das neoideias a partir da hiperacuidade pesquisística. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo tema vem do idioma Latim, thema, “tema; assunto; proposição; 

argumento; matéria; tese; tema (de 1 verbo)”, e este do idioma Grego, thêma, “aquilo que se pro-

põe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento oratório; tema ou raiz de alguma palavra; 

soma de dinheiro depositado em banco; tesouro”. Surgiu no Século XV. O termo verbo deriva do 

idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realida-

de”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apa-

receu em 1881. O sufixo vel deriva igualmente do idioma Latim, bilis, “passível de; e mais rara-

mente; agente de”. 

Sinonimologia: 1.  Assunto verbetável. 2.  Tema para compor a Enciclopédia da Cons-

cienciologia. 3.  Tema com recorte inédito. 4.  Tema para verbete. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo tema: subte-

ma; temário; temática; temático; Tematologia; tematológica; tematológico. 

Neologia. As 4 expressões compostas tema verbetável, tema verbetável engavetado, te-

ma verbetável em revisão, tema verbetável revisado são neologismos técnicos da Tematologia. 

Antonimologia: 1.  Tema já debatido. 2.  Tema secundário. 3.  Tema impublicável.  

4.  Tema inservível para publicação. 

Estrangeirismologia: os verbetes tout court da Enciclopédia da Conscienciologia;  

o feedback da Equipe de Titulologia de neoverbetes da Associação Internacional de Enciclopedi-

ologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a lista de verbetes defendidos, em andamento 

no website do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); os downloads gratuitos 

dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia disponibilizados no site das Tertúlias. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à seletividade de temas verbetográficos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste as-

sunto desinteressante. Inexiste assunto indiscutível. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Não há assunto tão velho que não 

possa ser dito algo de novo sobre ele (Fiódor Dostoiévski, 1821–1881). Um grande homem há de 

encontrar um grande assunto ou, o que dá no mesmo, de engrandecer qualquer assunto (Ralph 

Waldo Emerson, 1803–1882). 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética: 

1.  “Conscienciografia. Na dúvida quanto ao tema para escrever, a conscin deve obser-

var as suas vivências, sobre assuntos assistenciais, capazes de fornecer esclarecimentos aos com-

passageiros evolutivos”. 

2.  “Enciclopédia. A Enciclopédia da Conscienciologia é inesgotável quanto aos temas 

abordados, pois expressa a pesquisa da própria vida integral, multidimensional, da consciência, ao 

modo de uma holoteca prática”. 

3.  “Patopensenidade. Se você teve uma ideia de tema patológico para pesquisar, es-

creva sobre o assunto, contudo não se fixe na temática evocadora. O ideal é intercalar com outras 

atividades e manter o máximo de autodiscernimento para sobrepairar e não adentrar no holopen-

sene patológico do assunto”. 

4.  “Temas. Quanto mais a conscin pesquisar os temas avançados e evolutivos, maior 

se tornará o seu juízo auto e heterocrítico, preparando-se para ser evolucióloga em tempo opor-

tuno”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade intelectiva; o holopensene do tema 

verbetável facilitando as neoideias; o temário dos pensenes verbetográficos; o materpensene do 

verbete; o holopensene da Verbetografia; o holopensene do Holociclo; o materpensene duplista 

verbetológico; a neometa cognopolitana dos 1.000 neoverbetógrafos contribuindo com a grafo-

pensenidade; a psicometria verbetográfica revelando o holopensene do(a) pesquisador(a); a Orto-

grafopensenologia. 

 

Fatologia: o tema verbetável; o tema não debatido na tertúlia; o tema central do verbete; 

a temática essencial; os temas da Conscienciologia; o subtema; o curso Programa Verbetografia;  

o cosmograma; o dicionário temático; os temas assemelhados; a sintetização do tema; o tema im-

pactante; a viragem do tema pelo avesso; o tema autopesquisístico; o tema heteropesquisístico;  

o tema das próprias pesquisas; os diversos assuntos relacionados; o universo temático pesquisísti-

co; o conhecimento do tema; a variação do mesmo tema; as características do tema; a fuga do te-

ma de pesquisa; os temas listados em ordem alfabética; a escolha do título; a análise do tema;  

a temática fútil; os temas controvertíveis da Conscienciologia; as hipóteses sobre o tema; a obra 

publicada sobre o tema verbetável; a anatomização dos temas; os exemplos esclarecedores do te-

ma; as afinidades temáticas; o aprofundamento do assunto; a chapa verbetográfica; o tema tabu;  

a heteroindicação de temas verbetáveis; os diversos títulos sobre o mesmo tema; as entradas da 

Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ideia de temas 

verbetográficos durante as projeções conscientes; as assins e desassins com a temática do verbete;  

a tenepes inspirando temas verbetográficos; as repercussões holossomáticas dos temas pesquisa-

dos e evocados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os temas dos verbetes da Enciclopédia da Consci-

enciologia e a temática de pesquisa pessoal; o sinergismo tema pesquisado–verbete publicado;  

o sinergismo verbetorado-autorado conscienciológico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado aos temas pesquisados; o princí-

pio tarístico de priorizar a assistência em detrimento do tema; o princípio ―isto é possível‖, em 

relação a escrita do verbete pessoal; o princípio de quem aprende deve ensinar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo a seleção dos temas 

pesquisados; o código grupal de Cosmoética (CGC) valorizando as contribuições pessoais dos 

neoverbetógrafos. 

Teoriologia: a teoria da Verbetologia auxiliando na pesquisa de neotemas. 

Tecnologia: a técnica da associação de temas; a técnica de doação do verbete da Enci-

clopédia da Conscienciologia; a técnica do registro pessoal dos temas das tertúlias; a técnica da 

exaustividade qualificando os temas pesquisados; a técnica da prescrição verbetográfica; as téc-

nicas verbetográficas; a técnica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Consci-

enciologia. 

Voluntariologia: o voluntário da ENCYCLOSSAPIENS; o voluntariado das equipes de 

revisão de verbetes. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium; Holociclo; Holoteca); os temas pesquisados no laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível 

dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisí-

vel da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível dos Verbetólogos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos. 
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Efeitologia: o efeito evolutivo do bordão conscienciol gico ―cadê o verbete?‖; os efei-

tos das extrapolações cognitivas na cosmovisão do assunto pesquisado. 

Neossinapsologia: as neossinapses verbetográficas; as neossinapses criadas na elabo-

ração de verbetes enciclopédicos; as neossinapses oriundas da coleta de temas verbetáveis facili-

tando a redação de neoverbetes; as neossinapses oriundas da associação de ideias no estudo da 

verbetografia; as neossinapses adquiridas do aprendizado do confor verbetográfico; as neossina-

pses das neoverpons dos neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo vontade de escrever–escolha do tema–aprovação do título; o ciclo 

autoverbetográfico; o ciclo tema verbetável–escrita do verbete–defesa do verbete no Tertuliari-

um; o ciclo pesquisa do tema–aprovação do título–escrita do verbete–revisão–publicação. 

Enumerologia: o assunto; o título; o argumento; o conteúdo; a matéria; a tese; a propo-

sição. 

Binomiologia: o binômio vontade de escrever–vontade de publicar; o binômio tema de 

pesquisa–tema verbetável; o binômio autopesquisa-verbete; o binômio reciclagem existencial– 

–proposta de verbete; o binômio interesses pessoais–seletividade temática; o binômio desafio 

verbetográfico–desassédio mentalsomático; o binômio Verbetologia-Verbetografia. 

Interaciologia: a interação dos temas de verbetes indicando a especialidade do verbetó-

grafo; a interação tema de pesquisa–público-alvo da assistência–verbete publicado; a interação 

momento evolutivo–tema de reciclagem pessoal–partilha do saber; a interação pré-verbetógra-

fos–neoverbetógrafos–verbetógrafos–paraverbetógrafos; a interação interesse temático–pesquisa 

exaustiva–questionamentos pertinentes. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa ideativa –verbetografia vivenciada; o crescendo 

conceptáculo de neoideia–nicho de neoideia; o crescendo artigo-verbete-curso-livro; o crescen-

do decisão pessoal da escrita de verbete–participação na megagescon grupal enciclopédica. 

Trinomiologia: o trinômio tema evoluído–leitura crítica–escrita conscienciológica;  

o trinômio tema assistencial–empenho pessoal–amparo de função; o trinômio tema indispensá-

vel–compreensão do tema–esclarecimento do tema; o trinômio páginas-máximos-logias. 

Polinomiologia: o polinômio tema verbetável–título aprovado–chapa verbetográfica– 

–revisão exaustiva; o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita 

técnica. 

Antagonismologia: o antagonismo completismo verbetográfico / procrastinação verbe-

tográfica; o antagonismo interesse verbetográfico / esnobação verbetográfica. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista considerar-se inapto a contribuir com 

tema verbetável; o paradoxo de o conscienciólogo veterano não sentir motivação para autoinclu-

são na Enciclopédia da Conscienciologia; o paradoxo de a dedicação às minúcias da pesquisa 

de temas verbetáveis ampliar a cosmovisão do verbetógrafo; o paradoxo de quem ensina alguma 

coisa é a primeira pessoa a apreender o tema ensinado. 

Politicologia: a política de aprovação de títulos da Enciclopédia da Conscienciologia;  

a democracia; a verbetocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço visando o completismo verbetográfico. 

Filiologia: a conscienciofilia; a enciclopediofilia; a grafofilia; a leiturofilia; a lexicofilia; 

a pesquisofilia; a verbetofilia; a verbetografofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a enciclopediofobia; a grafofobia; a leiturofobia; a lexi-

cofobia; a pesquisofobia; a verbetofobia; a superação da verbetografofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da perfeição; a superação da síndrome da su-

bestimação; o enfrentamento da síndrome da procrastinação; a libertação da síndrome da despri-

orização evolutiva; o sobrepujamento da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia quanto 

à síndrome de Amiel; a erradicação da síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a eliminação da mania de ler textos inúteis; o descarte da fracassomania;  

o autenfrentamento da mania de inventar desculpas para não assumir o verbetorado consciencio-

lógico; a profilaxia da mania de deixar para amanhã o verbete a ser escrito hoje. 
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Mitologia: o mito do verbete perfeito; o mito dos temas tabus; a desconstrução do mito 

de não existir mais temas verbetáveis; o mito de ainda não estar preparado para escrever verbe-

tes para a Enciclopédia da Conscienciologia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a encicloteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca;  

a pesquisoteca; a tertulioteca; a verbetoteca. 

Interdisciplinologia: a Tematologia; a Comunicologia; a Conformaticologia; a Contex-

tologia; a Enciclopediologia; a Evoluciologia; a Gesconologia; a Lexicologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Neoenciclopediografologia; a Pesquisologia; a Proexologia; a Reeducaciologia; a Taristico-

logia; a Titulologia; a Tertuliologia; a Verbetografologia; a Verbetologia; a Verbetometrologia;  

a Verbetotecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o neoverbetógrafo; o verbetógrafo conscienciológico; o verbetógrafo 

jejuno; o verbetógrafo veterano; o inversor verbetógrafo; o reciclante verbetógrafo; o professor do 

Programa Verbetografia; o amparador extrafísico de função da verbetografia; o leitor da Enciclo-

pédia da Conscienciologia; o continuísta verbetográfico; o acoplamentista; o agente retrocogni-

tor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cogno-

polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; 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 neoverbetógrafa; a verbetógrafa conscienciológica; a verbetógrafa je-

juna; a verbetógrafa veterana; a inversora verbetógrafa; a reciclante verbetógrafa; a professora do 

Programa Verbetografia; a amparadora extrafísica de função da verbetografia; a leitora da Enci-

clopédia da Conscienciologia; a continuísta verbetográfica; a acoplamentista; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cog-

nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplaris-

ta; a intelectual; 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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens lexicologus; o Ho-

mo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo 

sapiens verbetographus; o Homo sapiens verbetologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tema verbetável engavetado = o já pesquisado, aprovado e ainda não es-

crito por insegurança intelectiva do(a) pesquisador(a); tema verbetável em revisão = o do verbete 

redigido e enviado, porém ainda não liberado para publicação; tema verbetável revisado = o do 

verbete pronto para ser publicado, sem a defesa pública no Tertuliarium. 

 

Culturologia: a cultura da verbetografia conscienciológica; a cultura da doação dos 

neoachados intelectivos; a cultura tertuliana. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tema verbetável, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Cardápio  de  ideias:  Gesconologia;  Neutro. 

02.  Desafio  verbetográfico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Escolha  do  título  verbetográfico:  Verbetografologia;  Neutro. 

04.  Inspiração  verbetogênica:  Heuristicologia;  Homeostático. 

05.  Materpensene  verbetológico:  Megafocologia;  Neutro. 

06.  Mundo  verbetográfico:  Gesconologia;  Homeostático. 

07.  Parapedagogiologia  verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Receituário  de  verbetes:  Taristicologia;  Neutro. 

09.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Tema  homeostático:  Tematologia;  Homeostático. 

11.  Tema  neutro:  Tematologia;  Neutro. 

12.  Tema  nosográfico:  Tematologia;  Nosográfico. 

13.  Tema  transversal:  Tematologia;  Neutro. 

14.  Textualidade  verbetográfica:  Conformaticologia;  Neutro. 

15.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  BUSCA  INCANSÁVEL  DE  TEMAS  VERBETÁVEIS  DE-
MONSTRA  LUCIDEZ  QUANTO  A  SER  MINIPEÇA  DO  MAXI-
MECANISMO,  CONTRIBUINDO  COM  A  EXCELÊNCIA,  CON-

TINUÍSMO  E  COMPLETISMO  DA  TARES  GRAFOPENSÊNICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em pesquisar temas verbetáveis, para 

compor a Enciclopédia da Conscienciologia? Já contribuiu com a megagescon grupal, com temas 

da IC na qual voluntaria, por exemplo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichári-
os; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 cm; 

br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 52 a 55. 

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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

404, 584, 1.265 e 1.606. 

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 115. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Campus CEAEC; Tertúlia da Conscienciologia: Página do Verbetógrafo; Tertúlia on line diária; 4 enus.; 

1 website; disponível em: <http://www.tertuliaconscienciologia.org/index.php?option=com_content &task=view&id=50 
&Itemid=80>; acesso em: 18.07.16. 

2.  Enciclopédia / ICGE – Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística; Kit Verbetógrafo; 3 down 

loads; 2 E-mails; 1 website; disponível em:<http://www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1595>; acesso em: 18.07.16. 
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3.  Enciclopédia / ICGE – Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística; Verbetes em Andamento; 

glos. 572 termos (verbetes); disponível em: <http://www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1621>; acesso em: 18.07.16. 

4.  Enciclopédia / ICGE – Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística; Verbetes Defendidos; glos. 
3.843 termos (verbetes); disponível em: <http://www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1621;>; acesso em: 12.08.16. 

5.  ENCYCLOSSAPIENS – Equipe de Titulologia; Política de Aprovação de Títulos de Neoverbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia; disponível em <http://encyclossapiens.org/wp-content/uploads/2016/06/POLITICA-
DE-APROVACAO-DE-TITULOS-DA-ENCICLOPEDIA-DA-CONSCIENCIOLOGIA-JUNHO-2016.pdf>; acesso em: 20.08.16; 10h19. 
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T E M P E R A M E N T O    AR T Í S T I C O  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento artístico é a tendência, inclinação ou propensão, decorren-

te das autexperiências pretéritas multimilenares, de a conscin, homem ou mulher, manifestar-se 

predominantemente pelo psicossoma, supervalorizando as emoções, a imaginação, a forma  

e a dramatização dos fatos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do Latim, temperamentum, “estado; espe-

rança; modo de ser; constituição; modulação; comedimento; mistura de coisas em determinadas 

proporções”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo artístico provém do idioma Francês, artisti-

que, “que diz respeito às Artes e às Belas-Artes; que tem relação com a produção das Belas-Artes 

e à influência que elas exercem na vida”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Traço artístico. 2.  Personalidade artística. 3.  Caráter artístico. 

4.  Perfil artístico. 5.  Vocação artística. 6.  Inclinação artística. 

Neologia. As duas expressões compostas temperamento artístico inconsciente e tem-

peramento artístico autoconsciente são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento científico. 2.  Personalidade mentalsomática.  

3.  Temperamento racional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da racionalidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Arte: jogo 

emocional. Arte, não. Ciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal artístico; o holopensene da estética; a autopenseni-

dade carregada no sen; a fôrma holopensênica; os melopensenes; a melopensenidade; os subpen-

senes; a subpensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os retropensenes; as retropense-

nidades; a ausência do holopensene da racionalidade cosmoética; o holopensene da imaturidade. 

 

Fatologia: o temperamento artístico; a ação orientada pela expressão emocional; as habi-

lidades e talentos artísticos desenvolvidos em várias ressomas; o apreço pela estética; a emoção 

como fonte de inspiração; a comunicação emocional; a inteligência visual-espacial; o anseio pela 

criação artística; as descrições emocionais dos fenômenos parapsíquicos; os devaneios emocio-

nais; a sensibilidade emocional; a dramaticidade; o histrionismo na manipulação emocional;  

o histrionismo ressaltando a informação tarística; a mensagem artística primária como expressão 

do psicossoma; a negligência quanto à evolução consciencial; o desperdício de tempo evolutivo; 

a despriorização do emprego da racionalidade lógica do mentalsoma; a inibição laringochacral di-

ante do holopensene mentalsomático; a inconsciência quanto às prioridades evolutivas; a falta da 

autoconscientização multidimensional (AM); a falta de inteligência evolutiva (IE); o ponto de 

saturação da automimese artística já dispensável; a sensibilidade artística podendo facilitar a inte-

rassistencialidade; as habilidades artísticas podendo favorecer o acolhimento do assistido; o auto-

desafio de reciclar o temperamento artístico nesta vida. 

 

Parafatologia: a carência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a au-

tassedialidade; as automimeses multiexistenciais artísticas dispensáveis; as psicodramatizações 

assistenciais extrafísicas; as seduções holochacrais; o temperamento artístico podendo favorecer  

a sensibilidade extrafísica; a influência extrafísica na imaginação e criação artística; o holopense-

ne artístico egocêntrico mantido por consciexes energívoras. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo emocional palco-plateia. 

Principiologia: o princípio da autodesassedialidade; o princípio da inventividade; 

o princípio da psicossomaticidade; o princípio da transfigurabilidade; o princípio da paragene-

ticidade; o princípio da holochacralidade; o princípio da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: a falta da aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da automimese dispensável. 

Tecnologia: a técnica da assim-desassim; a técnica da evitação do subcérebro abdomi-

nal; a técnica da reciclaglem existencial; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica do 

racionalizar todo o possível; a técnica da ortopensenidade dirigida; a técnica da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoe-

ticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico 

da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Egocarmo-

logia; o Colégio Invisível dos Psicossomatologistas. 

Efeitologia: o desconhecimento dos efeitos energéticos das concepções artísticas nos 

ambientes, pessoas e objetos; os efeitos benéficos do talento pessoal aplicado às práticas tarísti-

cas; o efeito das evocações. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses;  

a falta de paraneossinapses comportamentais maduras; a aquisição de neossinapses mentaisso-

máticas. 

Ciclologia: o ciclo das repetições miméticas do temperamento artístico nas retrovivên-

cias; o ciclo instabilidade–estabilidade das crises de crescimento; o neociclo evolutivo existen-

cial a partir da autocientificidade; o ciclo neoverpon-reciclagem. 

Enumerologia: a arte enquanto princípio; a fama sedutora; a mesmice saturada; a auto-

crítica crescente; a priorização cosmoética; o descarte consciente; a reciclagem evolutiva. 

Binomiologia: o binômio arte-emoção; o binômio ciência-razão; o binômio comporta-

mento inato–comportamento aprendido. 

Interaciologia: a interação forma estética–conteúdo tarístico da Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo temperamento artístico–temperamento científico; o cres-

cendo habilidade manual–habilidade mental; o crescendo evolutivo das neotendências depuradas 

em recins sucessivas. 

Trinomiologia: o trinômio temperamento-talento-treinamento; o trinômio reconheci-

mento-fama-poder; o trinômio aplausos-autaceitação-orgulho. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; a autopesquisa aplicada ao poli-

nômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo dramatização emocional / desdramatização racio-

nal; o antagonismo subdiscernimento emocional / superdiscernimento intelectual; o antagonismo 

abordagem superficial / abordagem responsável; o antagonismo ficção científica / fato científico; 

o antagonismo ritmo somático / ritmo mentalsomático; o antagonismo emoção estagnadora  

/ pensamento renovador; o antagonismo autodespriorização mimética / aspiração autevolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a imagem poder comunicar mais se comparada às pala-

vras. 

Filiologia: a palcofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a mania artística; a egomania. 

Mitologia: o mito de a popularidade do artista ser sinônimo de credibilidade na Socie-

dade; a mitificação da própria personalidade. 
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Holotecologia: a artisticoteca; a psicossomatoteca; a retrocognoteca; a imagisticoteca; a 

recexoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Psicossomatologia; a Subcerebrologia;  

a Instintologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Comunicologia; a Autopesquisologia; a In-

tencionologia; a Discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin criativa; a conscin sensitiva; a conscin dramática. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o ator; o cantor; o poeta; o pintor; o compositor 

musical; o pianista; o escultor; o dançarino; o desenhista; o arquiteto; o designer; o sonhador;  

o criativo; o artesão; o melodramático; o artista circense; o lutador de artes marciais; o cineasta; 

o cartunista; o atleta olímpico; o ilusionista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o vo-

luntário. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a atriz; a cantora; a poetisa; a pintora; a composi-

tora musical; a pianista; a escultora; a dançarina; a desenhista; a arquiteta; a designer; a sonhado-

ra; a criativa; a artesã; a melodramática; a artista circense; a lutadora de artes marciais; a cineasta; 

a cartunista; a atleta olímpica; a ilusionista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a vo-

luntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sa-

piens vulgaris; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens 

histrionicus; o Homo sapiens emotionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento artístico inconsciente = o traço histriônico aplicado instin-

tivamente pela conscin autovitimizadora; temperamento artístico autoconsciente = o traço histriô-

nico aplicado intencionalmente pela conscin manipuladora. 

 

Culturologia: a cultura da ilusão; a cultura do emocionalismo; a cultura do status. 

 

Caracterologia. Do ponto de vista da Temperamentologia, o temperamento artístico po-

de se manifestar, por exemplo, através dos 5 ramos das Artes, a seguir na ordem alfabética: 

1.  Artes corporais: a dança; as acrobacias circenses; as lutas marciais. 

2.  Artes dramáticas: a fotografia; a TV; o cinema; o teatro. 

3.  Artes literárias: a ficção científica; o melodrama; o romance; a poesia. 

4.  Artes musicais: as composições musicais; o canto. 

5.  Belas artes: a escultura; a pintura; o artesanato; o desenho. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 traços 

do temperamento artístico: 

1.  Emotividade: a impulsividade; a instabilidade e a impressionalidade emocional. 

2.  Imaginação: a inventividade; a elaboração imagética; a ilusão; o devaneio. 

3.  Percepção aguçada: a percepção apurada dos objetos, cores, formas e melodias. 

4.  Sensibilidade: a habilidade ou aptidão para contemplar, sentir e perceber. 

5.  Solidão: o isolamento prolongado em função dos interesses artísticos. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento artístico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplauso  acrítico:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

02.  Arte  sequencial  evolutiva:  Imageticologia;  Homeostático. 

03.  Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

04.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Desdramatização:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Fama:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

09.  Música  bélica:  Musicologia;  Nosográfico. 

10.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Radiotismo  musical:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  da  ribalta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Terapêutica  teatral:  Terapeuticologia;  Neutro. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  TEMPERAMENTO  ARTÍSTICO  MANTÉM  A  CONSCIN  IMA-
TURA  REFÉM  DA  SUBCEREBRALIDADE  ATÉ  A  AQUISIÇÃO  

DO  AUTODISCERNIMENTO  EVOLUTIVO,  APLICADO  À  INTE-
RASSISTENCIALIDADE,  RUMO  À  HOLOMATURESCÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece alguma tendência artística nas mani-

festações pessoais? O psicossoma ainda prevalece nas interações cotidianas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 112 e 113. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 79. 

3.  Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232  
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscien-

ciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-
ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 30, 31, 34, 35, 76, 77, 102 e 103. 

 

R. M. L. 
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T E M P E R A M E N T O    AU T O D E S T R U T I V O  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento autodestrutivo é a condição intraconsciencial, enraizada  

e crônica, marcada por hábitos e comportamentos violentos, corrosivos, aniquiladores, devastado-

res, agressivos, imorais e cáusticos, capazes de causar danos, fissuras e patologias holossomáticas 

profundas em si e, em consequência, em outrem. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra temperamento vem do idioma Latim, temperamentum, “estado; 

temperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas 

em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição auto provém 

do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo destrutivo provém do idioma La-

tim, destructivus, “possuidor de virtude destrutiva; destrutivo”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Autotemperamento destrutivo. 2.  Intraconsciencialidade autodestru-

tiva. 3.  Materpensene da autodestrutibilidade. 4.  Índole autodemolidora. 5.  Autagressão perma-

nente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo destruir: 

autodestruição; autodestrutibilidade; autodestrutiva; autodestrutivo; destrucionismo; destrucio-

nista; destruente; destruição; destruída; destruído; destruidor; destruidora; destruimento; des-

truível; destrutibilidade; destrutível; destrutiva; destrutividade; destrutivismo; destrutivista; des-

trutivístico; destrutivo; destrutor; destrutora; heterodestruição; heterodestrutibilidade; hetero-

destrutiva; heterodestrutivo. 

Neologia. As duas expressões compostas temperamento autodestrutivo autorreferencia-

do e temperamento autodestrutivo heterorreferenciado são neologismos técnicos da Tempera-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento autoconstrutivo. 2.  Intraconsciencialidade matura.  

3.  Materpensene evolutivo. 4.  Caráter pessoal homeostático. 5.  Imperturbabilidade. 6.  Agressi-

vidade sadia. 7.  Higidez autotemperamental. 

Estrangeirismologia: a body art; os piercings somáticos; o bullying; a tattoo; a self- 

-mortification; a human self-destruction; o modismo do you only live once (YOLO). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopatopensenologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Auto-

destruição gera heterodestruição. Autassediar-se é autodestruir-se. Autodestruição não, auto-

construção. 

Coloquiologia. Eis expressão popular demonstrativa da raiz cultural autodestrutiva: – Se 

está no inferno, abrace o capeta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodestruição; o holopensene pessoal da inca-

pacidade evolutiva; o holopensene pessoal intoxicado; o holopensene da promiscuidade; o holo-

pensene do hedonismo; os autopatopensenes; a autopatopensenidade; os autocontrapensenes;  

a autocontrapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os tanatopensenes; a tanatopense-

nidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a autopensenidade psicossomática; os bagulhos au-

topensênicos; as fraturas expostas autopensênicas; as cunhas xenopensênicas; o flagelo autopen-

sênico; o furo na autopensenidade; a fissura holopensênica; os gatilhos retropatopensênicos; a ex-

trassensibilidade à retroalimentação patopensênica; a ruminação pensênica. 
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Fatologia: o temperamento autodestrutivo; a antissomática; o comando da manifestação 

consciencial fundamentado no temperamento autodestrutivo; a autodestruição social; as fugas da 

autoproéxis; a necessidade de envolver-se em situações limítrofes; a dificuldade na aferição cien-

tífica das dessomas resultantes do autotemperamento destrutivo; a insuficiência nos laudos técni-

cos e certificados de óbito; o conluio autodestrutivo social decorrente da falta de cuidado ao ser 

humano; o arrependimento pós-surtos de autodestruição; os ataques destrutivos internos; os ata-

ques destrutivos externos de raízes internas; as fantasias e enredos falaciosos da mente autodes-

trutiva; a hábito de culpar o mundo pelas próprias infelicidades; as mudanças abruptas caotizando 

a realidade consciencial supersaturada; os componentes autodestrutivos inconscientes; as perdas 

aparentemente irreparáveis e o fracasso da autossuperação; a submissão à violência; o luto per-

manente; a falta de vontade em viver; a anticosmoética impregnada na automanifestação; os com-

portamentos encobertadores da violência; o ato de rasgar-se em emoções lancinantes; o ato de 

não assumir responsabilidades gritantes; o ato de violentar o próprio soma; o ato de arrancar  

e comer os próprios cabelos; o ato de arrancar a cutícula do dedo; o ato de bater com a cabeça na 

parede; o ato de cortar os punhos; o ato de beber até cair; a onicofagia; os vícios em geral; a pro-

pensão a acidentes; as doenças corriqueiramente desenvolvidas pelos hábitos de autodestruição; 

as doenças desenvolvidas em consequência da “ilegalidade biológica” do modus vivendi da auto-

destruição; a baixa imunidade psicofisiológica; o organismo autofágico; a magreza doentia;  

a obesidade mórbida; a incapacidade em ganhar peso; a incapacidade em perder peso; as tatua-

gens e outros tipos de mutilações somáticas permitidas socialmente; o maltrato a animais subuma-

nos; a depressão e a melin atuando tal ácido sulfúrico somático; a auto e heterotortura; o cárcere 

afetivo; os crimes passionais; o raptus; a raiz autodestrutiva do portador de armas letais ou não 

letais; as guerras nucleares e biológicas enquanto ápice da autodestrutibilidade humana (suicídio 

da humanidade); a ignorância e a falta de aplicação teática do paradigma consciencial; a incapaci-

dade em assistir; a impotência interassistencial; a viragem evolutiva servindo de exemplo; os gru-

pos anônimos de ajuda; o apoio interassistencial às conscins estacionadas no gargalo da autodes-

truição. 

 

Parafatologia: a ignorância plena quanto ao emprego do estado vibracional (EV) profi-

lático; a anti-holossomática; a frustração do suicida na impossibilidade da morte da consciência;  

a tendência a possessões interconscienciais; as patologias holossomáticas; os traumas multiexis-

tencias manifestados na autocorrosão atual; o soma atual comprometido em razão dos retrosso-

mas destruídos; as influências de consciexes na manutenção do status quo da autodestrutibilidade; 

as alterações patológicas da paragenética resultando em neossomas defeituosos; a labilidade para-

psíquica e a alta sugestionabilidade da consciência autodestrutiva; a melex anunciada; o Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático dando recursos e estímulos para a reciclagem do temperamento 

autodestrutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencial dos grupos anônimos de ajuda; o siner-

gismo patológico autoculpa–inconformismo doentio; o sinergismo patológico dos grupos de 

consciências autodestrutivas. 

Principiologia: o princípio patológico do materialismo; o princípio da restauração evo-

lutiva; o princípio ―dos males, o menor‖; o princípio da singularidade autobiográfica; o princí-

pio do ―isso não é para mim‖; o princípio ―se não é bom não adianta fazer maquilagem‖;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o Código Penal comumente violado nos casos de autodestruição; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC) atuante na viragem evolutiva da consciência empenhada em reci-

clar o temperamento autodestrutivo. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do endividamento egocár-

mico levando a conscin à bancarrota evolutiva; o temperamento autodestrutivo tal manifestação 

da teoria dos gargalos evolutivos. 
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Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico aplicado aos estudos e pesquisas;  

a técnica da desassim; a técnica interassistencial do espelho. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico exigindo autocoerência nas mani-

festações da atual existência em função da maxiproéxis grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium contribuindo para a compreensão multi-

existencial do temperamento atual. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Dessoma-

tologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito incomensurável do exemplarismo evolutivo; o efeito patológico da 

autossubjetividade destrutiva refletida na realidade objetiva; o efeito ralo do ciclo de amizades 

destrutivas; o efeito autodestrutivo da negação da realidade multidimensional. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo estudo sobrepairado da retrorre-

alidade; as neossinapses refletindo na mudança do comportamento da conscin autodestrutiva;  

o temperamento autodestrutivo atravancando o processo do desenvolvimento de neossinapses;  

a carência de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo expectativa-frustração-fracasso-culpa-penitência-autoflagelo; o ci-

clo circadiano desregulado; o ciclo de adversidades autoimpostas. 

Enumerologia: a autocorrosão; a autorruína; a autopunição; a autopenitência; a auto-

contrição; a autopena; o autotormento. A lacuna evolutiva; a lacuna autopensência; a lacuna seri-

exológica; a lacuna da formação cultural; a lacuna proexológica; a lacuna do discurso; a lacuna 

da interassistencialidade. A tentativa de suicídio; o suicídio silencioso; o suicídio lento; o suicídio 

subintencional; o suicídio grupal; o suicídio fulminante; o suicídio previsível. 

Binomiologia: o binômio autodestruição-autassédio; o binômio autodestruição-hetero-

destruição; o binômio heterodestruição-heterassédio; o binômio autoperdoamento-heteoroimper-

doamento; o binômio homicídio-suicídio; o binômio melin-melex; o binômio carências afetivas–

compensações impulsivas. 

Interaciologia: a interação multidimensional dos parceiros de retrovidas atuantes nas 

manifestações da conscin autodestrutiva; a interação penosa conscin autodestrutiva–amparador. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico insegurança-autoculpabilidade-autoflagelo;  

o crescendo patológico tentativa de suicídio–suicídio exitoso. 

Trinomiologia: o trinômio comportamento autodestrutivo–dessoma prematura–melex;  

o trinômio sofrimento-autodestruição-Baratrosfera; o trinômio cunha mental–materialismo-pa-

rapsicose pós-dessomática; o trinômio insegurança–pré-derrota–fracasso. 

Polinomiologia: o polinômio toxicomania-riscomania-sexomania-tabagismo-alcoolismo- 

-belicismo-workaholism enquanto manifestações comportamentais do temperamento autodestru-

tivo. 

Antagonismologia: o antagonismo autodestruição anticosmoética / cosmoética destru-

tiva; o antagonismo autodestruição patológica / autodesconstrução recinológica. 

Paradoxologia: o paradoxo da autodestruição poder gerar algum nível de heterodes-

truição; o paradoxo de dessomas acidentais poderem ter raízes autointencionais; o paradoxo de 

se viver em função da dessoma; o paradoxo de a vida aparentemente boa poder resultar em 

autodestruição; o paradoxo de a vida aparentemente sofrida poder resultar em autossuperação. 

Politicologia: a política social da permissividade; a política pública falhando no resgate 

de consciências autodestrutivas; a política da impunidade; a egocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo na estagnação consciencial; a lei da ação  

e reação; as leis da Biologia Humana atuando na dessoma prematura da conscin autodestrutiva;  

a ilegalidade de condutas autodestrutivas; as paraleis atuando coercitivamente na mudança de 

postura da consciência autodestrutiva; as leis da Paragenética; a lei do maior esforço aplicada  

à renovação do temperamento. 

Filiologia: a ausência de biofilia; a ausência de recinofilia; a ausência de comunicofilia; 

a ausência de neofilia; a ausência de bibliofilia; a tanatofilia; a algofilia. 
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Fobiologia: a autopesquisofobia; a fisiofobia; a evoluciofobia; a neofobia; a egofobia;  

a sociofobia; a panofobia. 

Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA); a síndrome do ansiosismo dirimindo obstinadamente o desenvolvimento do 

trafal da paciência; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da vontade débil; a síndrome do 

estrangeiro (SEST); a síndrome da insegurança. 

Maniologia: a riscomania; a toxicomania; a sexomania; a ludomania; a tanatomania;  

a egomania; a mania de doenças (hipocondria). 

Mitologia: o mito da dor e do sofrimento serem os únicos viéses do crescimento íntimo. 

Holotecologia: a dessomatoteca; a socioteca; a antissomatoteca; a psicossomatoteca;  

a psicopatoteca; a egoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Perfilologia; a Autopesquisologia; a Au-

todessomatologia; a Somatologia; a Parapatologia; a Autassediologia; a Falaciologia; a Paragene-

ticologia; a Mimeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autodestrutiva; a consréu ressomada; a consbel covarde; a isca 

humana inconsciente; a conscin atratora de acidentes; a consciência desestabilizada; a conscin- 

-cadáver; a conscin robotizada; a personalidade visceral; a personalidade baratrosférica; a per-

sonalidade entrópica; a personalidade autassediada; a consciência heterassediada; a personalidade 

bifronte; a personalidade obcecada; a personalidade extremista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o semivivo; o sonâmbulo existencial; o toxico-

maníaco; o drogadito; o complexado; o melancólico; o depressivo; o riscomaníaco; o suicida;  

o homem-bomba; o escritor, dramaturgo, ator e diretor teatral Antonin Artaud (1896–1948);  

o músico inglês Ian Curtis (1956–1980); o pintor holandês Vincent Willem Van Gogh (1853– 

–1890); o intermissivista inadaptado; o intermissivista obnubilado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a semiviva; a sonâmbula existencial; a toxi-

comaníaca; a drogadita; a complexada; a melancólica; a depressiva; a riscomaníaca; a suicida;  

a mulher-bomba; a gestante-bomba; a dramaturga inglesa Sarah Kane (1971–1999); a intermissi-

vista inadaptado; a intermissivista obnubilada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocidiarius; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo 

sapiens acriticus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens pessimista; o Homo sapiens 

masochista; o Homo sapiens psychopathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento autodestrutivo autorreferenciado = o traço intraconscien-

cial indutor do ápice de malignidade contra o próprio corpo, o suicídio; temperamento autodestru-

tivo heretorreferenciado = o traço intraconsciencial indutor do ápice de malignidade contra si, de 

repercussão no soma do outro, o homicídio. 

 

Culturologia: a cultura da violência; a cultura da autodestruição; a aceitação cultural 

da autopunição; a cultura da dor; a cultura da sinistrose; a cultura do desperdício; a cultura ma-

terialista. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Temperamentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 100 características, tendências e traços, simples ou complexos, identificáveis no tempera-

mento autodestrutivo: 

01. Acidentabilidade. Tendência a envolver-se com acidentes leves ou graves. 
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02. Acriticismo. Não apresentar base de juízo de valor e senso crítico. 

03. Alienação. Ser indiferente quanto ao mundo. 

04. Angústia. Amargurar-se diante da ameaça de fracasso existencial iminente. 

05. Antissexossomática. Ser contrário à fisiologia natural do sexossoma. 

06. Antissomaticidade. Tomar atitudes contrárias à Autobiologia. 

07. Apriorismose. Raciocinar a partir de preconceitos. 

08. Autassedialidade. Estar imerso na condição do autassédio sempre presente. 

09. Autengano. Basear escolhas em argumentos aparentemente lógicos, mas falhos. 

10. Autismo. Polarizar-se de maneira patológica na autointraconsciencialidade. 

11. Autocobrança. Exigir de si esmero doentio. 

12. Autocorrupção. Ser conivente com a anticosmoética. 

13. Autodepreciação. Menoscabar-se constantemente desdenhando autotrafores. 

14. Autofagia. Consumir a própria substância vital e os próprios tecidos. 

15. Autoflagelo. Castigar-se interna ou externamente. 

16. Autopatia. Ser insensível quanto aos seres. 

17. Autoperdoamento. Conceder perdão a si pelos erros cometidos repetidamente. 

18. Autorrepressão. Inibir e suprimir processos intraconscienciais comuns. 

19. Autossabotamento. Prejudicar-se em tentativas de autossuperação. 

20. Autovilipêndio. Desprezar-se e considerar-se indigno ou sem valor algum. 

21. Autovitimização. Fazer-se de vítima dos infortúnios da existência consciencial. 

22. Baixa autestima. Apresentar falta do autovalor ínsito. 

23. Belicismo. Ser conivente, participativo e multiplicador da violência. 

24. Bifrontismo. Oscilar em extremos a automanifestação (duas caras). 

25. Bipolaridade. Apresentar variações de humor extremas (distúrbio bipolar). 

26. Caotização. Viver em realidade íntima completamente desorganizada. 

27. Carência. Necessitar afeto e apresentar privações múltiplas na personalidade. 

28. Catastrofização. Fazer constantemente tempestade em copo de água. 

29. Clivagem. Apresentar o processo da cisão do ego (psicopatologia). 

30. Conflituosidade. Viver constate conflito interno e externo. 

31. Covardia. Ser acanhado, ausente de coragem e embebido no temor do insucesso. 

32. Culpa. Responsabilizar desmedidamente a si ou outrem em razão da autocondição. 

33. Demência. Ter comprometido o senso de discernimento quanto à realidade. 

34. Derrotismo. Sofrer ante o insucesso prévio ou posterior de empreitadas existenciais. 

35. Desamparo. Carregar dentro de si a ideia de ter sido abandonado pela Humanidade. 

36. Desesperança. Considerar impossível qualquer chance de melhora da autocondição. 

37. Desespero. Vivenciar crises constantes de ansiedade diante dificuldades. 

38. Desgosto. Ser insensível ao joie de vivre. 

39. Desorientação. Sentir-se constamentemente sem rumo ou direção. 

40. Displicência. Ser insípido e molenga. 

41. Distorção. Apresentar distorção e desvirtuamento da autoimagem. 

42. Dogmatismo. Apresentar traços da rigidez da mentalidade dogmática. 

43. Egoísmo. Desconsiderar a existência alheia e crer na rotação universal em torno do 

próprio umbigão. 

44. Emocionalismo. Viver a plena condição da psicossomaticidade patológica. 

45. Extremismo. Ser oito ou oitenta. 

46. Fanatismo. Intolerar obtusamente realidades alheias e praticar desmedidamente 

crenças e ideologias pessoais ou grupais. 

47. Fantasia. Fantasiar e vivenciar enredos pessoais falsos e doentios. 

48. Fantoche. Ser boneco de pano da vontade alheia (consciência manipulável). 

49. Fatalismo. Crer na incapacidade de mudar o rumo dos acontecimentos. 

50. Fuga. Afugentar-se com frequência de desafios ou oportunidades de crescimento. 

51. Hedonismo. Buscar o prazer a qualquer preço. 

52. Heterassedialidade. Estar lúcido ou não para a prática do heterassédio constante. 
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53. Histeria. Passar constantemente por surtos de imaturidades. 

54. Hostilidade. Revelar violência, ameaça e inimizade contra tudo e todos (besta hu-

mana). 

55. Idiotismo. Ser volúvel, penetrável, estimulador e manifestante da estupidez e tolice 

humana. 

56. Ilogicidade. Manter autopensenidade desprovidada de lógica, nexo e razão. 

57. Imaturidade. Não aproveitar experiências em prol da autevolução. 

58. Impaciência. Fervilhar-se internamente contra o tempo natural do Cosmos. 

59. Impulsividade. Explodir com facilidade diante de fatos e contratempos. 

60. Inautenticidade. Vestir estereótipos existenciais (opacidade consciencial). 

61. Incomunicabilidade. Não conseguir expressar-se acuradamente nem captar a lin-

guagem alheia sem ruídos. 

62. Inconstância. Ser notoriamente volátil e espraiado. 

63. Indiferença. Ausentar-se de interesse em qualquer fator ou valor evolutivo. 

64. Indolência. Perder-se na morosidade evolutiva. 

65. Insegurança. Vivenciar a falsa noção de desproteção do ego. 

66. Inveja. Corroer-se no desejo profundo e doentio de possuir heterorrealidades. 

67. Irracionalidade. Ser completamente contrário à razão e lógica da pensenidade 

sadia. 

68. Labilidade. Ser instável emocional e parapsiquicamente. 

69. Malevolência. Apreciar situações funestas, calamitosas e catástrofes. 

70. Manipulação. Ser, consciente ou não, manipulador dos fatos e consciências. 

71. Masoquismo. Ter gosto e buscar a dor e o sofrimento em si ou para si. 

72. Medo. Estar constantemente sob o jugo do medo. 

73. Melancolia. Delapidar-se na melin ou na melex. 

74. Melindre. Ser facilmente abalável ou excessivamente frágil. 

75. Monoideísmo. Pensar constantemente sobre o mesmo assunto, em especial sobre  

a própria condição existencial. 

76. Negligência. Negligenciar a realidade e os próprios problemas. 

77. Niilismo. Reduzir a autexistência ao nada (autoaniquilamento). 

78. Ociosidade. Viver usualmente a condição do ócio destrutivo. 

79. Patointencionalidade. Carregar sempre a inteção dúbia e anticosmoética. 

80. Permissividade. Ser permissivo quanto à auto e heteroanticosmoética. 

81. Pessimismo. Evidenciar a sinistrose e estar sempre a espera do pior. 

82. Possessão. Estar sujeito a corriqueiros episódios de possessão consciencial. 

83. Promiscuidade. Prostituir-se à sexocracia e vender-se pensenicamente. 

84. Psicose. Ser portador, diagnosticado ou não, de psicopatia ou doenças mentais. 

85. Pusilanimidade. Sofrer de abulia ou ser incapaz de tomar decisões voluntariamente. 

86. Raiva. Ruminar constantemente pensenes da raiva, irritação e ojeriza. 

87. Rancor. Guardar ressentimentos e ódio profundo não expresso. 

88. Riscomania. Ser ávido buscador das situações de risco de vida. 

89. Sadismo. Ter prazer ao provocar dor e sofrimento em outras consciências. 

90. Sociopatia. Exteriorizar comportamentos classificados como patologias sociais (an-

tissociabilidade). 

91. Subversividade. Ser subversivo e opositor do bem-estar comum. 

92. Sugestionabilidade. Ser facilmente levado na conversa do outro. 

93. Superficialidade. Apresentar vagueza na autopensenidade. 

94. Tédio. Cair constamente em apatia e enfado. 

95. Timidez. Recluir-se na autotimidez mórbida. 

96. Toxicomania. Buscar refúgio em drogas e substâncias farmacológicas em geral. 

97. Trafarismo. Valorizar traços-fardos em detrimento dos traços-força. 

98. Vazio. Sentir frequentemente o vazio interno. 
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99. Vingança. Manifestar a autodestruição como represália ao mundo em razão dos ma-

les internos. 

100. Volúpia. Deleitar-se na luxúria e nos prazeres da carne. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento autodestrutivo, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01. Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Agente  antiprimener:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03. Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

04. Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

05. Autocídio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

07. Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08. Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09. Comando  temperamental:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

10. Dessoma  prematura  anunciada:  Autodessomatologia;  Nosográfico. 

11. Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12. Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13. Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

14. Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15. Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

AS  SUTILEZAS  DO  TEMPERAMENTO  AUTODESTRUTIVO  

SÃO  CAPAZES  DE  MINAR  SUBSTANCIALMENTE  A  ATUA-
ÇÃO  CONSCIENCIAL.  NA  ERA  DA  INFORMAÇÃO,  NÃO   

HÁ  JUSTIFICATIVAS  PARA  A  ÍNDOLE  AUTODEMOLIDORA. 
 

Questionologia.Você, leitor ou leitora, ainda identifica na própria intraconsciencialidade 

sinais sutis do temperamento autodestrutivo? Quais posturas exemplaristas tem tomado para mu-

dar o holopensene humano da autodestrutibilidade? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Clube da Luta. Título Original: Fight Club. País: EUA. Data: 1999. Duração: 139 min. Gênero: Drama. 

Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português & Espanhol (em DVD). Direção: Da-

vid Fincher. Elenco: Edward Norton; Brad Pitt; Helena Bonham Carter; Meat Loaf; Zach Grenier; Richmond Arquette; 
David Andrews; George Maguire; & Eugenie Bondurant. Produção: Ross Grayson Bell; Ceán Chaffin; & Art Linson. 

Desenho de Produção: Jim Uhls. Direção de Arte: Chris Gorak. Roteiro: Jim Uhls, inspirado no livro Fight Club de 

Chuck Palahniuk. Fotografia: Jeff Cronenweth. Música: Dust Brothers. Montagem: James Haygood; & David Fincher. 
Cenografia: Jay Hart. Figurino: Michael Kaplan. Edição: James Haygood. Efeitos Especiais: BUF; Blue Sky Studios; 

Command Post Toybox; Digital Domain; & Gentle Giant Studios. Companhia: Fox 2000 Pictures; Regency Enterprises; 

Linson Films; Atman Entertainment; & Knickerbocker Films. Sinopse: A vida do protagonista, profissional de escritório, 
muda quando para preencher as horas de sono perdido em razão de insônia, passa a frequentar grupos anônimos de ajuda. 

Ao viajar de avião, o rapaz faz amizade com determinado vendedor de sabonetes e a partir disso os 2 decidem se juntar  

e fundam o Clube da Luta. 
2.  Controle: A História de Ian Curtis. Título Original: Control. País: Reino Unido. Data: 2007. Duração: 

122 min. Gênero: Drama (Biografia). Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português 

(em DVD). Direção: Anton Corbijn. Elenco: Sam Riley; Samantha Morton; Alexandra Maria Lara; Joe Anderson; James 
Anthony Pearson; Harry Treadaway; Craig Parkinson; Toby Kabbell; Andrew Sheridan; & Robert Shelly. Produção: Iain 

Canning; Anton Corbijn; Deborah Curtis; & Todd Eckert. Desenho de Produção: Matt Greenhalgh. Direção de Arte: 
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Philip Elton. Roteiro: Deborah Curtis; & Matt Greenhalgh, inspirados no livro Touching from a Distance: Ian Curtis and 

Joy Division de Deborah Curtis. Fotografia: Martin Ruhe. Música: Ian Neil. Montagem: Anton Corbijn; & Maria Dah-

lin. Cenografia: Josh Fifarek. Figurino: Julian Day. Edição: Andrew Hulme. Efeitos Especiais: The Chimney Pot. 
Companhia: 3 Dogs and a Pony; Becker Films; Claraflora; & EM Media. Sinopse: Filme biográfico da vida e morte de 

Ian Curtis, vocalista da banda inglesa Joy Division, mostrando como os problemas pessoais, profissionais e amorosos le-

varam-no ao suicídio na idade de 23 anos. 
3.  O Retrato de Dorian Gray. Título Original: Dorian Gray. País: Reino Unido. Data: 2009. Duração: 112 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Dire-

ção: Oliver Parker. Elenco: Ben Barnes; John Hollingworth; Cato Sandford; Pip Torrens; Fiona Shaw; Ben Chaplin; Ca-
roline Goodall; Maryam d'Abo; & Michael Culkin. Produção: Paul Brett; Simon Fawcett; & Barnaby Thompson. Dese-

nho de Produção: Toby Finlay. Direção de Arte: Rod McLean. Roteiro: Toby Finlay, inspirado no livro The Picture of 

Dorian Gray de Oscar Wilde. Fotografia: Roger Pratt. Música: Charlie Mole. Montagem: Oliver Parker; Lea More-
ment; & Guy Bensley. Cenografia: Niamh Coulter. Figurino: Ruth Myers. Edição: Guy Bensley. Efeitos Especiais: 

Moving Picture Company (MPC); & Plowman Craven & Associates. Companhia: Ealing Studios; Alliance Films; 
Fragile Films; UK Film Council; Aramid Entertainment Fund; & Prescience. Sinopse: O filme retrata a vida do ingênuo  

e jovem Dorian Gray a partir da mudança de residência para a cidade de Londres, após ter recebido grande herança. A tra-

ma gira em torno da relação de Dorian Gray com o quadro pintado em própria homenagem, onde está retratada a beleza 
do jovem. A partir da relação de Dorian com o quadro, o personagem passa a viver a busca incessante pelo prazer e pela 

luxúria. 

4.  Últimos Dias. Título Original: Last Days. País: EUA. Data: 2005. Duração: 97 min. Gênero: Drama. 
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Gus Van Sant. 

Elenco: Michael Pitt; Lukas Haas; Asia Argento; Scott Patrick Green; Nicole Vicius; Ricky Jay; Ryan Orion; Harmony 

Korine; & Rodrigo Lopresti. Produção: Jay Hernandez; & Dany Wolf. Desenho de Produção; Roteiro; Montagem  

& Edição: Gus Van Sant. Direção de Arte: Tim Grimes. Fotografia: Harris Savides. Música: Rodrigo Lopresti. Mon-

tagem: Gus Van Sant. Cenografia: Sarah E. McMillan. Figurino: Michelle Matland. Efeitos Especiais: Illusion Arts. 

Companhia: HBO Films; Meno Film Company; Picturehouse Entertainment; & Pie Films Inc. Sinopse: O filme mostra 
de maneira ficcional os últimos momentos de vida do músico Kurt Cobain, dramatizados pelo personagem Blake, vivendo  

o caos existencial devido ao excesso de pressão, isola-se em casa para escrever a última canção antes de cometer o suicídio. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 35, 341 a 343, 499, 648 a 653, 658, 671 e 673 a 675. 

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 Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 508, 524, 534, 543, 
557, 562, 563, 702, 725, 727 e 731. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Cassorla, Rossevelt M. S.; & Smeke, Elizabeth L. M.; Autodestruição Humana; Artigo; Cadernos de Sáu-

de Pública; S-1; 1 E-mail; 4 enus.; 2 tabs.; 25 refs.; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 61 a 73; disponível em: <http:-
//www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102-311X19940005&lng=pt&nrm=iso>; acesso em: 09.06.13; 18h-

40; ISSN 0102-311X. 

 

D. B. T. 
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T E M P E R A M E N T O    BE L I C I S T A  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento belicista é a inclinação, tendência ou disposição natural de 

a conscin, homem ou mulher, manifestar-se apresentando traços de violência, agressividade, con-

flituosidade e hostilidade, decorrente das autexperiências pretéritas, multimilenares, subcerebrais 

ou instintuais, em guerras ou combates. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do Latim, temperamentum, “estado; espe-

rança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas em de-

terminadas proporções”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo bélico provém do idioma Latim, 

bellicus, “bélico; relativo ou pertencente à guerra”. Surgiu no Século XV. O sufixo ista vem do 

idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Temperamento beligerante. 2.  Temperamento mavórcio. 3.  Tempe-

ramento cáustico. 4.  Caráter belicoso. 5.  Índole cruel. 6.  Inclinação à violência. 7.  Tempera-

mento hostil. 8.  Temperamento belígero. 9.  Perfil belicista. 

Neologia. As duas expressões compostas temperamento belicista brando e temperamen-

to belicista intenso são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento pacificador. 2.  Caráter benevolente. 3.  Tempera-

mento apaziguador. 4.  Índole benígna. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da racionalidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Belicismo: 

eclipse mentalsomático. Belicismo: megatrafar terrestre. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da guerra; o holopensene pessoal do belicismo; os 

patopensenes; a patopensenidade; o holopensene patológico; a fôrma holopensênica suja; as into-

xicações pensênicas; a carência de ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; a carência dos 

pacipensenes; a ausência da pacipensenidade. 

 

Fatologia: o temperamento belicista; a necessidade patológica e instintual de o homem 

demonstrar poder através da força; a virilidade mal resolvida; a violência doméstica; a falta de pa-

ciência na educação desencadeando a violência no lar; a violência do marido contra a mulher;  

a delegacia da mulher; a violência e a agressão desnecessária e gratuita; a intolerância; as brigas 

de trânsito culminando em assassinato; a aquisição de arma; a dessoma acidental provocada por 

arma mantida para a pseudossegurança da família; os jogos bélicos; o videogame belicista; os 

brinquedos belicistas; as brincadeiras imitadoras da guerra; a torcida organizada armada e pronta 

para atacar a torcida adversária; o esporte belicista; as lutas de boxe; as artes marciais; o filme vi-

olento sem conteúdo; a escola militar; o armamento; a corrida armamentista; a imposição pelo go-

verno do serviço militar obrigatório; a guerra civil; as disputas entre a polícia e os bandidos;  

o despreparo da polícia; o massacre no Carandiru; as guerras religiosas; as disputas de território;  

a adestração do animal através da agressão; a incitação do animal para a briga; as brigas de galo; 

as táticas de guerra utilizadas na administração; as táticas de guerra utilizadas em vendas; o con-

corrente visto como inimigo; a ignorância quanto ao paradigma consciencial; a inteligência das 

constantes autavaliações e autocorreções; o exemplarismo da viragem evolutiva; as autorrecicla-

gens proporcionando crescimento evolutivo seriexológico gradativo; o exemplarismo da conscin 

pacifista criando contraste e chamando a atenção da conscin belicista. 
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Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a au-

sência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os autassédios e os heterassédios conscien-

ciais; o cultivo do ambiente baratrosférico pela conscin belicista; a consciex belicista atraída pelo 

ambiente negativo; as interprisões grupocármicas devidas ao belicismo; as sucursais da Baratros-

fera; os bolsões extrafísicos do belicismo; a necessidade de acesso à Central Extrafísica da Fra-

ternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo possessividade- 

-agressividade; o sinergismo egoísmo-raiva; o sinergismo confronto-agressão; o sinergismo con-

trariedade-agressividade. 

Principiologia: a ausência do princípio da não violência; a ausência do princípio da 

conciliação de conflitos. 

Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria das 

automimeses dispensáveis; a teoria da robéxis; a teoria da reciclagem consciencial. 

Tecnologia: a técnica da desassim; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do 

uróboro introspectivo; a técnica da Autoconsciencioterapia; as técnicas conscienciológicas da 

reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o acriticismo do voluntariado belicista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevolucio-

logia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório consci-

enciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o la-

boratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Co-

légio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da 

Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito nocivo das incompletudes; os efeitos improdutivos das ectopias afe-

tivas; o efeito corrosivo dos patopensenes; o efeito do porão consciencial; o efeito da repressão; 

os efeitos multiexistenciais das imaturidades; o efeito da autossuperação na aceleração evolutiva; 

os efeitos benéficos da convivialidade pacífica. 

Ciclologia: o ciclo medo-defesa-ataque; o ciclo ignorância-insegurança-medo-negligên-

cia-agressividade; o ciclo medo-repressão-tirania-covardia. 

Binomiologia: o binômio egocentrismo-agressividade; o binômio medo-agressão; o bi-

nômio retrotemperamento-retrofôrmas; o binômio ignorância-violência; o binômio autoritaris-

mo-liderança; o binômio (dupla) agressor-vítima; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação intolerância-medo; a interação temperamento-personali-

dade. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico paternalismo-manipulação-agressão. 

Trinomiologia: o trinômio comportamento-conduta-postura; o trinômio medo-repres-

são-violência; o trinômio insegurança-temor-agressividade; o trinômio baixa autestima-autode-

fesa-autoritarismo. 

Antagonismologia: o antagonismo liderança madura / autoritarismo; o antagonismo 

paz / guerra; o antagonismo disciplina sadia / disciplina doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo do amor à guerra; o paradoxo do voluntariado em prol da 

violência; o paradoxo do comportamento belicista como recurso para a sobrevivência; o parado-

xo de a repressão à violência poder atuar na superação dos impulsos belicistas; o paradoxo do 

gênio belicista truculento. 

Politicologia: a política belicista de interesses econômicos; a assediocracia; a ditadura. 
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Legislogia: a lei do mais forte; a lei de talião; a Lei do Abate; a Lei Maria da Penha;  

a lei da pena de morte; as leis da seriéxis; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior 

esforço aplicada às autorreciclagens. 

Filiologia: as patofilias. 

Fobiologia: a dessomatofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a hoplomania. 

Mitologia: o mito da guerra enquanto solução de conflitos. 

Holotecologia: a egoteca; a fobioteca; a belicosoteca; a hoploteca; a nosoteca; a confli-

toteca; a reurbanoteca; a historioteca; a interprisioteca; a recexoteca; a terapeuticoteca; a convi-

vioteca; a pensenoteca; a pacificoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Parageneticologia; a Conviviologia; a Pa-

ciologia; a Pensenologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Legislogia; a Civilizaciologia; 

a Conscienciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consbel; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;  

a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin semipossessa patológica; as gan-

gues; o animal humano. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o reciclante; o intermissivista; o cognopolita; 

o agressivo; o autoritário; o detetive; o atirador de elite; o policial desequilibrado; o terrorista;  

o homem bomba; o carrasco; o personagem Darth Vader. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a reciclante; a intermissivista; a cognopolita;  

a agressiva; a autoritária; a detetive; a atiradora de elite; a policial desequilibrada; a terrorista;  

a gestante bomba; a carrasca; a personagem Cruela De Vil. 

 

Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens egocen-

tricus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens barbarus; o Homo sapiens regressi-

vus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento belicista brando = o da conscin, homem ou mulher, tra-

tando o filho com rispidez e sem paciência; temperamento belicista intenso = o da conscin, ho-

mem ou mulher, em posição de comando, ordenando combates. 

 

Culturologia: a cultura patológica da educação pela repressão; a cultura do castigo. 

 

Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 37 cotejos de variáveis pró-belicis-

mo e pró-pacifismo: 

 

Tabela  –  Variáveis  Pró-Belicismo  versus  Variáveis  Pró-Pacifismo 

 

N
os

 Pró-Belicismo Pró-Pacifismo 

01. Acobertamento Esclarecimento 

02. Agressividade Afetuosidade 

03. Ansiedade Paciência 

04. Armamento Desarmamento 
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N
os

 Pró-Belicismo Pró-Pacifismo 

05. Arsenal Biblioteca 

06. Autocracia  Democracia Pura 

07. Autoritarismo Assertividade 

08. Brutalidade Delicadeza  

09. Castração Estimulação saudável 

10. Competição Cooperação   

11. Confronto Acordo 

12. Descaso Assistência  

13. Discussão Debate 

14. Ditadura Propositura 

15. Educação rígida Orientação exemplarista 

16. Egoísmo Altruísmo 

17. Embargo Diplomacia 

18. Falar sem ouvir Ouvir depois falar 

19. Fechadismo  Abertismo 

20. Força Equanimidade 

21. Grosseria Gentileza 

22. Guerra, conflito Mediação 

23. Hostilidade Benevolência 

24. Imposição de ideias Expressão de opinião 

25. Indiferença Acolhimento 

26. Instinto  Inteligência evolutiva 

27. Interprisão grupocármica Cumplicidade cosmoética 

28. Menosprezo Consideração 

29. Organização bélica Organização filantrópica 

30. Possessividade Desapego lúcido 

31. Repressão Liberdade interior 

32. Rigidez Maleabilidade lúcida 

33. Subcérebro abdominal Mentalsoma 

34. Terrorismo Governo cosmoético 

35. Toque de recolher Liberdade de ir e vir 

36. Tortura psicológica Tares 

37. Umbilicochacra Coronochacra 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento belicista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

02.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

03.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  persecutório:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

05.  Corrida  armamentista:  Conflitologia;  Nosográfico. 

06.  Gestão  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

07.  Impulso  desumano:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Raiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

10.  Recalcitrância  temperamental:  Temperamentologia;  Neutro. 

11.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

12.  Segurança  pública:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  pacífico:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15.  Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  TEMPERAMENTO  BELICISTA  É  NOCIVO,  ANTIFRATER-
NO,  BLOQUEADOR  EVOLUTIVO  E  DE  RAÍZES  PRIMITIVAS.  
IMPORTA  A  TEÁTICA  DAS  AUTORRECINS  PROFILÁTICAS   
E  SUPERADORAS  DESSAS  TENDÊNCIAS  IRRACIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter algum traço do temperamento beli-

cista? Tem se predisposto às reciclagens intraconscienciais? De qual forma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

gina 239. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo; 1584 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.; Ed. Princeps; Associação Internacio-
nal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 95, 97, 504 e 505. 

3.  Idem; Manual de Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari, & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 micro-

biografia; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapense-

nes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associacção Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, 
PR; 2009; página 122. 

 

D. T. 
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T E M P E R A M E N T O    D I S T Í M I C O  
( A U T O T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento distímico é a condição psicopatológica caracterizada pela 

presença, regular e crônica, do conjunto de parassinais e parassintomas inerentes à hipotimia, ao 

mau humor, ao pessimismo, ao negativismo, à fatigabilidade e à hipoafetividade, relativa ao mi-

crouniverso consciencial, notadamente encontrado nas conscins portadoras da distimia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do idioma Latim, temperamentum, “estado; 

esperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas 

em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. O termo distímico também provém do 

idioma Latim, thymus, “alma; espírito; coração; emoção; afetividade”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Temperamento depressivo. 2.  Temperamento hipotímico. 3.  Tem-

peramento melancólico. 4.  Humor distímico. 5.  Humor depressivo cronicificado. 6.  Hipotimia 

crônica. 

Neologia. As 4 expressões compostas temperamento distímico, temperamento distímico 

leve, temperamento distímico moderado e temperamento distímico grave são neologismos técni-

cos da Autotemperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento sereno. 2.  Temperamento hipertímico. 3.  Tempera-

mento instável. 4.  Temperamento bipolar. 5.  Eutimia. 6.  Humor eufórico. 7.  Hipomania. 

Estrangeirismologia: a glasnost intraconsciencial revelando o autotemperamento; o way 

of life do mau humorado; o lowest humor; o spleen; a Schadenfreude; o modus operandi negati-

vista; o modus faciendi trafarista; a monovisão pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM); o comprometimento do hard disk cerebral. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição da Autotemperamentologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Melanco-

lia: tristeza cronicificada. Melancolia, não. Reciclagem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dissecção do autotemperamento; a investigação 

da raiz pensênica do mau humor constante; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopense-

nes; a nosopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os pense-

nes negativos; a pensenidade negativa; os pensenes pessimistas; a pensenidade pessimista; os 

contrapensenes anticosmoéticos; o monoideísmo patopensênico; a autopensenidade rígida; a auto-

pensenidade repulsiva; a energia gravitante denunciando o holopensene patológico; os autopense-

nes refletindo a intencionalidade pessoal; o pensenograma; o prognóstico pensênico. 

 

Fatologia: o temperamento distímico; a subafetividade; o humor enquanto a ponta do 

iceberg do temperamento; a vivência diuturna da hipotimia; o mecanismo parapatológico de focar 

sempre no pior das situações, das pessoas, dos objetos e das oportunidades; o vício do negativis-

mo; a redução da esperança no acontecimento positivo; a tendência de antecipar o possível sofri-

mento; as repressões mesológicas; a revolta pessoal; as indignações conscienciais; o automatismo 

antieuforin; o agente antiprimener; a redução do autodiscernimento; as interpretações dos fatos 

contaminadas pela hipotimia; a conflitividade consciencial; a melancolia; a depressão dupla;  

a ironia; o sarcasmo; o humor negro; a nuvem negra rodeando a conscin mal humorada; o humor 

atrator de acidente; o desânimo; a hipobulia; a ausência de maiores expectativas na oportunidade 

de viver; a tendência de enxergar o mundo cinza; os venenos destilados pela conscin distímica;  
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a intencionalidade desqualificada; o autencantoamento patológico; o mau funcionamento consci-

encial; a hipofuncionalidade pessoal; a atenção à possibilidade do incompletismo existencial;  

a urgência da reciclagem pensênica do intermissivista distímico; a ponderação quanto à necessi-

dade dos psicotrópicos; a autocrítica necessária à recin; a ampliação da autopercepção no dia a dia 

das ações e reações; o aqui-agora-já das atitudes de autenfrentamento do temperamento antievolu-

tivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paraetiologia da 

hipotimia cronicificada; o detalhismo da autavaliação dos mecanismos intraconscienciais parage-

néticos influenciadores do humor pessoal; a Paragenética enquanto herança holobiográfica; a aná-

lise do temperamento auxiliando a autoinvestigação seriexológica; as pistas retrocognitivas da 

maneira de funcionar mal humorada; os paravícios anticosmoéticos; os bloqueios energossomáti-

cos; as intoxicações energéticas; as energias antipáticas; as energias gravitantes patológicas; 

a tendência ao monoideísmo patológico dificultando a higiene consciencial; as consciexes afiniza-

das à conscin distímica; a reverberação na serialidade das interprisões grupocármicas adstritas 

à conduta anticosmoética; a constância do mau humor dificultando o trabalho ombro a ombro 

com os amparadores; a evitação do incompletismo e da melex através da atenção ao temperamen-

to distímico; a aplicação da Autoconsciencioterapia enquanto terapia pessoal integral promovedo-

ra da saúde consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o impacto positivo do sinergismo vontade-intencionalidade-autorga-

nização na reciclagem do temperamento. 

Principiologia: o princípio do pensar no mal da consciência sem pensar mal da mesma; 

o princípio do se não presta, não adianta fazer maquilagem; o princípio universalista de pensar 

no aconteça o melhor para todos; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade; os princípios 

do cético otimista cosmoético (COC); o princípio da compulsoriedade evolutiva; o princípio da 

autocura. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as reciclagens do auto-

temperamento; a cláusula de “não pensar negativo” do CPC; o CPC do assistente. 

Teoriologia: a teoria do pensene tornada prática na vivência da Psicopatologia; a teori-

a da reurbex. 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da Higiene Conscien-

cial; a técnica da qualificação da intenção; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

mudança de bloco pensênico; a técnica de só por hoje pensar realisticamente positivo; a técnica 

de substituição do pensamento trafarista pelo pensamento cético otimista cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da vivência diuturna; o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico Sere-

narium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

retrocognição; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

terapia. 

Efeitologia: o efeito do temperamento no humor; o efeito do temperamento distímico na 

convivialidade; o efeito do mau humor na amparabilidade pessoal; o efeito das ações recinológi-

cas na mudança do temperamento; o efeito da hipotimia na realização proexológica; o efeito da 

autocosmoética no humor; o efeito desassediador do bom humor contagiante. 

Neossinapsologia: a ressignificação cosmoética promovendo ortoneossinapses; a falta 

de reeducação dos pensenes bloqueando a formação de neossinapses mais hígidas; as sinapses 

cronificadas pelo mecanismo de pensar negativo. 

Ciclologia: o ciclo de frustrações impactando o humor; o ciclo de mau humor; o ciclo 

de autovitimização; o ciclo de recaídas. 
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Binomiologia: o binômio indignação-irritação; o binômio irritação-heterassédio; o bi-

nômio mau humor–interprisão grupocármica; o binômio heterexigência acrítica–ausência de au-

tocrítica; o binômio hipobulia–intenção desqualificada; o binômio conscin conflitiva–conscin 

atratora de antipatizantes; o binômio hipobulia crônica–incompletismo existencial; o binômio hi-

potimia-acídia; o binômio transtorno do humor–dependência química; o binômio preconceito– 

–negligência pessoal. 

Interaciologia: a interação humor-afetividade; a interação temperamento-humor; a in-

teração conscin autassediada–conscin mal-humorada; a interação conflitividade–irritabilidade–

–alteração de humor; a interação conflitos íntimos–conflitos interpessoais; a interação Paracére-

bro-cérebro; a interação pensamento-sentimento-energia; a interação Parafisiologia-Fisiologia. 

Crescendologia: o crescendo da cronicificação da hipotimia através da 

patopensenidade; o crescendo do agravamento da distimia pelo autencapsulamento patológico. 

Trinomiologia: o trinômio distimia-intenção-Cosmoeticologia; o trinômio Paragenéti-

ca-Genética-Mesologia; o trinômio higiene mental–higiene emocional–higiene energética; o tri-

nômio poder-prestígio-posição; o trinômio humor-afeto-temperamento; o trinômio mágoas–res-

sentimentos–bloqueio no cardiochacra; o trinômio patopensenidade–monoideísmo crônico–blo-

queio encefálico. 

Polinomiologia: o polinômio autodesassédio-autoincorrupção-autocrítica-autocosmoé-

tica; o polinômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento- 

-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo distimia / euforia; o antagonismo bom humor / mau 

humor; o antagonismo pensamento positivo / pensamento negativo; o antagonismo benignidade  

/ malignidade; o antagonismo otimismo / pessimismo; o antagonismo linearidade pensênica  

/ confusão mental; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo bloqueio zero 

/ bloqueio cerebral. 

Paradoxologia: o paradoxo de a alteração de humor de menor intensidade, cronicifica-

da, poder provocar danos de maior abrangência ao longo da vida. 

Politicologia: a monovisão intrafísica das políticas públicas de saúde mental; o Paradi-

reito; a autocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal na autocura; as leis egocármicas; as leis gru-

pocármicas; a lei de ação e reação; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia; as leis da 

convivialidade sadia. 

Sindromologia: a síndrome distímica; a síndrome depressiva; a síndrome do ostracis-

mo; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome da dis-

torção da realidade; a síndrome da autovitimização; a síndrome da paranoia. 

Maniologia: a mania de se queixar; a mania de se manter em subnível consciencial;  

a mania de pensar mal do outro; a mania de esperar pelo pior; a mania de pensar negativo; a ma-

nia do sarcasmo; a mania da brincadeira anticosmoética. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a medicinoteca; a psicologoteca; a psicos-

somatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a energoteca; a parageneticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autotemperamentologia; a Psicologia Positiva; a Psiquiatria;  

a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autoconsciencioterapia; a Pensenologia; a Au-

tabsolutismologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Autodespertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o distímico; o depressivo; o ansioso; o alcoolista; o esquisito; o margi-

nalizado; o estigmatizado; o gótico; o paciente psiquiátrico; o evoluciente; o psiquiatra; o psicólo-

go; o consciencioterapeuta; o intermissivista; o proexista; o tenepessista; o minidissidente; o auto-

crata; o temperamental; o trafarão; o imaturo; o agressivo; o apriorista; o ignorante; o assediado. 
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Femininologia: a distímica; a depressiva; a ansiosa; a alcoolista; a esquisita; a margina-

lizada; a estigmatizada; a gótica; a paciente psiquiátrica; a evoluciente; a psiquiatra; a psicóloga;  

a consciencioterapeuta; a intermissivista; a proexista; a tenepessista; a minidissidente; a autocrata; 

a temperamental; a trafarona; a imatura; a agressiva; a apriorista; a ignorante; a assediada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens depressivus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sa-

piens pathologicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapi-

ens autovictimatus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens 

irrationalis; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento distímico leve = a presença constante da hipotimia dificul-

tando a manutenção da vontade nos empreendimentos pessoais; temperamento distímico modera-

do = a presença constante da hipotimia levando à quebra de continuísmo nas ações prioritárias 

evolutivas; temperamento distímico grave = a presença constante da hipotimia levando à sensa-

ção de falta de sentido na vida. 

 

Culturologia: a cultura do mau humor; a cultura do sentimentalismo; a cultura da me-

lancolia; a cultura do Mal do Século; a cultura do pessimismo; a cultura da autovitimização;  

a cultura da Psicossomatologia; a cultura da autocura. 

 

Humor. O humor pessoal está relacionado ao estado de disposição básica e prolongado 

da afetividade. O conjunto de emoções e sentimentos vigentes na consciência, em determinado 

momento, modula o humor e mostra determinadas facetas do autotemperamento. 

Distimia. O temperamento distímico caracteriza-se por série de pensamentos, comporta-

mentos e mecanismos de funcionamento geradores da hipotimia e do mau humor prolongados, le-

vando à hipofuncionalidade da conscin em áreas básicas da vida, tais como, a social, a profissio-

nal e a afetiva. É considerada causa de incapacitação consciencial e diferencia-se de outros trans-

tornos de humor pela intensidade mais leve dos sintomas depressivos e pelo curso crônico. 

 

Caracterologia. Concernente à Parassemiologia, descrevem-se parassinais e parassinto-

mas habitualmente encontrados no transtorno distímico. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

18 características, com as respectivas áreas de estudos, a serem avaliadas na conscin distímica: 

01.  Afastamento social: a busca pelo isolamento e reclusão pessoal; a Sociologia. 

02.  Anedonia: o prejuízo no julgamento das predileções pessoais; a Tendenciologia. 

03.  Ansiedade: a presença regular da sensação de apreensão; a Conflitologia. 

04.  Autodesajustamento grupal: a falta de propriedade para incluir-se em grupos;  

a Adaptaciologia. 

05.  Autovitimização: a colocação de si mesmo no papel de vítima, levando aos erros 

interpretativos; a Logicologia. 

06.  Baixa autestima: a hipoafetividade pessoal; a Afetivologia. 

07.  Baixa qualidade de vida: a autorganização diuturna ineficiente; a Intrafisicologia. 

08.  Conflito interpessoal: a intraconflitividade reverberando nas relações pessoais;  

a Conviviologia. 

09.  Crítica excessiva: a desqualificação da intenção nas auto e heterocríticas; a Cosmo-

eticologia. 

10.  Desmotivação: a hipobulia permeando os propósitos pessoais; a Voliciologia. 

11.  Fatigabilidade: as intoxicações e os bloqueios energéticos provocados pelo funcio-

namento consciencial parapatológico; a Energossomatologia. 

12.  Hipofuncionalidade laborativa: a baixa produtividade pessoal; a Laboriologia. 

13.  Inabilidade social: a dificuldade para lidar com as interações interpessoais rotinei-

ras do dia a dia; a Interaciologia. 
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14.  Irritabilidade: a presença habitual de autassédios; a Desassediologia. 

15.  Mau humor: o rebaixamento do humor; a Autotemperamentologia. 

16.  Melancolia intrafísica: a inadequação proexológica; a Autoproexologia. 

17.  Negativismo: a maneira negativa e pessimista de pensar, sentir e agir; a Habitologia 

Pensênica. 

18.  Subnível consciencial: a manifestação pessoal aquém das possibilidades egocármi-

cas; a Autocoerenciologia. 

 

Autoinvestigação. Através da Autopercepciologia, a conscin interessada na autoinquiri-

ção da presença de traços relacionados ao temperamento melancólico, no próprio microuniverso, 

poderá instrumentalizar-se de técnicas autoconsciencioterápicas. A Autexperimentologia Técnica 

leva à remissão de crenças e pensamentos disfuncionais pela consciência determinada e ativa na 

busca da homeostasia funcional consciencial. 

 

Autodiagnóstico. De acordo com a Autoconsciencioterapia, eis, em ordem alfabética, 

pelo menos, 3 técnicas passíveis de serem utilizadas na realização de autodiagnósticos do tempe-

ramento pela conscin autopesquisadora motivada: 

1.  Técnica da checagem holossomática: a autocognição quanto ao status quo holosso-

mático. 

2.  Técnica da checagem pensênica: a autocognição quanto ao status quo pensênico. 

3.  Técnica da pesquisa temática: a autocognição, através da autopesquisa pela experi-

mentação diária, quanto ao percentual da presença de determinado traço, característica ou tendên-

cia sugestiva do temperamento distímico na manifestação pessoal. 

 

Autenfrentamento. Diagnóstico feito, reciclagem incipiente. Na busca pela mudança no 

modus operandi parapsicopatológico, a consciência com temperamento distímico iniciará as 

ações de autenfrentamento. A técnica da ação pelas pequenas coisas auxiliará a conscin na vi-

vência de comportamentos, emoções, ações e reações mais saudáveis. Reciclagem: descondicio-

namentos pessoais. 

Terapeuticologia. A autocura é a cura definitiva. A reciclagem do temperamento ape-

nas poderá ser feita pela própria conscin. No âmbito da terapêutica da distimia, além do autesfor-

ço consciencial, dependendo da cronicidade do mecanismo parapatológico e das consequências 

cerebrais, poderá ser necessário o uso de psicofármacos. Cada caso é 1 caso, a ser avaliado indi-

vidualmente e com a devida cautela. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento distímico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

04.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

06.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 
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13.  Paraetiologia  psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

14.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

15.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  TEMPERAMENTO  DISTÍMICO  PROVOCA  O  ESMAECI-
MENTO  CONSCIENCIAL.  A  RECICLAGEM  DO  TEMPERA-
MENTO  DA  CONSCIN  MELANCÓLICA  EVITA  ACIDENTES  

DE  PERCURSO  E  AMPLIA  O  POTENCIAL  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou com detalhes o temperamento pesso-

al? Há presença de impacto negativo do autotemperamento no humor habitual? E nas tarefas evo-

lutivas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Moreno, Ricardo Alberto; Cordás, Táki Athanássios; Nardi, Antonio Egidio; & cols; Distimia: do mau 

humor ao mal do humor: diagnóstico e tratamento; 118 p.; 8 seções; 12 biografias; 21 enus.; 1 figura; 9 tabs.; 4 quadros; 

212 refs.; 23 x 16 cm; br.; 3ª Ed.; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 9 a 118. 
2.  Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 

Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestrário; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 

29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Londres; Setembro, 2006; páginas 11 a 28. 
3.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 Seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29 
refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 244. 

 

A. C. G. 
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T E M P E R A M E N T O    I N S T Á V E L  
( A U T O T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento instável é a condição psicopatológica de inconstância  

e mutabilidade do conjunto de características, reações, tendências, comportamento, índole, afeti-

vidade e humor, relativa à manifestação consciencial, notadamente encontrado nas conscins por-

tadoras do transtorno afetivo bipolar (TAB). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do idioma Latim, temperamentum, “estado; 

esperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas 

em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. O termo instável provém do mesmo idi-

oma Latim, instabilis, “que não está firme, titubeante”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Temperamento inconstante. 2.  Temperamento bipolar. 3.  Tempera-

mento mutável. 4.  Temperamento variável. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo instável: ins-

tabilidade; instabilizada; instabilizado; instabilizador; instabilizadora; instabilizante; instabili-

zar; instabilizável. 

Neologia. As 3 expressões compostas temperamento instável leve, temperamento instá-

vel moderado e temperamento instável grave são neologismos técnicos da Autotemperamento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Eutimia. 2.  Hipertimia. 3.  Hipotimia. 4.  Labilidade parapsíquica. 

Estrangeirismologia: a manifestação high and low, top and down; a influência do Zeit-

geist; a importância da acumulação de findings pesquisísticos para o diagnóstico do temperamen-

to; a análise do continuísmo no timeline biográfico; a monovisão pelo Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM); o comprometimento do hard disk cerebral; o looping tempe-

ramental; a paragenetic mark; a bipolar disorder. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição do autotemperamento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os retropense-

nes; a retropensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os monopensenes; a monopen-

senidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a influência do temperamento volátil nos au-

topensenes; a energia gravitante denunciando a patopensenidade; a volubilidade impedindo a or-

topensenidade; a instabilidade pensênica facilitando a intrusão dos exopensenes. 

 

Fatologia: o temperamento instável; as inconstâncias pessoais sutis e caricaturadas;  

a mutabilidade patológica constante e quase imperceptível, independente das crises de humor; as 

oscilações do humor; as fases depressiva, hipomaníaca, maníaca e mista do transtorno bipolar;  

o humor enquanto estado mais duradouro e basal do afeto; a labilidade emocional; o temperamen-

to instável nas conscins poliédricas revelando as várias facetas conscienciais; as constantes modi-

ficações no perfil de apresentação pessoal, nos gostos e nas tendências através do temperamento 

inconstante; a dificuldade de manutenção das companhias pessoais; as quebras frequentes nas 

relações pessoais; os traumas familiares; os obstáculos ao assentamento de questões básicas da 

vida; as mudanças frequentes de curso superior; as diversas transferências de domicílio; os atos 

impulsivos; a insatisfação habitual, devido à instabilidade, dificultando a manutenção das tarefas 

pessoais; as alterações das pesquisas pessoais e a falta de continuísmo nas ações gesconológicas 

devido ao temperamento voltívolo; a dispersão de tempo e energia nas mudanças constantes de 
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propósitos; a volatilidade das ações proexológicas; a inconstância impactando nos rumos da 

proéxis; o voluntariado volúvel; as diversas passagens por variadas Instituições Conscienciocên-

tricas (ICs); os contínuos desvios de rota; os conflitos íntimos; as autodefesas ectópicas instabi-

lizando o temperamento; os caprichos pessoais; as crises de choro; os acessos de raiva; a irritabi-

lidade fácil; os rompantes de agressividade; os surtos de imaturidade; os surtos psicóticos; os gati-

lhos críticos; os momentos árduos de manutenção das rotinas diárias; a busca incessante patoló-

gica pelo novo; a psicose maníaco-depressiva; o espectro bipolar; a personalidade borderline; as 

comorbidades; os traumas físicos; os preconceitos retardando o tratamento e levando à manuten-

ção da psicopatologia; os apriorismos antievolutivos; a investigação pessoal das fissuras cons-

cienciais; a necessidade da reciclagem do temperamento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) auxiliando o equilíbrio neuro-

químico; os bloqueios dos chacras superiores; a relevância da sinalética energética e parapsíquica 

pessoal na diferenciação das companhias extrafísicas; o temperamento volúvel predispondo às 

cangas extrafísicas; as ações intrafísicas manipuladas extrafisicamente; as intrusões pensênicas 

não percebidas; a conscin de temperamento volátil enquanto porta-voz de assediadores; as inter-

prisões grupocármicas, reverberando na serialidade existencial, feitas pela conduta anticosmoé-

tica; os pseudoalívios temporários da pressão extrafísica através das autagressões pela conscin bi-

polar; os episódios de automutilações; a atenção às ideias de autocídio; os suicídios parain-

fluenciados; a análise da raiz paragenética do temperamento volúvel; a pesquisa da Holobiografia 

a partir das tendências intraconscienciais observadas no temperamento forte patológico; o estudo 

dos traços intraconscienciais, paragenéticos, convergindo na presença do temperamento instável; 

a inconstância dificultando o trabalho ombro a ombro com os amparadores; a possibilidade de li-

mitação à prática da tenepes; a relação entre o temperamento instável negligenciado e o incom-

pléxis; a profilaxia da melex através da terapia holossomática e integral à consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tratamento psiquiátrico–tratamento consciencioterápico 

concomitantes; o sinergismo patológico temperamento instável–labilidade parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da autocura; o princípio da primazia da realidade sobre 

qualquer ilusão; o princípio da afinidade consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP) multidimensional; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) na busca pela estabili-

dade; o princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar mal 

da mesma; o princípio cosmoético e universalista de objetivar e atuar pelo melhor para todas as 

consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando os autenfrentamentos 

necessários às reciclagens do temperamento. 

Teoriologia: a teoria do pensene tornada prática na Psicopatologia Bipolar. 

Tecnologia: a técnica conscienciométrica da conscin-cobaia; as técnicas conscienciote-

rápicas; as técnicas mentaissomáticas do Holociclo, da Holoteca, do Tertuliarium; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica do arco voltaico; a técnica do estado vibracional; as técnicas 

de desbloqueios chacrais; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; as técnicas de paraprofilaxia 

na evitação de recaídas dos episódios de humor. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; 

o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da vida di-

uturna; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Parageneticolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia;  

o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 
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Efeitologia: o efeito nocivo do temperamento instável nas relações pessoais; o efeito da 

autocriticidade na cognição pessoal detalhada e dissecada; o efeito Hulk nas possessões malig-

nas; o efeito da Higiene Consciencial na evitação da fixação egocêntrica; os efeitos das concau-

sas extrafísicas na instabilidade emocional; o efeito nocivo do vício pelas emoções; o efeito da 

autopercepção e aceitação da instabilidade temperamental na reciclagem do temperamento. 

Neossinapsologia: a instabilidade pensênica dificultando a aquisição de neossinapses  

e vivências verponológicas; a ânsia pela novidade não significando a presença de neossinapses 

evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo mania-depressão; o ciclo hipomania-depressão; o ciclo de manias;  

o ciclo de hipomanias; o ciclo de depressão refratária ao tratamento; o ciclo de episódios mistos; 

o ciclo de recaída dos sintomas; o ciclo de interrupções terapêuticas; a patologia cíclica; a rup-

tura homeostática do ciclo da patologia. 

Enumerologia: as instabilidades pessoais; a instabilidade da vontade; a instabilidade da 

intenção; a instabilidade da organização; a instabilidade dos princípios; a instabilidade dos valo-

res; a instabilidade profissional; a instabilidade financeira; a instabilidade afetiva; a instabilidade 

de humor; a instabilidade comportamental; a instabilidade produtiva. 

Binomiologia: o binômio falhas cognitivas–interpretações equivocadas; o binômio com-

prometimento cognitivo–ideias deliroides; o binômio egoísmo–temperamento instável; o binômio 

equilíbrio emocional–estabilidade temperamental; o binômio ideias de grandeza–monarquia;  

o binômio períodos de hipercriatividade–personalidade artística; o binômio criatividade-inventi-

vidade; o binômio grandiosidade-tirania. 

Interaciologia: a interação temperamento-bipolaridade; a interação patológica da Me-

sologia com a Paragenética na apresentação do temperamento bipolar; a interação Neurofisio-

logia Cerebral–Parafisiologia Holossomática; a interação cérebro-paracérebro; a interação da 

patologia psicossomática no funcionamento do mentalsoma; a interação da apresentação de duas 

faces distintas na mesma consciência; a interação humor-comportamento; a interação ideia fixa 

patológica–autocídio. 

Crescendologia: o crescendo semipossessão–possessão maligna; o crescendo conflito 

íntimo–conflito interpessoal–interprisão grupocármica; o crescendo mãos trêmulas–minissurto; 

o crescendo minissurto diário–megassurto sazonal; o crescendo autassédio-heterassédio; o cres-

cendo dos surtos a partir das concausas extrafísicas; o crescendo automutilação-suicídio. 

Trinomiologia: o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio sexo-dinheiro-poder;  

o trinômio promiscuidade pensênica–infidelidade sexual–congressus subtilis; o trinômio repres-

são sexual–desrepressão sexual–temperamento instável; o trinômio egocentrismo-autovitimiza-

ção-masoquismo levando ao monoideísmo patológico; o trinômio semiótico vestimenta–maquila-

gem–cor de esmalte a ser observado na apresentação feminina; o trinômio semiótico olhar-vesti-

menta-cumprimento a ser observado na apresentação masculina; o trinômio paraterapêutica–pa-

raprofilaxia–reciclagem consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio da autocuroterapia autoinvestigação-autodiagnóstico-au-

tenfrentamento-autossuperação; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow 

up; o polinômio Holobiografia–Paragenética–temperamento–Parafisiopatologia–gestação–Ge-

nética–microrganismos patogênicos–imunidade–Fisiopatologia. 

Antagonismologia: o antagonismo serenidade / emocionalidade instável; o antagonis-

mo neofilia equilibrada / busca insaciável; o antagonismo entre as fases de mania e depressão; 

o antagonismo alterações hormonais / temperamento instável; o antagonismo imaturidade / tem- 

peramento instável; o antagonismo efeito terapêutico / efeito adverso enquanto diretor farmaco-

lógico. 

Paradoxologia: o paradoxo do temperamento ser dos últimos pontos a mudar na cons-

ciência, mesmo em se tratando do temperamento instável; o paradoxo da constância da apresen-

tação da instabilidade temperamental. 

Politicologia: a monovisão das políticas públicas de saúde mental; a autocracia; a tira-

nocracia; a Paradiplomacia. 
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Legislogia: as leis do autesforço evolutivo na reciclagem do temperamento; as leis de 

auxílio ao paciente com transtorno mental; as leis de causa e efeito; as leis cármicas; as leis da 

convivialidade sadia; as leis do Paradireito. 

Fobiologia: a fobia à estigmatização pessoal. 

Sindromologia: a síndrome depressiva; a síndrome maníaca; a síndrome hipomaníaca; 

a síndrome de autovitimização; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome de 

abstinência parafisiológica; a síndrome de Capgras; a síndrome de Clèrambault; a síndrome de 

Cotard; a síndrome de Otelo; a síndrome da apriorismose dificultando a mudança do autotempe-

ramento. 

Maniologia: as manias episódicas; a erotomania; a sexomania; a grafomania; a toxico-

mania; a mania da automutilação; a mania pelo vício da adrenalina; a dromomania. 

Holotecologia: a consciencioteca; a medicinoteca; a psicologoteca; a terapeuticoteca;  

a profilaxioteca; a farmacoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autotemperamentologia; a Parageneticologia; a Parapercepciolo-

gia; a Autoconscienciometrologia; a Psicopatologia; a Psicossomatologia; a Psicologia; a Neuro-

ciência; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin multívola; a conscin baratrosférica; a cons-

cin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o paciente psiquiátrico; o depressivo; o ansioso; o anoréxico; o bulími-

co; o fóbico; o psicótico; o bipolar; o borderline; o alcoolista; o dependente químico; o farmaco-

dependente; o promíscuo; o bizarro; o esquisito; o criativo; o excêntrico; o louco; o marginaliza-

do; o evoluciente; o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o intermissivista; o proexista; o tenepes-

sista; o minidissidente; o vampiro energético; o tirano; o instável; o temperamental; o trafarão;  

o infantil; o imaturo; o impulsivo; o instável; o agressivo; o apriorista; o ignorante; o assediado. 

 

Femininologia: a paciente psiquiátrica; a depressiva; a ansiosa; a anoréxica; a bulímica; 

a fóbica; a psicótica; a bipolar; a borderline; a alcoolista; a dependente química; a farmacodepen-

dente; a ninfomaníaca; a bizarra; a esquisita; a criativa; a excêntrica; a louca; a marginalizada;  

a evoluciente; a psiquiatra; a consciencioterapeuta; a intermissivista; a proexista; a tenepessista;  

a minidissidente; a vampira energética; a autocrata; a instável; a temperamental; a trafarona; a in-

fantil; a imatura; a impulsiva; a instável; a agressiva; a apriorista; a ignorante; a assediada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapi-

ens autopathicus; o Homo sapiens ambiguus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens egode-

fensivus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens euphoricus; o Homo sapiens lateropen-

senor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento instável leve = a ausência de constância dificultando  

o continuísmo de propósitos e empreendimentos conscienciais; temperamento instável moderado 

= a ausência de constância levando à quebra de planejamentos pelos desvios constantes de rota  

e ao impacto significativo no humor; temperamento instável grave = a ausência de constância de-

vido aos surtos psiquiátricos. 

 

Culturologia: a cultura dos modismos; a cultura da emocionalidade. 
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Bipolaridade. Pelos estudos da Psicopatologia, a conscin com temperamento instável, 

dependendo da gravidade e amplitude das mutabilidades pessoais, poderá desenvolver ao longo 

da vida o transtorno bipolar. Neste caso, deverá estar atenta a possível apresentação do conjunto 

de alterações compatíveis com o diagnóstico deste transtorno de humor. 

Semiologia. De acordo com a Semiologia, o conhecimento de sinais e sintomas relativos 

aos episódios de depressão e de hipomania facilita à conscin interessada compreender o trans-

torno bipolar e identificá-lo. 

Tabelologia. Eis a tabela, com 11 cotejos, na ordem alfabética, diferenciando exemplos 

de sinais e sintomas das fases de depressão e de mania-hipomania possíveis de serem observados, 

em conjunto com outras variáveis, no transtorno bipolar: 

 

Tabela  –  Cotejo  Depressão  /  Mania-Hipomania 

 

N
os

 Depressão Mania-Hipomania 

01. Anedonia Neofilia insaciável patológica  

02. Apatia Euforia 

03. Autovitimização  Autoglorificação  

04. Hipertenacidade monoideica negativa  Hipotenacidade  

05. Hipotimia  Hipertimia  

06. Hipovigilância  Hipervigilância  

07. Indecisão  Impulsividade  

08. Insegurança  Destemor  

09. Introversão  Extroversão  

10. Lentificação psicomotora Aceleração psicomotora 

11. Pusilanimidade Riscomania 

 

Autoinvestigação. Importa à conscin, intermissivista ou não, ampliar a autopercepção  

a fim de investigar discretos, ou até evidentes e aberrantes, focos da manifestação consciencial 

onde se pode perceber dificuldades na manutenção e constância das próprias ações. As áreas ins-

táveis observadas, por si só, já denotam fragilidade dentro do universo de expressão da cons-

ciência. 

Autodiagnóstico. A conscin autopesquisadora, neste caso, deve prosseguir com o pro-

cesso investigativo até compreender a Paraetiologia enraizadora da flutuação patológica, indepen-

dente desta ocorrer em 1 ou vários campos da manifestação pessoal. Além do temperamento ins-

tável, outras hipóteses diagnósticas podem ser consideradas, tais como, desorganização, baixa re-

cuperação de cons, inexperiência e despriorização. 

Terapeuticologia. O melhor tratamento para a consciência é tomar o “remédio” apropri-

ado para a própria parapatologia consciencial. No caso da personalidade de temperamento instá-

vel, o autenfrentamento de trafares e de mecanismos de funcionamento precipitadores da varia-

bilidade é imprescindível, assim como, muitas vezes, a medicação psicotrópica é indispensável. 

Cada caso é 1 caso, a ser avaliado individualmente e com a devida cautela. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o temperamento instável, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

02.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

04.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

05.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

07.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paraetiologia  psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

13.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

15.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  ENFRENTAMENTO  DA  PARAETIOLOGIA  DO  TEMPERA-
MENTO  INSTÁVEL,  ATRAVÉS  DA  SUSTENTAÇÃO  COSMO-
ÉTICA  DAS  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS,  FAZ-SE  

IMPRESCINDÍVEL  À  CONSCIN  NA  BUSCA  DO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, intermissivista ou não, já avaliou a estabilidade 

na manutenção dos própositos, prioridades e reações pessoais? As mudanças ocorridas tinham 

objetivos claros e racionais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lara, Diogo; Temperamento Forte e Bipolaridade: Dominando os Altos e Baixos do Humor; 148 p.; 24 
caps.; 4 ilus.; 3 tabs.; 4 filmes; 5 refs.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; Armazém de Imagens; Porto Alegre, RS; 2004; páginas  

1 a 146. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 

termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 344. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 

28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 79, 426 e 441. 

 

A. C. G. 
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T E M P E R A M E N T O    M O N Á R Q U I C O  
( N O S O T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento monárquico é a manifestação inata, antifraterna e ainda 

patológica, da consciência, decorrente das autexperiências pretéritas multimilenares na monarquia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do idioma Latim, temperamentum, “estado; 

esperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas 

em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. O termo monárquico vem do idioma 

Grego, monarkikós, “de ou relativo à monarquia”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Traço monárquico. 2.  Personalidade monarquista. 3.  Perfil monár-

quico. 4.  Temperamento antifraterno. 5.  Temperamento jactante. 6.  Temperamento anticosmoé-

tico. 7.  Atavismo manifesto. 

Neologia. As 3 expressões compostas temperamento monárquico, temperamento monár-

quico precoce e temperamento monárquico tardio são neologismos tecnicos da Nosotempera-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento cosmoético. 2.  Temperamento fácil. 3.  Tempera-

mento pacificador. 4.  Perfil conciliador. 5.  Personalidade humanitária. 6.  Personalidade simples. 

Estrangeirismologia: o quien tuvo retuvo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao domínio da subcerebralidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintentizando o tema: – Já fomos 

reis. 

Coloquiologia. – Quem é rei nunca perde a majestade. Ter saudades do passado é cor-

rer atrás do vento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos retropensenes recorrentes e persistentes; a re-

tropensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade;  

o temperamento sendo o núcleo mais complexo das manifestações pensênicas da personalidade. 

 

Fatologia: o temperamento monárquico; a construção do temperamento da consciência 

ao longo dos milênios; os frutos ainda vivos da monarquia no temperamento atual; a loucura dos 

reis; o temperamento patológico da genética monárquica; a causa antiga das reações pessoais atu-

ais; a gênese das tendências; a origem das manifestações temperamentais em vidas passadas;  

a identificação do temperamento através do estudo historiográfico; o temperamento feudal anco-

rado na monarquia; a postura real; o orgulho monárquico; a arrogância manifesta e percebida por 

todos, exceto pela consciência jactante; a acepção explícita de pessoas; a acepção dissimulada de 

pessoas; a relação dominadora da senhora do lar com a própria diarista no Século XXI; as exigên-

cias em geral; o saudosimo da posse real; a reclusão voluntária no palácio real; o tempo perdido;  

a depressão patológica resultante da perda do poder; as distorções da realidade; a instabilidade 

emocional dos temperamentos monárquicos; o ato de esperar ser servido; o absurdo cosmoético 

de a pessoa participante de Curso Intermissivo (CI) manter o temperamento monárquico; o tem-

peramento comprometendo as ideias; a riqueza ansiada; o valor exacerbado pelos bens materiais;  

o poder; a ilusão do poder real; os protocolos ultrapassados mantidos pelo temperamento monár-

quico; as companhias interesseiras; a consciência política; os clubes sociais elitistas; a ansiedade  

e necessidade de ficar por dentro de tudo; as mágoas multimilenares; a incompreensão; o fanatis-

mo; os recalques; o nariz empinado; a exclusão social; o aborto da proéxis pela ausência da reci-

clagem do temperamento; o estudo do próprio grupocarma; a melhoria gradual do temperamento 
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pessoal; a evolução do próprio temperamento; a profissão interassistencial afetando a estrutura do 

temperamento monárquico; a libertação do próprio temperamento; o curso Profilaxia das Postu-

ras Monárquicas promovendo o autenfrentamento. 

 

Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade; as projeções baratrosféricas; a ca-

rência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a perda de energias conscienciais 

(ECs); a melancolia extrafísica (melex); a sinaletica energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo detalhes holobiográficos–reciclagem do temperamento 

monárquico. 

Principiologia: o princípio mimético do mais do mesmo; o princípio do ―se não presta, 

não adianta fazer maquilagem‖; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da 

autocrítica cosmoética. 

Codigologia: a necessidade de redigir e colocar em prática o código pessoal de Cosmo-

ética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução pessoal por meio da mudança do temperamento;  

a teoria do revertério comportamental. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas da reciclagem existencial; a técnica da au-

torreflexão; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técnicas da Autoconsciencioterapia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscien-

ciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório  

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o la-

boratório conscienciológico da Paracronologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia. 

Colegiologia: o Colégio Invísivel da Biografologia; o Colégio Invisível da Historiolo-

gia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia;  

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da 

Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos colaterais sobre o temperamento pessoal ocasionado pelas vidas 

no seio da monarquia; o efeito halo dos atos e ações derivados do temperamento monárquico na 

intraconsciencialidade e heteroconsciencialidade; o efeito viciante da vida ostentatória na mor-

domia real. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins. 

Ciclologia: o ciclo patológico das imaturidades consecutivas; o ciclo da interprisão 

grupocármica pelo temperamento patológico recorrente. 

Enumerologia: o sentir-se merecedor de privilégios; o sentir-se especial; o sentir-se su-

perior aos demais; o sentir-se por cima de tudo; o sentir-se com mais direitos; o sentir-se sempre  

com razão; o sentir-se representante de Deus na Terra. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio monarquia-superioridade; o binô-

mio banalidade-frivolidade. 

Interaciologia: a interação Genética-Paragenética; a interação heterocrítica-autocríti-

ca; a interação patológica amoralidade–distorção da realidade; a interação espelho-consciên-

cia; a interação passado-futuro; a interação oportuna a personalidade analisadora–personalida-

de analisada; a interação patológica alienação–estacionamento evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo patológico mordomia-autocomplacência; o crescendo ár-

vore genealógica–enraizamento temperamental. 

Trinomiologia: o trinômio da auto-herança Retrogenética-Paragenética-Genética; o tri-

nômio holobiografia–holocarma–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o trinômio comportamental 

sem reparo–sem retoque–sem rebarba; o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio despotis-

mo-tirania-autoritarismo; o trinômio poder-prestígio-posição. 
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Polinomiologia: o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–com- 

portamento contraproducente–autexpressão estagnada. 

Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo elite / es-

cória; o antagonismo preconceito / neoconceito; o antagonismo ostentação / simplicidade; o an-

tagonismo evolução / regressão; o antagonismo totalitarismo / democracia pura. 

Paradoxologia: o paradoxo da inconsciência quanto ao próprio temperamento monár-

quico do intermissivista. 

Politicologia: a democracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia;  

a conscienciocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na mudança do temperamento monárquico. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a autocriticofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA); a síndrome da vitimização; a síndrome do infantilismo; a síndrome do justiceiro; a sín-

drome da mediocrização; a síndrome do recalque; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a egomania; a gurumania; a nostomania; a apriorismomania; a autassedio-

mania; a interiosemania; a megalomania; a subcerebromania; a mania de ser do contra; as manias 

milenares. 

Mitologia: a queda dos mitos milenares; a quebra dos mitos e tabus seculares relativos  

à nobreza. 

Holotecologia: a trafaroteca; a monarquicoteca; a aristocracioteca; a nosoteca; a psicos- 

somatoteca; a psicopaticoteca; a recexoteca; a terapeuticoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Nosotemperamentologia; a Parapatologia; a Perfilologia; a Auto-

temperamentologia; a Caracterologia; a Historiologia Pessoal; a Passadologia; a Conviviologia;  

a Parassemiologia; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar; o reciclante; o inter-

missivista; o cognopolita; o fofoqueiro; o manipulador; o mentiroso; o prepotente; o deslocado. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar; a reciclante; a inter-

missivista; a cognopolita; a fofoqueira; a manipuladora; a mentirosa; a prepotente; a deslocada. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; 

o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens deficiens; o Homo sa-

piens debilis; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens 

ilogicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento monárquico precoce = a conscin, mulher, na primeira in-

fância, de nariz empinado e porte de rainha; temperamento monárquico tardio = a conscin, ho-

mem, na meia-idade, de olhar altivo e autocracia manifesta. 

 

Culturologia: a cultura milenar do temperamento monárquico inútil e retrógrado;  

a cultura do status; a cultura das aparências. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 traços 

do temperamento monárquico: 
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01.  Acepção: de pessoas entre as classes sociais e os títulos nobiliários. 

02.  Altivez: dos monarcas de cabeça erguida. 

03.  Apriorismo: das tradições reais inamovíveis. 

04.  Arrogância: dos poderosos monarcas. 

05.  Desprezo: pelas pessoas com título de categoria inferior. 

06.  Dissimulação: das princesas treinadas para disfarçar os sentimentos. 

07.  Exigência: do herdeiro real. 

08.  Hipocrisia: em relação ao título ansiado. 

09.  Inflexibilidade: do rei perante os próprios desejos sexuais. 

10.  Interiorose: de quem viveu em palácio e nunca saiu da corte. 

11.  Intransigência: das poderosas rainhas. 

12.  Inveja: das cortesãs mais velhas pela atual maîtresse-en-titre do rei. 

13.  Manipulação: dos conselheiros reais em prol dos próprios interesses. 

14.  Orgulho: do pretenso sangue azul. 

15.  Prepotência: dos monarcas perante o povo e a corte. 

16.  Promiscuidade: das relações afetivo-sexuais com as cortesãs. 

17.  Subjugação: de pessoas e/ou animais. 

18.  Sublevação: contra o mundo a qualquer preço. 

19.  Suntuosidade: dos palácios e das roupas reais. 

20.  Superioridade: social, moral ou intelectual. 

 

Terapeuticologia: a autoconscientização quanto ao próprio temperamento monárquico  

e o estudo dos traços pessoais, objetivando a reciclagem, são etapas fundamentais à autossupe-

ração. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento monárquico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

03.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

04.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Feudalismo:  Historiologia;  Nosográfico. 

06.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

10.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

 

O  TEMPERAMENTO  MONÁRQUICO  MANIFESTO,  E  NÃO 
IDENTIFICADO  PELA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  

DEMONSTRA  AUSÊNCIA  DE  AUTODISCERNIMENTO,  AUTO-
CRÍTICA,  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  E  MAXIFRATERNISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica traço de perfil monárquico na própria 

raiz temperamental? Sente culpa, orgulho ou já enfrenta a reciclagem renovadora? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Elizabeth. Título Original: Elizabeth. País: Reino Unido. Data: 1998. Duração: 124min. Gênero: Drama 
Histórico Biográfico. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 

DVD). Direção: Shekhar Kapur. Elenco: Cate Blanchett; Geoffrey Rush; Christopher Eccleston; Joseph Fiennes; John 

Gielgud; Richard Attenborough; Fanny Ardant; Éric Cantona; Vincent Cassel; Kathy Burke; & Daniel Craig. Fotografia: 
Remi Adefarasin. Música: David Hirschfelder. Companhia: Polygram. Sinopse: Biografia da rainha Elizabeth I, assume 

o trono inglês em período conturbado e decide sacrificar a vida pessoal para enfrentar as ameaças do reinado. 

2.  Juana la Loca. Título Original: Juana la Loca. País: Espanha. Data: 2001. Duração: 117 min. Gênero: 

Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Espanhol. Cor: Colorido. (em DVD). Direção: Vicente Aranda. Elenco: Pilar 

López de Ayal; Daniele Liotti; Manuela Arcuri; Eloy Azorín; Héctor Colomé; Rosana Pastor; Susi Sánchez;Guillermo To-

ledo; & Jorge Monje. Fotografia: Paco Femenía. Música: José Nieto. Companhia: Canal & España. Sinopse: Laredo, 
22 de agosto de 1496. A frota parte com destino a Flandres. O objetivo é conduzir a infanta Joana de Castela à corte de 

Bruxelas, onde casará com o homem, reconhecido mais tarde em Espanha, como Felipe o Belo. No encontro entre eles 
surge o desejo incontrolável de paixão. O destino de Joana mudará a partir das mortes dos irmãos e da mãe Isabel a Cató-

lica. Os ciúmes de Joana pelas amantes do marido a deixaram cada vez mais instável para reinar. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Atieza, Juan; La Cara Oculta de Felipe II: Alquimia y Magia em la España del Imperio; 316 p.; 14 
caps.;1 cronologia; 1 microbiografia; 22 x 14 cm; br.; Martínez Roca; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 21 a 34. 

2.  Farquar, Michael; Escândalos Reais: Inacreditáveis porém Verdadeiras Histórias dos Mais Cruéis e De-

vassos Reis, Rainhas, Papas e Imperadores ao Longo da História (A Treasury of Royal Scandals); trad. Cristiana Serra; 
360 p.; 46 caps.; 88 fotos; 1 microbiografia; 11 tabs.; 24 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 

278 a 280. 

3.  Fernández, Álvarez Manuel; Juana la Loca: La Cautiva de Tordesillas; 306 p.; 16 caps.; 20 ilus.; 
1 microbiografia; 1 apênd.; 23 x 16 cm; enc.; Espasa; Madrid; Espanha; 2000; páginas 141 a 152. 

4.  Solnon, Jean-François; Catalina de Médici: La Reina y la Leyenda (Catherine de Médici); trad. Florencia 

Fernández Feijoó; 414 p.; 12 caps.; 16 fotos; 1 microbiografia; ono.; 22 x 16 cm; br.; Ateneo; Buenos Aires; Argentina; 
2005; páginas 301 a 326. 

5.  Stefan, Zweig; María Antonieta: Biografia; 508 p.; 44 caps.; 1 cronologia; 20 x 12 cm; br.; Edición De-

bolsillo; Barcelona; Espanha; 2007; página 157. 
6.  Strachey, Lytton; Isabel y Essex (Elizabeth and Essex); trad. Rafael Calleja; 266 p.; 17 caps.; 13 ilus.; 1 mi-

crobiografia; 22 x 16 cm; br.; Backlist; Barcelona; Espanha; 2008; página 21. 

7.  Turini, Valter; Isabel de Aragão: A Rainha Médium; 474 p.; 30 caps.; 1 microbiografia; 22 x 14 cm; br.; 
Casa Editora O Clarim; Matão, SP; 2011; páginas 395 a 410. 

8.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cog-

nópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 42. 

 

L. S. 
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T E M P E R A M E N T O    M O N Á S T I C O  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento monástico é a manifestação inata, tendência, propensão, 

gosto e predileção da consciência, intra ou extrafísica, ao se exprimir predominantemente de ma-

neira introspecta, solitária, austera, reservada, abnegada, predisposta à vida intelectual e contem-

plativa, decorrente de reiteradas autexperiências pretéritas multimilenares (Holobiografologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do idioma Latim, temperamentum, “estado; 

esperança; modo de ser; constituição; modulação; comedimento; mistura de coisas em determina-

das proporções”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo monástico provém do idioma Grego, mo-

nastikós, “solitário; relativo à vida solitária”, de monasteês, “monge”, e este de monázó, “ser soli-

tário; viver solitário”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Temperamento monjal. 2.  Tendência monástica. 3.  Traço monásti-

co. 4.  Personalidade monástica. 5.  Perfil monástico. 6.  Caráter anacoreta. 7.  Inclinação ao isola-

cionismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo monástico: 

monacal; monacato; monastério; monástica; monastical; monasticismo; monge; mongil; monjal; 

monja; mosteiro. 

Neologia. As duas expressões compostas temperamento monástico centrípeto e tempera-

mento monástico centrífugo são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento artístico. 2.  Temperamento autodestrutivo. 3.  Tem-

peramento beliscista. 4.  Temperamento científico. 5.  Temperamento distímico. 6.  Temperamen-

to monárquico. 

Estrangeirismologia: o ethos comportamental; a expertise evolutiva pessoal; o modus 

operandi, vivendi e ratiocinandi; as self-performances; as self-reviews; o way of life; o know-how 

consciencial; a vida indoors. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às tendências evolutivas pessoais. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Tempe-

ramento: inclinações, gostos. Inexiste temperamento imutável. Melhoremos nosso temperamento. 

Existem temperamentos isolacionistas. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial atinente ao contexto: – O voo da águia. 

Citaciologia. Eis citação referente ao assunto: – O tempo, que tudo transforma, transfor-

ma também o nosso temperamento. Cada idade tem os seus prazeres, o seu espírito e os seus há-

bitos (Nicolas Boileau, 1636–1711). 

Ortopensatologia: – “Temperamento. A evolução consciencial é o aprimoramento do 

temperamento pessoal”. “Os princípios da Cosmoética são os maiores agentes de melhoria do 

temperamento da consciência”. “Quanto mais recente a retrovida humana, mais o temperamen-

to da conscin se identifica, em detalhes, com o atual”. 

Filosofia: o monasticismo; o isolacionismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de natureza monástica; a autopensenizacão; os au-

topensenes; a autopensenidade; o automaterpensene; a estrutura do holopensene paragenético; os 

parapensenes; a parapensenidade; o holopensene do período intermissivo; o holopensene da famí-

lia biológica; os endopensenes; a endopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os 

retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da Tempe-

ramentologia. 
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Fatologia: o temperamento monástico; o temperamento pessoal; os agentes atuantes na 

constituição e consolidação do temperamento pessoal; o conteúdo da consciência; o conjunto dos 

traços determinantes do autotemperamento; a índole; as inclinações; as tendências; o modo de ser; 

as raízes pretéritas profundas; a vida monástica; os aspectos homeostáticos do autotemperamento; 

o emprego do livre arbítrio reflexivo; a agenda de autorreflexões; o autodidatismo; a inclinação 

em demonstrar precaução, prudência, critério, atenção e seriedade no instante de agir e de falar; 

os aspectos nosográficos do autotemperamento; o autassédio crônico holobiográfico; os autovalo-

res; os traços fortes e fardos do temperamento; a síntese temperamental das auto-heranças; as ten-

dências pessoais traforistas, trafaristas, genéticas e mesológicas; o autodiscernimento holomne-

mônico quanto às vidas sucessivas pessoais; o constante refinamento do autotemperamento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os indicadores pa-

rapsíquicos reveladores do temperamento monástico; o temperamento das retrovidas; a síntese 

das retrotendências; as tendências pessoais paragenéticas, paramesológicas e multidimensionais; 

as heranças retrossomáticas modelando a manifestação consciencial; o temperamento enquanto 

elemento de rapport nos acoplamentos energéticos; o Curso Intermissivo (CI) otimizador da mu-

dança do temperamento pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paragenética-genética reforçando o autotemperamento; 

o sinergismo isolamento voluntário–isolamento compulsório. 

Principiologia: o princípio das vidas sucessivas (seriéxis) moldando o temperamento 

atual; o princípio da reverberação holossomática do autotemperamento; o princípio de as ener-

gias conscienciais denunciarem o temperamento pessoal; o princípio da inexistência de mudan-

ças autocognitivas abruptas; o princípio da mudança comportamental. 

Codigologia: a elaboração e aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da identidade pessoal; a teoria da seriéxis; a teoria da personali-

dade adquirida; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da conscin-cobaia; a técnica 

da autorreflexão de 5 horas aplicada na identificação do temperamento pessoal; a técnica do uró-

boro introspectivo; a técnica do autoinventariograma; a técnica do autencapsulamento parassa-

nitário; a técnica da autexposição através da docência conscienciológica; a técnica da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevo-

luciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível da Parageneti-

cologia; o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito dos hábitos e das rotinas na constituição do temperamento pessoal; 

o efeito seriexológico na formação do autotemperamento. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela pesquisa do autotemperamento; 

as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses geradas através do solilóquio mental; o predo-

mínio das retrossinapses sobre as neossinapses; o fluxo de criação de neossinapses de acordo 

com a reciclagem do temperamento; a constituição de neossinapses comportamentais maduras; 

as paraneossinapses adquiridas na intermissão atuantes na profilaxia das autotendências tempe-

ramentais nosográficas. 

Ciclologia: o ciclo pessoal da atividade (CPA); o ciclo evolutivo pessoal. 

Binomiologia: o binômio temperamento–compleição física; o binômio profissão-tempe-

ramento; o binômio tendências–traços pessoais; o binômio retrotemperamento-retrofôrmas; o bi-

nômio retrotendências-neotendências; o binômio gostos-preferências; o binômio comparativo re-

memorações–personalidade atual; o binômio atividades-desempenho; o binômio introspecção-in-

telectualidade; o binômio comportamento inato–comportamento aprendido. 
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Interaciologia: a interação temperamento–estilo de vida; a interação temperamento-hu-

mor; a interação temperamento-personalidade; a interação temperamento-procedimento; a inte-

ração temperamento-aptidões; a interação temperamento-versatilidade; a interação temperamen-

to–gênero humano; a interação temperamento–grupo evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo temperamento–tessitura da personalidade; o crescendo 

retrotendências-tendências-neotendências; o crescendo da autanatomização do temperamento 

pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio identificação-admissão-investigação do autotemperamento; 

o trinômio temperamento-comportamento-tendências; o trinômio tendências-qualidades-valores; 

o trinômio hábitos-defeitos-vícios; o trinômio necessidades-atividades-hábitos; o trinômio op-

ções-propensões-escolhas; o trinômio comportamento-conduta-postura; o trinômio atos-fatos- 

-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio consciência-temperamento-personalidade-soma; o polinô-

mio das tendências pessoais traforistas-trafaristas-genéticas-mesológicas-paragenéticas-seriexo-

lógicas-multidimensionais. 

Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo autencas-

telamento / autoisolamento profilático; o antagonismo reclusão social patológica / reclusão so-

cial sadia; o antagonismo fechadismo / abertismo. 

Paradoxologia: o paradoxo paragenético do androtemperamento no ginossoma e do gi-

notemperamento no androssoma; o paradoxo da manutenção do retrotemperamento no neosso-

ma; o paradoxo de a conscin se isolar instrafisicamente para assistir extrafisicamente. 

Politicologia: a política evolutiva pessoal e grupal. 

Legislogia: a lei da autoinseparabilidade; a lei do maior esforço aplicada na reciclagem 

do temperamento. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a claustrofobia; a fobia da solidão ou autofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ermitão; a síndrome da clausura. 

Mitologia: o mito da solidão. 

Holotecologia: a temperamentoteca; a egoteca; a seriexoteca; a biografoteca; a retrocog-

noteca; a parapsicoteca; a recexoteca; a cognoteca; a consciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Intra-

conscienciologia; a Autocogniciologia; a Autopensenometria; a Autotraforologia; a Autotrafaro-

logia; a Intencionologia; a Psicossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin reclusa; a conscin isolada; a conscin penitente; a conscin tranca-

da; a conscin autencapsulada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o monge; o copista; o tradutor; o escritor; o lexicógrafo; o pesquisador; 

o intelectual; o pescador; o asceta; o eremita; o autista; o cenobita; o solitário; o bom moço; o fi-

lósofo e erudito alexandrino Filón de Alexandria (10 a.e.c.–50 e.c.); o teólogo e orador Gregorio 

Nacianceno (329–390); o filósofo grego Hipócrates (460–377 a.e.c.), pioneiro na pesquisa do 

temperamento. 

 

Femininologia: a monja; a copista; a tradutora; a escritora; a lexicógrafa; a pesquisado-

ra; a intelectual; a pescadora; a asceta; a eremita; a autista; a cenobita; a solitária; a boa moça;  

a clarissa; a escritora espanhola Ana Francisca Abarca de Bolea (1602–1685). 

 

Hominologia: o Homo sapiens clausus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens philosophus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocons-
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cientiometricus; o Homo sapiens autoidentificator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento monástico centrípeto = o da pessoa incapaz de vislumbrar 

a realidade prioritária da convivialidade sadia; temperamento monástico centrífugo = o da pessoa 

capaz de divisar a realidade prioritária da convivialidade sadia e compartilhar informações cos-

moéticas esclarecedoras. 

 

Culturologia: a cultura de dedicar-se à autevolução; a cultura da autopesquisa científi-

ca; a cultura da Autoconscienciometrologia. 

 

Caracterologia. Segundo a Tendenciologia, os traços do temperamento monástico po-

dem ser identificados em diferentes áreas da manifestação consciencial. Eis, na ordem alfabética, 

por exemplo, 25 tendências da consciência com esse temperamento: 

01. Abnegação: tendência à abnegação; a ser prestativa, assistencial ou servil. 

02. Análise: tendência à análise pormenorizada, a fim de conhecer melhor a natureza, 

funções, relações e causas. 

03. Arte: tendência artística, criativa; valorização da harmonia e da estética. 

04. Autismo: tendência autista, ao autoencastelamento na torre de marfim. 

05. Autodidatismo: tendência ao autodidatismo; propensão inata aos estudos. 

06. Autorrepressão: tendência à autorrepressão da discordância; dificuldade em verba-

lizar o posicionamento pessoal. 

07. Autovitimização: tendência à autovitimização; ao padecimento e à depressão. 

08. Cientificidade: tendência à cientificidade; afeição à pesquisa e aos experimentos la-

boratoriais. 

09. Compenetração: tendência à compenetração, expressa no semblante grave, sério, 

austero, sem ser carrancudo. 

10. Constância: tendência à constância nas atividades e a acomodação. 

11. Discrição: tendência à discrição, a ser confessor, inspirando confiança e lealdade. 

12. Dogmatismo: tendência ao dogmatismo religioso e científico. 

13. Doutrinação: tendência à ser profitente, doutrinadora ou doutrinada. 

14. Filosofia: tendência filosófica; gosto pelo pensar, conjecturar, devanear e contem-

plar. 

15. Intelectualidade: tendência à intelectualidade e facilidade com as letras. 

16. Interiorização: tendência à interiorização das emoções. 

17. Introversão: tendência a ser introspecta e ensimesmada. 

18. Isolamento: tendência ao isolamento sadio ou patológico. 

19. Método: tendência a ser metódica, sistemática. 

20. Monoideísmo: tendência ao monoideísmo, ruminação e solilóquio mental. 

21. Morigeração: tendência a ser moderada, comedida, prudente e cordata. 

22. Paciência: tendência a ser paciente, calma, tranquila. 

23. Reclusão: tendência a reclusão intelectual. 

24. Religiosidade: tendência ao temperamento religioso, à vida regrada e austera. 

25. Resignação: tendência à resignação e à passividade. 

 

Reciclagem. À luz da Reciclologia, o temperamento é considerado como sendo o último 

traço-fardo ou materpensene a ser reciclado. 

Autopesquisa. Concernente à Intraconscienciologia, vale a pena a conscin estudar a si 

mesma, a fim de ampliar o autoconhecimento quanto às lacunas intraconscienciais, visando  

à aquisição dos traços faltantes (trafais) para compor a consciencialidade integral. 
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Solidão. Sob a ótica do paradigma consciencial, considerando os 3 estados básicos de 

manifestação consciencial, intrafísico, projetado e extrafísico, a solidão total se torna pura utopia, 

distante da verdadeira realidade da consciência, seja ela intra ou extrafísica. Ninguém está sozinho. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento monástico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

03.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Hábito  retrocognitivo:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

07.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

08.  Recinometria:  Recinologia;  Neutro. 

09.  Reclusão  voluntária:  Conviviologia;  Nosográfico. 

10.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

11.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Solidão  profícua:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

13.  Temperamento  artístico:  Temperamentologia;  Neutro. 

14.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

 

O  TEMPERAMENTO  MONÁSTICO  DA  CONSCIN,  HOMEM  

OU  MULHER,  APRESENTA-SE  DE  MODO  INARREDÁVEL  

NAS  AUTOMANIFESTAÇÕES  EM  QUALQUER  DIMENSÃO,  
EVIDENCIANDO  A  FONTE  DO  MATERPENSENE  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dentre as tendências pessoais, identificou traços 

próprios do temperamento monástico? Qual a representatividade de tais características na compo-

sição do temperamento pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edi-
tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 328. 

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 1606. 

 

R. V. 
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T E M P E R A M E N T O    P A C Í F I C O  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento pacífico é a manifestação pensênica ou o conjunto de tra-

ços conscienciais inerentes à Paragenética da consciência de característica benigna, eutímica, fra-

terna, conciliadora, apaziguadora, imperturbável e mentalsomática, constituindo fulcro homeostá-

tico para o holopensene evolutivo da paz. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra temperamento deriva do idioma Latim, temperamentum, “estado; 

esperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas 

em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. O termo pacífico procede do mesmo idi-

oma Latim, pacificus, “amigo da paz; tranquilo; calmo; conciliador; sereno”. Surgiu também no 

Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Caráter tranquilo. 02.  Índole pacificadora. 03.  Perfil pacífico.  

04.  Intraconsciencialidade serena. 05.  Perfil conciliador. 06.  Feitio apaziguador. 07.  Personali-

dade serena. 08.  Temperamento imune ao belicismo. 09.  Temperamento anticonflitivo.  

10.  Temperamento calmo. 

Neologia. As duas expressões compostas temperamento pacífico básico e temperamento 

pacífico avançado são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 01.  Ânimo passivo; perfil apático. 02.  Humor melancólico. 03.  Índole 

beligerante. 04.  Aptidão guerreira. 05.  Disposição autodestrutiva. 06.  Temperamento belicoso. 

07.  Temperamento tempestuoso. 08.  Temperamento guerreiro. 09.  Temperamento brigão.  

10. Perfil fanático. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi pacífico; a condição de selfmade man pacífico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autevoluciologia. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Já temos 

pacipensenes. Existem escolhas apaziguadoras. Pacificação: calculismo evolutivo. Paz: aquisi-

ção evolutiva. Serenismo: alta hospitalar. 

Citaciologia: – Não existe um caminho para a paz. A paz é o Caminho (Mohandas Ka-

ramchand Gandhi, 1869–1948). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de pacificação; os benignopensenes; a benigno-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

rastropensenes; a rastropensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os seripensenes; a seripensenidade; os heredo-

pensenes; a heredopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a fôrma holopensênica pací-

fica; a autopensenização retilínea; a autopensenização carregada no pen; a sustentabilidade do ho-

lopensene pacífico intraconsciencial; o holopensene pessoal da autopesquisa paciológica; o holo-

pensene do epicentro gerador de paz. 

 

Fatologia: o temperamento pacífico; a necessidade de estar em paz; a reação sem agres-

sividade; a convergência dos traços conscienciais para a acalmia íntima; o predomínio da empatia 

no convívio fraterno; a predisposição apaziguadora; a priorização do estudo; a compreensão fra-

terna; a postura de conciliação; a paciência; a ponderação; a harmonia consciencial; as boas inten-

ções; a cooperação; o altruísmo; o abertismo; o uso da razão a favor da paz; a ancoragem interna; 
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o autocontrole; o traço consciencial de solidariedade; o exemplarismo pacífico; a procura do equi-

líbrio íntimo; o vocabulário pessoal da paz; os valores pessoais pacificadores; a força presencial 

eutímica; as autorreciclagens apaziguadoras; a recusa ao comportamento e atitudes beligerantes;  

a benignidade nas interrelações; as escolhas sedimentadoras do pacifismo; a evitação de esportes 

de mútua agressão; a escolha das amizades construtivas; o antibagulhismo belicoso; a priorização 

do mentalsoma; a acalmia intraconsciencial no convívio com as outras consciências; a aversão  

à violência; a boa educação no convívio diário; a amabilidade; a bondade enquanto tendência ec-

tópica para a religiosidade; os neoconceitos sobre a paz; o foco na auteducação evolutiva; o estu-

do da Paciologia; o foco na evolução; o calculismo evolutivo; a inteligência evolutiva (IE); a cos-

movisão evolutiva; a proatividade pacífica no convívio com as consciências; as implicações holo-

cármicas do pacifismo; a assessoria dos evoluciólogos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o encapsulamento energético; a desassimilação de energias; a auto-

vivência da tenepes; o amparo extrafísico; a autovivência da ofiex; os estudos da paz nos Cursos 

Intermissivos (CI); a auteducação proporcionada pelas experiências fora do corpo humano; a par-

ticipação extrafísica junto aos trabalhos fraternos da reurbanização; a Central Extrafísica da Fra-

ternidade (CEF); a função de parapacificador grupal do evoluciólogo; o contato com a Comuni-

dade Extrafísica dos Evoluciólogos; a função de parapacificador intercontinental do Serenão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopacificação-autolucidez; o sinergismo autoimper-

dão-heteroperdão; o sinergismo autamparo-heteramparo na interassistência; o sinergismo do uso 

cosmoético dos atributos do mentalsoma; o sinergismo inteligência contextual–inteligência evo-

lutiva; o sinergismo inteligência emocional–inteligência evolutiva; o sinergismo ortopensene–pa-

cipensene–força presencial. 

Principiologia: o princípio cosmoético da interdependência evolutiva; o princípio da in-

separabilidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocons-

trução intransferível do próprio caráter; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princí-

pio ―se não é bom, não serve mesmo, não adianta fazer maquilagem‖; o princípio da paz íntima 

ser responsabilidade intransferível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) reforçando a paz íntima; a cláusula 

pacifista compondo o CPC. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos;  

a teoria do autodelineamento constante da personalidade; a teoria da recuperação das unidades 

de lucidez (cons); a teoria das recins; a teática da experiência fora do corpo; a teoria da cons-

tante erudição consciencial; a teoria do holocarma; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia voluntária; as técnicas autoconscienciométri-

cas; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica do encapsulamento energético; a téc-

nica de identificação das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a técnica da desassim; 

a técnica da recéxis; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autorrevezamento multi-

existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado na docência consci-

enciológica; o paravoluntariado junto à equipex especialista da paz. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorre-

trocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienci-

ológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Cosmoe-

ticistas; o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; 

o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio 
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Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos 

Serenões. 

Efeitologia: o efeito potencializador da paz íntima na interassistencialidade; os efeitos 

da autopacificação na obtenção e manutenção da autodesperticidade; o efeito autodesassediador 

adquirido pelo estudo da paz; o efeito autevolutivo obtido pelas recins e recéxis; o efeito liberta-

dor do holopensene pacificador. 

Neossinapsologia: as neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses; 

 as neossinapses geradas sobre si mesmo; as neossinapses prioritárias desencadeadas pelas pes-

quisas da paz. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial da consciência contribuindo para a tranquilidade ín-

tima; o ciclo educação para a paz–a paz para a educação; o ciclo vida para a paz–paz para  

a vida. 

Enumerologia: a tendência pacífica; a interação pacífica; a operosidade pacífica;  

a mentalidade pacífica; a psicosfera pacífica; a ortoliderança pacífica; a autossustentabilidade pa-

cífica. 

Binomiologia: o binômio evolutivo paciência-persistência; o binômio erro-acerto; o bi-

nômio admiração-discordância; o binômio intenção cosmoética–ação cosmoética. 

Interaciologia: a interação dos trafores cosmoéticos; a interação dos pacipensenes. 

Crescendologia: o crescendo estar pacífico–ser pacífico; o crescendo intraconsciencial 

expansão da paz interior–expansão do mentalsoma. 

Trinomiologia: o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–serenismo; o trinômio 

caminho-meio-fim cosmoéticos na interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio tendências-escolhas-atitudes-ações de caráter homeostáti-

co; o polinômio intenção-objetivo-determinação-perseverança no âmbito da cosmoética; o poli-

nômio intenção-posicionamento-pacificação-interassistência. 

Antagonismologia: o antagonismo acalmia íntima / tormenta íntima; o antagonismo 

amparar / desamparar; o antagonismo paciência / impaciência; o antagonismo ponderação / im-

pulsividade; o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo altruísmo / egoísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo de o propositor do Prêmio Nobel da Paz, o sueco Alfred 

Bernhard Nobel (1833–1896), ter sido o inventor da dinamite. 

Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmocracia;  

a cognocracia; a cosmoeticocracia; a serenocracia; a autopesquisocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Parafisiologia; as leis da Serie-

xologia; o respeito às leis cármicas; as leis da Interassistenciologia; o respeito às leis cósmicas. 

Filiologia: a paciofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a traforofilia; 

a autopesquisofilia; a voliciofilia; a serenofilia; a cosmofilia; a cosmoeticofilia; a reeducaciofilia; 

a lucidofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da conscienciofobia; a superação da neofobia; a evitação da 

xenofobia; a eliminação da projeciofobia; a extinção da autopesquisofobia; a cura da reciclofobia; 

o fim da tanatofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a erradicação da sín-

drome da ectopia afetiva (SEA); a evitação da síndrome de Messias. 

Maniologia: o abandono da belicomania. 

Mitologia: o mito da mudança sem reciclagem; a erradicação do mito da paz íntima sem 

autesforço; a abolição do mito de a paz ter natureza passiva. 

Holotecologia: a pacificoteca; a serenoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a reurba-

noteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Paciologia; a Autolucidologia; a Ortopen-

senologia; a Autoconscienciometrologia; a Teaticologia; a Cosmoeticologia; a Traforologia;  

a Desassediologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser pacífico; a conscin pacificadora; a conscin benigna; a consciência or-

tocentrada; a pessoa de boa vizinhança; a personalidade panos quentes; a pessoa apagadora de in-

cêndios nos interrelacionamentos; a conscin universalista; a conscin serena; a consciência mental-

somática; a conscin mediadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser maxifraterno; o ser in-

terassistencial; a minipeça interassistencial; a conscin cosmoética; a conscin autopesquisadora;  

a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o defensor da paz; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autoimperdoador; o heteroperdoador; o autodecisor;  

o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o paciólogo; o amigo da paz; o Serenão. 

 

Femininologia: a defensora da paz; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autoimperdoadora; a heteroperdoadora; a autodeciso-

ra; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepci-

ologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a pacióloga; a amiga da paz; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

benignus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens praeperdonator; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento pacífico básico = a manifestação pensênica eutímica da 

conscin assistente nos trabalhos voluntários da tenepes; temperamento pacífico avançado  

= a manifestação pensênica plena de tranquilidade íntima da conscin refratária aos assédios no 

front da interassistencialidade e nos trabalhos de reurbanização extrafísica. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura da intercooperação; a cultura da autopesqui-

sa; a cultura da benignidade; a cultura traforista; a cultura da cosmoeticidade; a cultura da sere-

nidade; a cultura da profilaxia da violência; a cultura da pacificação multidimensional. 

 

Taxologia. Conforme a Cronologia, eis, por exemplo, duas categorias de paz íntima pas-

síveis de serem vivenciadas pela consciência em evolução: 

1.  Temporária: a condição momentânea de pacificação íntima. 

2.  Permanente: a condição contínua de pacificação íntima. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 31 

traços do temperamento pacífico: 

01. Abertismo. 

02. Abnegação. 

03. Acalmia. 

04. Altruísmo. 

05. Amabilidade. 
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06. Anticonflitividade. 

07. Autodesassedialidade. 

08. Autorreflexibilidade. 

09. Benignidade. 

10. Bom humor. 

11. Bondade. 

12. Compreensão. 

13. Cooperação. 

14. Diplomacia. 

15. Empatia. 

16. Equilíbrio. 

17. Fraternismo. 

18. Harmonia. 

19. Honestidade. 

20. Intencionalidade cosmoética. 

21. Ortopensenidade. 

22. Otimismo. 

23. Paciência. 

24. Pacificidade. 

25. Perseverança. 

26. Ponderação. 

27. Prestimosidade assistencial. 

28. Racionalidade. 

29. Respeito à manifestação consciencial. 

30. Tranquilidade. 

31. Serenidade. 

 

Delineamento. O autodelineamento evolutivo, intransferível, da consciência é conquista 

traforista alcançada depois de muitas experiências por inúmeros ciclos multiexistenciais. 

 

Iniciativa. Sob a ótica da Evoluciologia, existem iniciativas evolutivas, lúcidas, perme-

ando o aprimoramento da consciência, na aquisição e no refinamento dos traços conscienciais. 

Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 atitudes, posturas ou condições pacificadoras da cons-

ciência: 

01. Anticonflitividade. A eliminação dos conflitos intraconscienciais. 

02. Autopacificação. O autoperdão e o heteroperdão como pacificadores evolutivo. 

03. Cooperação. O trabalho conjunto com os amparadores. 

04. Criticidade. A autocrítica e heterocrítica constante. 

05. Educação. A tarefa de orientação evolutiva. 

06. Erudição. A escolha pela auteducação cosmoética. 

07. Fraternidade. O equilíbrio emocional da dupla evolutiva (DE). 

08. Homeostasia. A homeostase holossomática pacificadora. 

09. Intencionalidade. A qualificação cosmoética das intenções na interassistêcia. 

10. Mentalsomaticidade. A predominância do mentalsoma como agente decisor. 

11. Multidimensionalidade. A vivência da consciencialidade cosmoética. 

12. Ortocentramento. A vivência pelos valores internos construídos ao longo do 

tempo. 

13. Posicionamento. O posicionamento cosmoético pacificador deliberado. 

14. Reciclogenia. As recins e recéxis quanto a forma pessoal de funcionar. 

15. Reflexividade. O estudo e autorreflexão quanto às realidades do Cosmos. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento pacífico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

03.  Autopacificação  tenepessista:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Avanço  da  razão:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  anticonflituosidade-autopacificação:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

O  TEMPERAMENTO  PACÍFICO  CONSTITUI  MAXIDISSIDÊN-
CIA  DO  HOLOPENSENE  BELICISTA  ANTIEVOLUTIVO,  QUA-
LIFICANDO  A  CONSCIÊNCIA  QUANTO  À  INTERASSISTÊN-
CIA,  À  AUTEVOLUÇÃO  LÚCIDA  E  À  MEGAFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera, sustenta, e defende o estado de paz 

como sendo condição indispensável para a evolução consciencial? Já pensou em contribuir com 

as próprias energias pacíficas? Quais foram as iniciativas e / ou os resultados? 
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T E M P E R A M E N T O    RE L I G I O S O  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O temperamento religioso é o conjunto de características intraconscien-

ciais, inatas e paragenéticas, do comportamento e da manifestação pensênica da consciência, com  

o predomínio da credulidade, idolatria e baixo nível de discernimento, estruturado no decurso de 

sucessivas retrovidas no âmbito das religiões e seitas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo temperamento provém do idioma Latim, temperamentum, “esta-

do; esperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coi-

sas em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. A palavra religioso deriva do mes-

mo idioma Latim, religiosus, “piedoso; pio; religioso; sagrado; consagrado pela religião”. Surgiu 

no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Temperamento dogmático. 2.  Temperamento doutrinário. 3.  Tem-

peramento supersticioso. 4.  Temperamento sectário. 5.  Materpensene religioso. 

Neologia. As duas expressões compostas temperamento religioso ignorado e tempera-

mento religioso autoconsciente são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Temperamento descrenciológico. 2.  Temperamento universalista.  

3.  Temperamento científico. 4.  Materpensene zetético. 

Estrangeirismologia: o locus externo de controle; o credo quia absurdum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Descrenciologia. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Fé é irra-

cionalidade. Religião: canga ideológica. Castidade: sexualidade antifisiológica. Celibato: impo-

tência sexochacral. Credulidade, não. Descrenciologia. 

Citaciologia. Eis duas citações caracterizadoras do temperamento religioso: – Acredito 

que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado (Inácio de 

Loyola, 1491–1556). Minha consciência é escrava da palavra de Deus (Martinho Lutero, 1483– 

–1546). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Quem nada sabe, de nada du-

vida. Deus dá a canga conforme o pescoço. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irracionalidade; a bitola holopensênica; a opres-

são holopensênica multimilenar do religiosismo; o materpensene da idolatria; os credopensenes;  

a credopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os acriticopensenes; a acriticopenseni-

dade; os glicopensenes; a glicopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os raptopensenes;  

a raptopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade. 

 

Fatologia: o temperamento religioso; a incoerência do conscienciólogo com tempera-

mento dogmático; a reprodução do traço religioso de devoção às consciências consideradas evo-

luídas; o plágio, banalização e deturpação de verpons e neologismos da Conscienciologia por 

místicos; o vocabulário religionário expresso habitualmente; a influência mesológica na estrutura-

ção do temperamento religioso; a compreensão da estrutura do temperamento doutrinário para 

qualificar a convivialidade pró-assistencial com a mesologia religiosa; o ato de viver a própria vi-

da em padrões estabelecidos por outrem; a meta inatingível de agradar a todos; a dificuldade em 

dizer não; a comunicação redundante; a defesa da autoimagem de santidade; a espera sem fim pe-

lo “messias” prometido e incumbido de salvar e redimir a Humanidade; a implantação sub-reptí-

cia do menticídio em seitas religiosas; a falaciosa abolição de dogmas para fazer média e angariar 
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novos adeptos; o frenesi da plateia absorta na lábia do líder religioso amaurótico; a praxe de fun-

damentar os argumentos em crenças; a sexualidade considerada pecaminosa; a capacidade de con-

solação das crenças validadas em verdades absolutas; o aporte existencial da educação religiosa 

no fomento da erudição, durante séculos; a reciclagem do temperamento religioso. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inexistência de 

religiões em comunexes avançadas; a ineficiência energossomática da conscin trancada; a resso-

ma da consciência intermissivista enquanto convite para a reciclagem do temperamento religioso 

do grupocarma; as legiões de consciexes parapsicóticas aguardando a prometida ressurreição da 

carne; a condição do antítipo extrafísico influenciando a conscin religiosa imatura, por meio da 

transfiguração em “santos”, “mestres”, “anjos” ou “gurus”; a exaltação das semipossessões malig-

nas em templos religiosos; as facções de megassediadores extrafísicos fanáticos; a sedução ener-

gossomática, inerente à doutrinação; a postergação da prática da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo temperamento religioso–temperamento monárquico– 

–temperamento bélico; o sinergismo patológico terceirização das escolhas–estagnação evoluti-

va; o sinergismo nosográfico mediunidade reprimida–porão consciencial. 

Principiologia: a execração do princípio da descrença (PD); a ignorância quanto ao 

princípio da meritocracia evolutiva. 

Codigologia: o ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da origem da religião; a falácia na teoria da fé raciocinada;  

o rechaço à teoria da seriéxis; a teoria da robéxis. 

Tecnologia: a técnica do amparo extrafísico funcional; a técnica da autoconscienciome-

tria; a técnica da autoconsciencioterapia; as técnicas da Descrenciologia; as técnicas da Ener-

gossomatologia; as técnicas da Gesconologia; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técni-

ca da dupla evolutiva (DE); a técnica da ortopensenidade; a técnica da projecioterapia; a técnica 

da aquisição do senso universalista; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: a abordagem equivocada do voluntariado religioso salvacionista;  

a opção pelo autenfrentamento do temperamento religioso no voluntariado da docência conscien-

ciológica; a autossuperação pela adesão ao paravoluntariado interassistencial da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consci-

enciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito da heterodoxia na fundação de novas religiões ortodoxas; o efeito 

das crenças e dogmas na parapsicose pós-dessomática; o efeito da Descrenciologia no afasta-

mento de guias amauróticos e assediadores; o efeito da bitola holopensênica da população im-

pensante; a condição de buscador borboleta enquanto efeito da síndrome do estrangeiro (SEST). 

Neossinapsologia: a crença dogmática inibidora da geração de neossinapses avançadas. 

Ciclologia: o ciclo melin-melex; o ciclo automimese existencial–antepassado de si mes-

mo; o ciclo de verdades inquestionáveis; o ciclo da dependência religiosa; o ciclo vida crítica– 

–saturação religiosa–automaxidissidência. 

Enumerologia: o nome religioso; o dia religioso; o vocabulário religioso; o gestual re-

ligioso; o vestuário religioso; o objeto religioso; a vida religiosa. 

Binomiologia: o binômio verdade-limite; o binômio discriminação-discordância; o bi-

nômio teocracia-sectarismo; o binômio delírio de grandeza–delírio religioso; o binômio lei do 

menor esforço–acomodação mimética; o binômio cardiochacralidade–labilidade parapsíquica. 
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Interaciologia: a interação dogmatismo religioso–dogmatismo científico; a interação 

engano parapsíquico–ratificação dos dogmas; a interação inseparabilidade grupocármica– 

–mesologia religiosa; a interação esquema de dependência–distorções cognitivas. 

Crescendologia: o crescendo celibato–duplismo; o crescendo vocabulário religioso–vo-

cabulário neológico da Conscienciologia; o crescendo voluntariado salvacionista–voluntariado 

conscienciológico. 

Trinomiologia: o trinômio ladainha hipnótica–retórica melíflua–parábola obtusa; o tri-

nômio genuflexão-prosternação-persignação; o trinômio poder-posição-prestígio; o desenvolvi-

mento do trinômio enciclopedismo-poliglotismo-polimatia; o trinômio estado vibracional–desca-

blagem energética–lucidez consciencial; o trinômio seriéxis-aculturação-universalismo. 

Polinomiologia: a anulação consciencial expressa no polinômio voto de pobreza–voto de 

castidade–voto de obediência–voto de silêncio–voto de clausura; a premência em aplicar o poli-

nômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo temperamento religioso / autonomia consciencial;  

o antagonismo fins lucrativos / fins assistenciais; o antagonismo cético otimista cosmoético 

(COC) / crédulo pessimista anticosmoético; o antagonismo confissão dos pecados / conscin- 

-cobaia voluntária; o antagonismo pé-de-meia / voto de pobreza; o antagonismo assistencialismo 

/ assistencialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ex-santo em retrovida poder ser idolatrado por si mes-

mo na atual existência; o paradoxo do cientista religioso; o paradoxo da religião capitalista. 

Politicologia:  a teocracia; a clerocracia; a monarquia; a derrocada do laicismo. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de Talião. 

Filiologia: a teofilia; a misticofilia; a assediofilia. 

Fobiologia: a neofobia fossilizadora; a hipengiofobia estagnadora; a teaticofobia; a para-

psicofobia parapsicótica; a bibliofobia; a espectrofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome de Swedenborg; a síndro-

me do oráculo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome do bonzinho; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a megalomania religiosa; a sofismomania; a doutrinomania; a sacromania; 

a hagiomania; a mitomania; a toxicomania. 

Mitologia: o mito da necessidade de religião; o mito de a religião ser o alicerce da mo-

ralidade; o mito de a religião dar significado à vida; o mito da religião universalista; o mito da 

santidade deposto pela Conscienciometrologia; o mito da infalibilidade papal; os mitos folcló-

ricos. 

Holotecologia: a religioteca; a dogmaticoteca; a monarquicoteca; a belicoteca; a gurute-

ca; a mimeticoteca; a descrencioteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia;  

a Caracterologia; a Biografologia; a Sociometria; a Seriexometria; a Holomaturologia; a Parapa-

tologia; a Hagiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin devota; a consréu fanática religiosa; a consciência carola; a cons-

cin puritana; a isca humana inconsciente; a consciex parapsicótica; a consciex assediadora;  

a consbel teoterrorista; a conscin intermissivista; a consciência tenepessista. 

 

Masculinologia: o minidissidente; o asceta; o cenobita; o eremita; o anacoreta; o eunu-

co; o brâmane; o charlatão; o curandeiro; o benzedeiro; o exorcista; o religioso; o rezador; o dou-

trinador; o missionário; o irmão; o beato; o santarrão; o esotérico; o místico; o maçom; o astrólo-

go; o cartomante; o quiromante; o mago; o feiticeiro; o vidente; o mestre; o santo; o guru; o papa- 

-passes; o papa-hóstia; o pontífice; o padre; o sacerdote; o pastor; o pai de santo; o médium; o xa-

mã; o rabino; o monge; o muçulmano; o ph.Deus beato. 
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Femininologia: a minidissidente; a asceta; a cenobita; a eremita; a anacoreta; a charlatã; 

a curandeira; a benzedeira; a exorcista; a religiosa; a rezadora; a doutrinadora; a missionária; a ir-

mã; a beata; a santarrona; a esotérica; a mística; a astróloga; a cartomante; a quiromante; a maga; 

a feiticeira; a vidente; a mestra; a santa; a guru; a papa-passes; a papa-hóstia; a madre; a sacerdo-

tisa; a pastora; a mãe de santo; a médium; a xamã; a rabina; a monja; a muçulmana; a ph.Deus 

beata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens 

dogmaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens demagogus; o Homo sapiens genufle-

xus; o Homo sapiens doctrinator; o Homo sapiens sanctificatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temperamento religioso ignorado = os traços dogmáticos manifestos de 

modo instintivo, sem consciência da impregnação multimilenar na intraconsciencialidade; tempe-

ramento religioso autoconsciente = os traços dogmáticos manifestos, porém já reconhecidos por 

meio da autopesquisa e em processo de reciclagem, objetivando a autossuperação. 

 

Culturologia: a cultura das tradições religiosas; a cultura do sagrado. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis por exemplo, em ordem alfa-

bética, 100 trafares, características ou hábitos disfuncionais passíveis de compor o temperamento 

religioso: 

01. Acobertamento: a dissimulação crassa de atos anticosmoéticos, tais como 

pedofilia, charlatanismo, lavagem cerebral e escravidão sexual. 

02. Acriticismo: a falta de discernimento quanto aos dogmas e verdades absolutas. 

03. Alienação: a perda da própria identidade ao acatar os votos religiosos; a alheação  

à própria realidade existencial e social. 

04. Amoralidade: a carência do senso de moralidade; a indiferença à moral. 

05. Antizooconvivialidade: o sacrifício de animais em rituais; o ebó. 

06. Apego: a predileção recorrente pela crença e hegemonia das verdades absolutas. 

07. Arrogância: a superioridade religiosa; a jactância do religioso; a autodenominação 

escolhido por Deus. 

08. Assistencialismo: a assistência para aliciar, fazer média e agradar a todos, sem es-

clarecer e eliminar o problema. 

09. Autassédio: a coroa de espinhos intraconsciencial; o ato de sofrer para ser salvo;  

a autopensenização monoideica e hipnótica; as ideias de santidade e perfeição. 

10. Autocorrupção: a reincidência dos “pecados” ad infinitum; a promessa descum-

prida. 

11. Autodepreciação: o ato de aviltar a si mesmo para aprazer Deus. 

12. Autoflagelação: o castigo, tormento ou sacrifício autoimposto para expiar os peca-

dos; a mortificação do soma; o cilício; as romarias de joelhos; o suicídio. 

13. Automimese estagnadora: a repetição dispensável de condutas perpetradas em re-

trovidas. 

14. Autoritarismo: a hierarquia religiosa; a ordem incontestável e verticalizada, vinda 

de superiores ou divindades; a violação da liberdade individual. 

15. Avareza: a mesquinhez; a sovinice; o dízimo e doações para o bolso dos líderes re-

ligiosos. 

16. Bagulhismo: os bagulhos energéticos reforçadores do temperamento religioso. 

17. Beatice: a devoção religiosa fingida, exagerada ou afetada. 

18. Beligerância: os santos bélicos; as dizimações em nome do deus da paz; a selvage-

ria das guerras santas; os conflitos interreligiões. 

19. Bibliofobia: a aversão às verpons libertárias. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21892 

20. Bradipsiquismo: a pensenidade lerda; a hipoacuidade; o mentalsoma e chacras cor-

ticais bloqueados devido ao desuso. 

21. Carência sexual:  o celibato; a repressão sexual; o congressus subtilis. 

22. Cascagrossismo: a autoparapsiquismo cerceado, tolhido ou bloqueado no decorrer 

de séculos obscuros sob lavagem paracerebral. 

23. Castidade: a abstinência dos prazeres sexuais; o eunuco bioenergético. 

24. Charlatanismo: a fraude de psicografias em romances mediúnicos; a mistificação 

mediúnica; a prestidigitação em cirurgias espirituais. 

25. Comodismo: o ato de crer para ser salvo; a comodidade em ter crenças e dogmas 

para não pensar por si. 

26. Conflitividade: o dogma gerador de conflitos; a impossibilidade de ser perfeito;  

o conflito íntimo por haver pecado. 

27. Credulidade: a tendência em acreditar fervorosamente sem reflexão, evidências ou 

autocomprovação. 

28. Cumplicidade nosográfica: os pactos multidimensionais anticosmoéticos; as sim-

patias, magias e rituais baratrosféricos em conluio com assediadores extrafísicos. 

29. Decidofobia: o ato de consultar os espíritos, padres, pastores, mestres e gurus antes 

de tomar qualquer decisão. 

30. Demagogia: a manipulação e domínio das paixões populares por meio de promessas 

ilusórias, supostamente celestiais. 

31. Dependência: o rato de confessionário; a dependência médium–guia amaurótico; 

os artefatos, objetos e rituais religiosos. 

32. Despriorização: a autevolução deixada em segundo plano, à espera de milagres. 

33. Dogmatismo: os princípios e crenças, determinados por autoridade religiosa, como 

verdade incontrovertível e absoluta. 

34. Doutrinação: a inculcação sorrateira de crenças e dogmas; as lavagens cerebrais. 

35. Dramatização: o exagero sentimental diante dos acontecimentos da vida. 

36. Egoísmo: o ato de rogar para si; a religião enquanto bom negócio para os interesses 

pessoais ou de pequeno grupo afim. 

37. Emocionalismo: a exploração da emoção dos devotos por meio de músicas, ser-

mões melífluos e parábolas comoventes; a supremacia do psicossoma. 

38. Escravagismo: a apologia à escravidão em textos sagrados; os escravos de guerra 

dos extremistas islâmicos. 

39. Estagnação: o axioma mumificante; o estado estacionário, sem progresso e evolu-

ção, aguardando o “juízo final” e a “salvação eterna”. 

40. Falaciosismo: as afirmações ilusórias. 

41. Fanatismo: a paixão cega e obstinada à doutrina religiosa. 

42. Ganância: os fins lucrativos prevalecendo sobre os fins assistenciais; a teologia da 

prosperidade. 

43. Gurulatria: o culto cego a santos, gurus, mestres, animais, divindades ou imagens. 

44. Heterassédio: a possessão maligna; o trancamento da mediunidade. 

45. Hipocrisia: a falsidade de virtudes, intenções e sentimentos. 

46. Histeria: as conscins descontroladas diante do religioso pop star. 

47. Homofobia: a explicitação da homofobia em textos religiosos. 

48. Humildade: a valorização da fraqueza, submissão e inferioridade. 

49. Imaturidade: a baixa aquisição de cons; o porão consciencial duradouro. 

50. Incoerência: o “santo”, da igreja para dentro. 

51. Ingenuidade: a conscin incauta, facilmente ludibriada em seitas religiosas. 

52. Insegurança: a necessidade de orações, mantras e bagulhos para a suposta proteção. 

53. Intolerância: a hostilidade às crenças divergentes; a bibliocastia. 

54. Inveja: a cobiça hierárquica em instituições religiosas. 

55. Irracionalidade: os mitos e dogmas alheios aos argumentos da razão. 
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56. Machismo: a crença na inferioridade da mulher, desde a Antiguidade; a mulher en-

quanto propriedade masculina, segundo escrituras; o patriarcado na hierarquia religiosa. 

57. Malevolência: a encomenda de assédio extrafísico (magia negra, despachos, ma-

cumbas); a Schadenfreude impelida por questões religiosas divergentes. 

58. Manipulação: o vocabulário religioso de eufemismos; a adulteração das escrituras. 

59. Melancolia: a melin por despriorização evolutiva e consequente melex. 

60. Melindrismo: a facilidade em magoar-se; o amuo diante da verdade relativa nua  

e crua. 

61. Misantropia: a clausura monástica; a anticonvivialidade crassa; o religioso associal. 

62. Misoginia: o ódio e aversão às mulheres. 

63. Monarquismo: o deus rei; as orações salve rainha e pai nosso; as imagens sacras;  

o trono e a tiara papal; a canonização de monarcas. 

64. Monoideísmo: a prevalência da ideia fixa e recorrente, fundamentada em dogmas. 

65. Mutilação: a mastectomia; a infibulação; a castração; a circuncisão. 

66. Neofobia: a aversão às verdades relativas de ponta; a ojeriza à Ciência. 

67. Obscurantismo: o impedimento da difusão do conhecimento com intuito de explo-

rar crendices e superstições. 

68. Opulência: as religiões megabilionárias; os artefatos de ouro e pedras preciosas; os 

templos faraônicos. 

69. Parapsicofobia: a demonização dos fenômenos parapsíquicos. 

70. Paroquialismo: o interesse tacanho voltado ao grupúsculo afim, sem considerar  

o melhor para todos, além da comunidade. 

71. Passividade: o ato de sempre oferecer a outra face; o carneirismo. 

72. Perfeccionismo: a infalibilidade papal; o infundado desejo em tornar-se perfeito. 

73. Persuasão: o ato de convencer outrem a professar a crença pessoal. 

74. Perversão: os pedófilos na máfia de batina; as perversões sexuais na bíblia. 

75. Pessimismo: a visão derrotista e catastrófica de si mesmo, de outrem e do mundo. 

76. Preconceito: a ideia preconcebida, fundada em crenças arcaicas. 

77. Preguiça: a falta de vontade em pensar por si; a lassidão em autopesquisar-se. 

78. Prolixidade: os sermões, cultos ou rezas extensos e enfadonhos. 

79. Promiscuidade: as orgias ocultistas; a libertinagem travestida de “amor universal”. 

80. Proselitismo: a doutrinação para converter novos adeptos, seguidores ou prosélitos. 

81. Prostituição: o sexual jihad; a prostituição sagrada. 

82. Pusilanimidade: a falta de coragem para evoluir sem intermediários ou religião. 

83. Queixume: a lamúria insistente, importuna e inconsistente em confessionários;  

a queixa do efeito das próprias escolhas pretéritas multimilenares. 

84. Radicalismo: a imposição da verdade absoluta goela abaixo; a implantação da sha-

ria a bombas; a instauração do dogma a ferro e fogo. 

85. Repressão: a coibição do ato de pensar por si; a repressão dos interesses pessoais 

para seguir a vontade de deus. 

86. Rigidez: o excesso de rigor na interpretação dos ambíguos textos religiosos. 

87. Salvacionismo: a incongruência da salvação pela fé. 

88. Sectarismo: o esoterismo; a sociedade secreta; a sonegação de informações. 

89. Severidade: a punição severa. 

90. Submissão: a obediência irrestrita aos superiores e escrituras; a negação da própria 

vontade; a genuflexão; a prostração. 

91. Taconismo: o predomínio da consolação; a assistência paliativa para fazer média. 

92. Tanatofobia: o medo patológico da dessoma, oriundo da existência trancada. 

93. Teoterrorismo: o uso do terror para impor a vontade do deus da paz. 

94. Terceirização: o ato de deixar a vida nas mãos de Deus; o ato de culpar “satanás” 

por todos os males e infortúnios da vida. 

95. Timidez: o acanhamento excessivo diante do sexo oposto; a inibição. 

96. Toxicomania: o consumo de tóxicos em cultos e rituais religiosos. 
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97. Tradicionalismo: o apego acrítico aos costumes, práticas e ideias ultrapassadas. 

98. Vaidade: o desejo de ser enaltecido e santificado; a presunção em salvar almas pe-

cadoras; o showman religioso. 

99. Vingança: o deus vingativo; a lei de talião; a revanche sanguinolenta entre reli-

giões. 

100.  Vitimização: o pecado inconfessável; as culpas mortificantes; o calvário autopensê-

nico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o temperamento religioso, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alforria  da  dogmática  religiosa:  Liberaciologia;  Homeostático. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Esoterismo:  Desviaciologia;  Nosográfico. 

08.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Linguagem  dogmática:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

11.  Mitoclastia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

A  PARAPATOLOGIA  DO  TEMPERAMENTO  RELIGIOSO  

AINDA  PERMANECE  IGNORADA  PELA  GRANDE  MAIORIA  

DAS  CONSCIÊNCIAS.  INEVITAVELMENTE,  PARA  EVOLUIR  

É  NECESSÁRIO  ABRIR  MÃO  DAS  CRENÇAS  E  DOGMAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou na autopesquisa traços do tempe-

ramento religioso? Quais os ganhos evolutivos em reciclar o temperamento dogmático? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dalgalarrondo, Paulo; Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais; 438 p.; 38 caps.; 1 índice; 
glos. 531 termos; 201 refs.; alf.; ono.; 24,5 x 17,5 cm; enc.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 219, 220 e 223. 

2.  Dawkins, Richard; Deus, um Delírio; (The God Delusion); trad. Fernanda Ravagnani; 520 p.; 10 caps.; 21  

x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 11 a 26, 28, 29, 33, 35, 41, 45, 46, 215, 219, 220, 230 
e 231. 

3.  Harris, Sam; Despertar: um guia para a espiritualidade sem religião (Waking Up: A Guide to Spirituality 

Without Religion); trad. Laura Teixeira Motta; 259 p.; 5 caps.; 1 índice; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São 
Paulo; 2015; páginas 162 a 183. 

4.  Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo; 
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5.  Reich, Wilhelm; O Assassinato de Cristo (The Murder of Christ); trad. Carlos Ralph Lemos Viana; & Cid 

Knipel Moreira; revisor José Antônio Fragoso Fernandes; 287 p.; 18 caps.; 126 refs; 1a Ed.; Dom Quixote; Lisboa, Portu-

gal; 1983; páginas 19 a 27 e 223 a 230. 
6.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; 

pref. Flávia Guzzi; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 346 p.; 6 partes; 44 caps.; 1 cronologia; 17 E-mails; 223 

enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 17 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 
x 14cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 151 a 170. 

7.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 381, 425 

a 428, 472, 475, 654, 655, 666, 848 a 852 e 1.011 a 1.013, 
8.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21  

x 7 cm; enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 18, 19, 58 a 62, 

86, 87, 374 a 377 e 386 a 389. 
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T E M P L A R I O L O G I A  
( H I S T O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Templariologia é o conjunto dos estudos históricos sobre a ordem mili-

tar-religiosa medieval dos cavaleiros monges templários e as consequentes relações sócio-históri-

cas, míticas e esotéricas com a Sociedade Ocidental, notadamente a associação do belicismo com 

o fanatismo religioso. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo templário deriva do idioma Latim Medieval, templarius, “ordem 

religiosa dos cavaleiros do Templo”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia 

provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Estudo da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de 

Salomão. 2.  Estudo sobre os Cavaleiros de Cristo. 3.  Estudo da Ordem do Templo. 4.  Estudo 

dos Cavaleiros Templários. 5.  Estudo dos Soldados Pobres de Cristo. 

Neologia. O vocábulo Templariologia e as 3 expressões compostas Templariologia His-

tórica, Templariologia Mitológica e Templariologia Esotérica são neologismos técnicos da His-

toriologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo da Ordem dos Hospitalários. 2.  Estudo dos Cavaleiros de 

São João de Jerusalém. 3.  Estudo da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. 4.  Estudo da Ordem dos 

Cavaleiros de Malta. 5.  Estudo da Ordem de Calacrava. 6.  Estudo da Ordo Templi Orientis 

(OTO). 7.  Estudo da Ordem de Santiago da Espada. 

Estrangeirismologia: o baussant; o movimento Pax Dei; a Army of God; o templum do-

mini; a bellum justum; a vendetta; os Chevaliers du Christ; os Templiers; a Milites Dei. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Pacifismologia Interconsciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Templários: 

bonifrates úteis. 

Coloquiologia. Eis 4 ditos populares relacionados ao tema: – O ataque é a melhor defe-

sa; o ato de beber e praguejar como um templário; a boa guerra faz boa paz; o lema para os 

vencidos não há piedade. 

Citaciologia: – E o pensamento de salvar o mundo é dos que acarretam as mais copio-

sas e inúteis carnificinas (Carlos Drummond de Andrade, 1902–1987). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da beligerância; o holopensene da irracionalidade; 

o holopensene religioso; o holopensene estoicista; o holopensene segregacionista; os pensenes da 

arrogância; os pensenes teobelicistas; os pensenes prepotentes; os patopensenes; a patopensenida-

de; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; a ilusão dos pensenes quixotescos; a ausência dos 

pensenes cosmoéticos; a excassez dos pensenes questionadores; a necessidade dos pensenes pa-

cificadores. 

 

Fatologia: as cruzadas; as guerras religiosas; a reconquista; o cerco às cidades; o apego 

ao belicismo; o estratagema militar; as condutas belicosas; as torturas; a hedionda matança dos 

prisioneiros; a ordem do dia; a espada em riste; o efeito colateral das guerras produzindo resulta-

dos indesejáveis como a matança de mulheres e crianças; as máquinas de guerra; o butim; 

a pilhagem; o estandarte; o carrasco legal de Cristo; a matilha humana; a falta de higiene nos 

campos de batalha; os mosteiros; a cela; a autoflagelação; as regras monásticas; a obediência cega 

sem autocrítica; a observância dos votos monásticos de pobreza, castidade, obediência e silêncio; 
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as refeições silenciosas; os salmos cantados em tom monótono contribuindo para as lavagens sub-

cerebrais; a canga religiosa; a evangelização; a catequese; a marionetagem; a imposição da cren-

ça; a máfia santa; o catolicismo conservantista defendendo postura arbitrária em relação às polí-

ticas de abertura da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR); os conceitos tradicionais da mo-

ralidade cristã promovendo a segregação humana; o Opus Dei enquanto seita católica fascista;  

a cruz como subterfúgio para matar; o papado; o braço armado da Igreja; a guarda suíça na condi-

ção de exército do Vaticano, responsável pela segurança dos papas; a inculcação insidiosa da 

morte santa; as grilhetas da fé; o orgulho de ser cristão; a associação de leigos católicos Legião de 

Maria; a insuficiente lucidez perante os fatos; os trovadores medievais engrandecendo feitos tem-

plários, a exemplo da matança dos muçulmanos; o role-playing-game (RPG) com a temática tem-

plária; o segredo templário; o santo sepulcro; as relíquias sagradas; a vingança templária; o ritual 

de iniciação ao grau de cavaleiro templário; as ordens iniciáticas influenciadas pelos cavaleiros do 

templo; a ideia de a matança de malfeitor não ser homicídio, mas malecídio; a ideia do bem 

contra o mal utilizando a força militar; a ideia equivocada da paz a partir da guerra; a legitimação 

da barbárie; a sede pelo poder; a politicagem; o aliciamento de novos membros; a trégua de Deus 

enquanto prática medieval proposta pela Igreja Católica para evitar as guerras nas festas 

litúrgicas; o medievalismo moderno; as guerras santas modernas; a morte na fogueira; a Inquisi-

ção; a caça aos hereges; o processo do julgamento templário; os cavalos; a cruz templária;  

o hábito branco usado pelos cavaleiros templários; o hábito marrom usado pelos seguidores de 

grau hierárquico abaixo do cavaleiro; o cabelo raspado e o uso da barba; a pseudopobreza dos ca-

valeiros templários; a influência templária no sistema financeiro atual; a Ordem na condição de 

fiel depositário dos bens dos nobres e viajantes; as técnicas de navegação marítimas ampliadas 

pelos templários; a finalidade social da Ordem promovendo a tacon entre os necessitados; a defe-

sa e proteção dos peregrinos; a associação nefasta do belicismo com o fanatismo religioso; o atual 

tratamento romântico e heroico dispensados à Ordem dos Templários, produzindo romances e fil-

mes historicamente equivocados; a superação da religiosidade beligerante por meio da Descrenci-

ologia Cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de lucidez  

 e de visão cosmoética dos parafatos; a ausência da pararretilinealidade pensênica; a paracanga re-

ligiosa; as interprisões grupocármicas; a vivência baratrosférica; o autassédio; o heterassédio 

interconsciencial; os bagulhos energéticos pessoais; os grilhões seculares das interprisões grupo-

cármicas superados pela interassistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico religião-guerra; o sinergismo crença-vitimi-

zação; o sinergismo autopatopensenidade-Baratrosfera; a falta do sinergismo Cosmoética-uni-

versalismo; a ausência do sinergismo reciclagem-lucidez. 

Principiologia: a falta do princípio admiração-discordância; a ausência do princípio da 

descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ―se não presta, não adi-

anta fazer maquilagem‖; a privação do princípio da autocrítica; o princípio da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

Codigologia: os códigos teológicos ultrapassados; as normas do código do regimento 

interno da ordem templária; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmo-

ética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; as teorias conspiratórias; a teoria das interprisões 

grupocármicas; a teoria do Homo sapiens pacificus. 

Tecnologia: as técnicas da guerra; as técnicas de tortura; as técnicas da cavalaria;  

as técnicas da anticonflituosidade e da pacificação; a técnica do sobrepairamento analítico;  

as técnicas da retilinearidade pensênica; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica da Im-

pactoterapia. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); 

o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Serenologia (Serenarium); o laboratório consciencioló-

gico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pacifistas. 

Efeitologia: o efeito devastador da vingança; o efeito demolidor da guerra; o efeito em-

pobrecedor do sofrimento; o efeito traumatizador das torturas; o efeito tranquilizador do perdão; 

o efeito desassediador da paz; o efeito esclarecedor do discernimento; o efeito clarificador da lu-

cidez. 

Neossinapsologia: as neossinapses da Cosmoética; as neossinapses da multidimensio-

nalidade; as neossinapses da seriexialidade; as neossinapses da assistencialidade; as neossinap-

ses da perceptibilidade; as neossinapses da inteligência evolutiva (IE). 

Ciclologia: o ciclo patológico das automimeses; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo guer-

ra-paz; o ciclo melin-melex; o ciclo aprendizagem-ensino; o ciclo Curso Intermissivo (CI)–pro-

éxis. 

Enumerologia: o fanatismo religioso; a fé cega; as guerras santas; as heresias persegui-

das; a truculência justificada; o poder papal; a imposição teocrática. 

Binomiologia: o binômio quartel-mosteiro; o binômio fé-irracionalidade; o binômio ir-

ritação-conflituosidade; o binômio lavagens subcerebrais–crenças inúteis; o binômio orgulho– 

–visão distorcida; o binômio higidez pensênica–discernimento. 

Interaciologia: a interação nobreza-igreja; a interação cavalo-cavaleiro; a interação 

medo-subserviência; a interação apedeutismo-credulidade; a interação beatice-servilismo. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico monastério–autismo consciencial; o crescen-

do cooperação–convivialidade fraterna; o crescendo nosográfico escudeiro-cavaleiro; o crescen-

do insegurança-medo-agressão. 

Trinomiologia: o trinômio pobreza-castidade-obediência; o trinômio armas-poder-me-

do; o trinômio obsoleto eloquência-retórica-oratória; o trinômio insensato crendices-delírios- 

-tradições; o trinômio violência-guerra-destruição; o trinômio acolhimento-orientação-encami-

nhamento. 

Polinomiologia: o polinômio pobreza-castidade-obediência-silêncio; o polinômio deslo-

cado verdade-sabedoria-conhecimento-perfeição; o polinômio patológico pessoa santa–objeto 

santo–livro santo–lugar santo; o polinômio lealdade-honestidade-Cosmoética-fraternismo-uni-

versalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo medievalidade / modernidade; o antagonismo guer-

ra / paz; o antagonismo consciência belicista / consciência pacificadora; o antagonismo consci-

ência religiosa / consciência pesquisadora; o antagonismo paz cristã / paz universalista; o anta-

gonismo motricidade / mentalsomaticidade. 

Paradoxologia: o paradoxo dias de erros–anos de retratação–séculos de recomposição; 

o paradoxo falacioso da fé raciocinada. 

Politicologia: a sinarquia; a monarquia; a teocracia; a clerocracia; a mafiocracia; a tira-

nia; o feudalismo; o totalitarismo; a ausência da democracia pura. 

Legislogia: a lei da selva; a lei de talião; a lei do mais forte; as leis canônicas; as leis 

feudais; as leis da guerra; a lei da afinidade; a lei do menor esforço; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a ausência da criticofilia; a escassez da evoluciofilia; a falta da diplomaciofi-

lia; a carência da neofilia; a pouquidade da assistenciofilia; a privação da bibliofilia; a negação da 

antropofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a ginofobia; a agorafobia; a biofobia; a estigiofobia; a hamarto-

fobia; a evoluciofobia; a rabdofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a megalomania; a tiranomania; a teomania; a belicomania; a religiosoma-

nia; a claustromania; a equinomania; a nestomania; a antiquomania. 
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Mitologia: o mito do Santo Graal; os mitos arthurianos; o mito de Bafomé; o mito de 

São Jorge e o dragão; o mito do cavaleiro sacrossanto; os mitos do Templo de Salomão; o mito 

da arca da aliança; o mito da Jerusalém celeste; o mito de Maria Madalena; os mitos quixotes-

cos; o mito da fuga templária; o mito da maldição templária; o mito do amor cortês; o mito das 

gestas difundido pelos trovadores medievais; os mitos poéticos; o poder da Mitologia na misti-

ficação dos fatos. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a hoploteca; a nosoteca; a belicosoteca; a mitoteca;  

a religioteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Templariologia; a Historiologia; a Para-História; a Grupocarmo-

logia; a Fanatismologia; a Teologia; a Parapatologia; a Desviologia; a Parapedagogia; a Reeduca-

ciologia; a Pacifismologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu belicista; a isca humana inconsciente; a consréu religiosa; a cons-

réu idólatra; a consréu imatura; a consréu mafiosa; a consréu manipuladora; a consréu torturado-

ra; a consréu monarquista; a consréu genocida; a consréu baratrosférica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o guerreiro; o nobre; o monarca; o monge; o bri-

gão; o abade; o confrade; o prisioneiro; o inquisidor; o torturador; o genocida; o subalterno;  

o esotérico; o adepto iniciado; o estudioso de mitos; o fiel religioso; o peregrino; o muçulmano;  

o católico; o judeu; o pesquisador; o tenepessista; o ofiexista; o amparador; o evoluciólogo; o ata-

cadista consciencial; o monge cisterciense São Bernardo de Claraval (1090–1153); o francês 

Hugh de Payns (1070–1136), primeiro líder templário; o nobre Jacques de Molay (1243–1314), 

último grão-mestre templário; o Papa Clemente V (1260–1314); o Papa Urbano II (1035–1099);  

o chefe militar curdo Saladino (1138–1193); o Rei Felipe IV, o Belo (1268–1314); o monge fran-

cês Pedro de Amiens, o Eremita (1053–1115). 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a guerreira; a nobre; a monarca; a monja; a bri-

gona; a abadessa; a confreira; a prisioneira; a inquisidora; a torturadora; a genocida; a subalterna; 

a esotérica; a adepta iniciada; a estudiosa de mitos; a fiel religiosa; a peregrina; a muçulmana; 

 a católica; a judia; a pesquisadora; a tenepessista; a ofiexista; a amparadora; a evolucióloga; 

 a atacadista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bellicus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens reli-

giosus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens tyrannicus; 

o Homo sapiens politicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Templariologia Histórica = o estudo historiográfico do julgamento tem-

plário; Templariologia Mitológica = o estudo técnico dos mitos do Santo Graal; Templariologia 

Esotérica = o estudo técnico da simbologia oculta templária. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura do título nobiliário; a cultura da matança;  

a cultura da oração; a cultura da caridade cristã; a cultura do sacrifício; a cultura do morticínio; 

a cultura do amor a Deus; a cultura do nostálgico; a cultura do mitológico. 

 

Taxologia. Sob o ponto de vista da Administraciologia, eis, por exemplo, 10 postos hie-

rárquicos templários, facultando aos portadores direitos, deveres, privilégios, armas e equipamen-

tos específicos, indicativos da estrutura rígida de poder da ordem, listados alfabeticamente: 

01.  Comendador: o tesoureiro; o ecônomo; o financista. 

02.  Escudeiro: o aspirante a cavaleiro; o carregador de armas. 
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03.  Grão-mestre: o chefe supremo da ordem. 

04.  Irmão-agricultor (frére casalier): o homem da terra; o trabalhador rural. 

05.  Irmão-cavaleiro: o combatente; o monge-guerreiro; o oficial; o nobre. 

06.  Irmão-criado (frére du metier): o cavalariço; o criado; o servo; o cozinheiro. 

07.  Irmão-enfermeiro (frére infermier): o cuidador; o boticário. 

08.  Marechal: o abade; o disciplinador do convento. 

09.  Recrutador (drapier): o aliciador; o treinador. 

10.  Senescal: o conselheiro; o diplomata; o administrador. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Historiologia, eis, por exemplo, 15 condutas templárias, 

listadas em ordem alfabética, indicativas da ausência de racionalidade e de Cosmoética dos segui-

dores da ordem no medievo: 

01. Amor a Deus: a genuflexão irracional. 

02. Autodesprezo somático: a salvação da própria alma. 

03. Imitação dos santos: o antiexemplarismo. 

04. Intervenção armada: o extremismo religioso. 

05. Intolerância: o posicionamento irracional. 

06. Mercenarismo. 
07. Misoginia: a demonização da mulher. 

08. Mutilação: a autoflagelação promovendo a autopromoção. 

09. Obediência cega: a negação da vontade própria. 

10. Oração: a ladainha melíflua. 

11. Participação em torneios: a riscomania; as simulações da batalha. 

12. Pilhagem: o roubo autorizado; o saque praticado por soldados. 

13. Profissão de fé. 
14. Silêncio autoimposto: o voto monástico do autista consciencial. 

15. Vingança: as revanches sangrentas. 

 

Neotemplarismo. Na atualidade (Ano-base: 2013), o ideário dos Cavaleiros do Templo 

ainda é disseminado e mantido internacionalmente por grande número de organizações neotem-

plárias. Os integrantes das ordens anacrônicas ainda mitigam os erros do passado, colecionam co-

mendas e reverenciam a espada em punho, tal qual os antepassados medievais. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis 8 exemplos, entre paraterapêuti-

cas, técnicas e laboratórios conscienciológicos, de práticas auxiliares nas autorreciclagens das 

consciências portadoras de traços beligerantes e religiosos, listadas em ordem alfabética: 

1.  Consciencioterapia. 

2.  Laboratório da Despertologia. 

3.  Laboratório da imobilidade física vígil (IFV). 

4.  Laboratório das técnicas projetivas. 

5.  Laboratório Serenarium. 

6.  Técnica da recin. 

7.  Tenepes. 

8.  Tertúlias conscienciológicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Templariologia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas; mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

21901 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Corrente  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

08.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Irrazão:   Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

11.  Jogo  da  Religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

12.  Monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Resíduo  mitológico:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  GUERRA  E  A  RELIGIÃO  SÃO  PRIMAS  DA  IGNORÂNCIA,  
IRMÃS  DA  ARROGÂNCIA,  PAI  E  MÃE  DOS  DESVARIOS  

PROPAGANDEADOS  EM  NOME  DO  BEM.  A  ORTOCONVI-
VIALIDADE  É  ALCANÇADA  A  PARTIR  DA  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta resquícios de temperamento 

anacrônico, ritualístico, crédulo e belicista? Já vivencia a pacificação interpessoal pró-evolutiva? 
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T E M P O    A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tempo assistencial é o momento evolutivo ou a ocasião mais adequada  

para a consecução da assistência interconsciencial, conforme a modalidade e o nível de eficácia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo tempo deriva do idioma Latim, tempus, “tempo; estação; oca-

sião; oportunidade; circunst ncia”. Apareceu no Século XIII. O termo assistência procede igual-

mente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente 

de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presen-

te, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Hora da assistência. 2.  Timing da assistência. 3.  Timeline da assis-

tência. 4.  Cronêmica Assistencial. 5.  Análise cronológica assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas tempo assistencial pessoal, tempo assistencial de 

outrem e tempo assistencial grupocármico são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Vida desorganizada. 2.  Existência egoica. 

Estrangeirismologia: o new breakthrough assistencial; o passe-partout assistencial;  

o momentum ideal da interassistencialidade; o ranking assistencial interpessoal; o megacurri- 

culum vitae assistencial; o right time assistencial; a vivência full time da interassistencialidade;  

o senso pessoal quanto ao timing interassistencial; o modus operandi assistencial da proéxis no 

tempo; a manutenção do rapport com os amparadores extrafísicos durante os tempos assis-

tenciais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o tempo assistencial; o fator tempo incidente nas modalidades de assistência 

interconsciencial; o estudo do melhor momento para o desassédio; a espera útil; a paciência cos-

moética; o ato de aguardar, atento, o momento de assistir; a motivação altruísta; a autodisponibili-

dade fraterna; a acuidade assistencial; a interassistencialidade planejada tecnicamente; a autocapa-

citação para a função de amparador intrafísico; a força assistencial do exemplarismo cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os tempos assistenciais extrafísicos; os tempos da primeira e da se-

gunda dessomas; os tempos do despertamento extrafísico; os tempos dos Cursos Intermissivos; os 

tempos do resgate extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo prestar assistência–ser assistido; o sinergismo timing do 

assistente–timing do assistido. 

Principiologia: o princípio da inevitabilidade da interassistencialidade na evolução 

consciencial; o princípio interassistencial do menos doente assistir ao mais doente; o princípio 

evolutivo de ser sempre tempo de ajudar os demais. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado promovendo a autoridade 

interassistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da evolução conscien-

cial ser a maximização crescente do tempo pessoal dedicado à interassistência. 

Tecnologia: as técnicas para realização das assistências interconscienciais; a técnica 

de mais 1 ano de vida. 

Voluntariologia: o voluntariado como exercício para a aprendizagem da interassisten-

cialidade; o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paracronologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Conscien-

cioterapeutas; o Colégio Invisível dos Amparadores. 

Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito do tempo 

na qualidade das realizações interassistenciais; o efeito cascata dos atos interassistenciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo assistência taconística–assistência tarística; o ciclo revezador inte-

rassistencial assistente-assistido. 

Binomiologia: o binômio Cronologia-Assistenciologia; o binômio evolutividade-interas-

sistencialidade; o binômio Cronêmica-Proxêmica no universo da Interassistenciologia. 

Interaciologia: a interação tempo de auxílio ao assistido–tempo de auxílio ao assistente 

em prol dos assistidos; a interação afecção humana–prazo fatal. 

Crescendologia: o crescendo tempo de semear da Profilaxia–tempo de colher da Lon-

gevidade; o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio autodisponibilidade–ensejo assistencial–conjuntura intrafísica; o trinômio interassistencial 

momento certo–local adequado–pessoa correta; o trinômio tempo da pré-assistência (planeja-

mento)—tempo da assistência (consecução)–tempo da pós-assistência (manutenção). 

Polinomiologia: o polinômio tempo de acolher–tempo de orientar–tempo de encami-

nhar–tempo de acompanhar (follow up). 

Antagonismologia: o antagonismo prestar assistência desde a juventude (invéxis) 

/ prestar assistência apenas na idade madura (aposentadoria). 

Politicologia: a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia;  

a gregariofilia; a sociofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cronoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a conscien-

cioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cronoevoluciologia; a Interaciologia;  

a Grupocarmologia; a Prevenciologia; a Paraprofilaxiologia; a Terapeuticologia; a Medicina;  

a Consciencioterapia; a Sociologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tempo assistencial pessoal = o da própria conscin; tempo assistencial de 

outrem = a heterassistência interconsciencial; tempo assistencial grupocármico = o dedicado ao 

grupo evolutivo ou coletivo. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia; o tempo para a implantação 

da cultura interassistencial na CCCI. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

os 4 tempos assistenciais básicos: 

1.  Tempo assistencial profilático: o da assistência preventiva, desenvolvido antes da 

instalação do problema, por meio das previsões técnicas ou da Prospectiva, da Profilaxia e da Me-

dicina Preventiva; as campanhas de prevenção de doenças; as campanhas de vacinação; a evitação 

das pandemias. 

2.  Tempo assistencial imediato: o desenvolvido com a ocorrência exigindo assistência 

de urgência; os trabalhos de pronto-socorro; os serviços emergenciais; a ambulância; a UTI; os 

paramédicos; os bombeiros. 

3.  Tempo assistencial posterior: o desenvolvido depois do transtorno instalado, contu-

do ainda com possibilidades de reverter o processo patológico. 

4.  Tempo assistencial tardio: o transtorno identificado tardiamente, sem qualquer pre-

visão ou profilaxia, quando o socorro assistencial torna-se tão somente paliativo, sem possibilida-

de de reverter o processo patológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tempo assistencial, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 
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08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Inversão  Interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  TEMPO  ASSISTENCIAL  IMPORTA  SOBREMANEIRA 
NA  DINAMIZAÇÃO  DOS  AUTESFORÇOS  DE  TODAS  

AS  CONSCINS  LÚCIDAS  QUANDO  FOCADAS  NA  EXE- 
CUÇÃO  DA  PROÉXIS,  SEJA  PESSOAL  OU  GRUPAL. 

 

Questionologia. Qual modalidade de assistência você, leitor ou leitora, faz predominar 

nos autesforços? A profilática ou a terapêutica? 
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T E M P O    D O S    C U R S O S    I N T E R M I S S I V O S  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Tempo dos Cursos Intermissivos é a etapa ou período extrafísico ou in-

trafísico do sentido, do objetivo e da razão de ser da Cosmoeticologia, da Holofilosofia e do Para-

direito embasando a Parapedagogiologia aplicada às aulas da megacognição da inteligência evo-

lutiva (IE) para as consciências lúcidas, interessadas e de melhor saldo na Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo tempo deriva do idioma Latim, tempus, “tempo; estação; oca-

sião; oportunidade; circunst ncia”. Apareceu no Século XIII. O termo curso procede também do 

idioma Latim, cursus, “ato de correr; corrida; marcha; viagem; direção; fluxo; curso de rio; ser-

viço dos despachos imperiais; curso; marcha; andamento; duração”. Surgiu igualmente no Século 

XIII. O prefixo inter provém do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. A palavra missão vem igualmente do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; re-

messa; missão”, de mittere, “deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no mesmo 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Período de tempo dos Cursos Intermissivos. 2.  Etapa dos Cursos 

Intermissivos. 3.  Medida de duração dos Cursos Intermissivos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 63 cognatos do vocábulo tempo: antetempo; 

atempação; atempadamente; atempada; atempado; atempamento; atempar; atemporal; atempo-

ralidade; contemporânea; contemporaneamente; contemporaneidade; contemporâneo; contem-

porão; contemporização; contemporizador; contemporizadora; contemporizar; contratempo; 

destempo; entretempo; espaciotemporal; espaço-tempo; extemporânea; extemporaneamente; ex-

temporaneidade; extemporâneo; intemporal; intemporalidade; intertemporal; meiotempo; modo-

temporal; multitemporal; multitemporalidade; passatempo; tempão; tempinho; tempolábil; tem-

po-quente; temporã; temporada; temporal; temporalidade; temporalização; temporalizar; tem-

poralmente; temporânea; temporaneidade; temporâneo; temporão; temporária; temporariamen-

te; temporariedade; temporário; temporização; temporizador; temporizadora; temporizamento; 

temporizar; temporona; tempo-será; tempostábil; zaratempo. 

Antonimologia: 1.  Intermissividade não lúcida. 2.  Intrafisicalidade não lúcida. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorre-

trocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os retropensenes; a retropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o continuísmo consciencial; o ritmo da Cronêmica; o voluntariado da Cons-

cienciologia; o vínculo consciencial; as proéxis grupais (maxiproéxis); os Cursos da Consciencio-

logia; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as tertúlias conscienciológicas; a Enciclopédia 

da Conscienciologia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: o Tempo dos Cursos Intermissivos; a autoconscientização multidimen-

sional (AM); a direção dos CIs; o sentido das atividades dos CIs; a alternância interdimensional; 

as disciplinas multifacetadas dos CIs; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica 

(CCCE). 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parae-

ducação; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico da tenepes; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Binomiologia: o binômio preparação-realização. 

Interaciologia: a interação CCCI-CCCE. 

Trinomiologia: o trinômio intermissão-ressoma-dessoma. 

Polinomiologia: o polinômio aquisição-consecução-distribuição-colheita. 

Antagonismologia: o antagonismo extrafisicalidade / intrafisicalidade. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Holotecologia: a parapsicoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Inter-

missiologia; a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Holofilosofia; o Paradirei-

to; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Holomnemônica; a Cronê-

mica; a Paracronologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a personalidade maxiproexista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o voluntário da Conscienciologia; o tertuliano do 

CEAEC; o conscienciólogo; o proexólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a voluntária da Conscienciologia; a tertuliana do 

CEAEC; a consciencióloga; a proexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens magister; o Homo sa-

piens parapaedagogus; o Homo sapiens consequentis; o Homo sapiens calculator; o Homo sa-

piens projectius; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tempo aquisitivo decisivo dos Cursos Intermissivos = o Primeiro Tempo 

(Extrafísico); tempo executivo dos Cursos Intermissivos = o Segundo Tempo (Intrafísico); tempo 

distributivo dos Cursos Intermissivos = o Terceiro Tempo (Intrafísico). 

 

Culturologia: a megacultura teática. 

 

Tempos. Sob a ótica da Paracronologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, cronoló-

gica, evolutiva, as direções básicas dos 4 Tempos dos Cursos Intermissivos, envolvendo todos os 

níveis parapedagógicos: 

1.  Primeiro Tempo: aquisitivo; o sentido da Extrafisicalidade para a intrafisicalidade 

ou da intermissão pré-ressomática para a vida humana; o trabalho vertical da preparação da ma-

xipróexis; os contatos com os evoluciólogos ou orientadores evolutivos; o encontro com os ampa-

radores extrafísicos; o trabalho inicial, direto, da tarefa do esclarecimento (tares) na Extrafisicali-

dade para os CIs; a consolidação autevolutiva das / pelas consciexes lúcidas; as reurbanizações 

extrafísicas. Período da autaprendizagem extrafísica ou autoincubação dos CIs. 

2.  Segundo Tempo: executivo; o sentido da Intrafisicalidade para a Extrafisicalidade ou 

da vida humana para a intermissão pós-dessomática; a consecução da maxiproéxis; a conso-
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lidação da Conscienciologia na dimensão intrafísica; o voluntariado da Conscienciologia; os 

agentes retrocognitores das ICs; os conscienciólogos; a Cognópolis; a CCCI; a consolidação 

evolutiva das / pelas conscins lúcidas; as reciclagens humanas; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP). Período da autaplicação intrafísica dos CIs: compléxis. 

3.  Terceiro Tempo: distributivo; o trabalho horizontal, em patamar posterior, da tarefa 

do esclarecimento (tares) da Intrafisicalidade para os CIs, através dos intermissivistas; a Ciência 

Convencional; as conscins eletronóticas; os internautas; a Comunicologia; o Universalismo; o ru-

mo do Estado Mundial; a Holotecologia; a biblioteca universal; a consolidação evolutiva dos tra-

balhos das conscins lúcidas para as conscins eletronóticas. Período da heteraplicação intrafísica 

dos CIs: maximoréxis. Ocorre a antecipação dos autorrevezamentos multiexistenciais por meio da 

colheita intrafísica. 

4.  Quarto Tempo: recolhimento; a colheita intermissiva. 

 

Divulgação. De acordo com a Proexologia, a geração atual dos voluntários da Conscien-

ciologia é composta pelos pioneiros da Cosmoeticologia autoconsciente e vivenciada na Terra, 

dos quais se espera as megagescons (obras-primas da tares policármica) capazes de divulgar as 

realidades dos CIs preparando, por intermédio do exemplarismo, os futuros estudantes, colegas 

evolutivos ou novos intermissivistas dos próximos períodos intermissivos e vidas intrafísicas 

porvindouras. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Tempo dos Cursos Intermissivos, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  

Homeostático. 

2.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

3.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

5.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

6.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

OS  TEMPOS  DOS  CURSOS  INTERMISSIVOS  EXPLICITAM  
A  COERÊNCIA  INTERDIMENSIONAL  DA  EVOLUÇÃO  DOS 

FATOS  E  PARAFATOS  PARAPSÍQUICOS  VIVENCIADOS  PE- 
LOS  INTERMISSIVISTAS,  EX-CONSCIEXES,  ENVOLVIDOS. 

 

Questionologia. Você participou do Primeiro Tempo aquisitivo de algum Curso Inter-

missivo na fase pré-ressomática? Como desenvolve o trabalho, agora, no Segundo Tempo aplica-

tivo, aqui, na Intrafisicalidade? E o Terceiro Tempo distributivo para a Humanidade já começou 

para você? 
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T E M P O    P R O E X O G Ê N I C O  
( C R O N O P R O E X O M E T R I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tempo proexogênico é a unidade de medida cronológica dedicada efeti-

vamente à consecução lúcida da autoproéxis pela conscin intermissivista, homem ou mulher, 

além dos afazeres ordinários destinados à autossubsistência intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo tempo deriva do idioma Latim, tempus, “tempo; estação; ocasi-

ão; oportunidade; circunst ncia”. Apareceu no Século XIII. A palavra programação procede do 

mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e esta do idioma Gre-

go, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. O termo existencial provém 

igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O elemento de 

composição genia vem do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; origem; descendência”. 

Sinonimologia: 01.  Tempo proéxico; tempo proexológico. 02.  Tempo dedicado à pro-

éxis. 03.  Timing proexológico. 04.  Autolucidez cronológica. 05.  Calculismo proexológico.  

06.  Discernimento cronêmico. 07.  Maturidade temporal. 08.  Cronômetro maxiproexológico.  

09.  Autovalorização cronêmica. 10.  Autopriorização cronológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas tempo proexogênico, tempo proexogênico inicial, 

tempo proexogênico médio e tempo proexogênico máximo são neologismos técnicos da Crono-

proexometria. 

Antonimologia: 01.  Tempo desperdiçado. 02.  Perdularismo cronêmico. 03.  Esperdício 

proexológico. 04.  Ectopia cronológica. 05.  Hedonismo intrafísico. 06.  Minidissidência proexo-

lógica. 07.  Dispersão humana. 08.  Síndrome da subestimação. 09.  Dolce far niente. 10.  Anti-

megafoco proéxico. 

Estrangeirismologia: o carpe diem evolutivo; o modus vivendi lúcido; o memento mori 

proexológico; o desideratum intermissivo; o follow-up pró-compléxis; o up-to-date autoproéxico; 

o background paraprocedencial; o timeline seriexológico; o Proexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autoparaprocedenciologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema: – 

Tempo proexológico: autolucidometria. Minutos fazem megadiferenças. Calculismo proexológi-

co: sempre. Autocronoproexometria é paraprofilaxia. 

Coloquiologia: o ato de não perder o bonde da Para-História; a proéxis a termo como 

sendo aquela em dia; o aproveitamento coerente das deixas amparadoras no palco da autoproéxis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Intrafisicologia; os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; 

o holopensene pessoal da Priorologia Proexológica. 

 

Fatologia: o tempo proexogênico; as proexoprioridades; o tempo enquanto bem valioso 

da autoproéxis; o ato de saber utilizar o tempo a favor do compléxis; a sabedoria na priorização 

dos minutos; a administração da proéxis minuto a minuto; o fato de a vida humana ser finita;  

o combate à miopia temporal; o adiamento dos miniprazeres imediatos em prol dos megaprazeres 

mediatos; a noção mais exata quanto à importância da jornada intrafísica de vida; as perspectivas 

temporais pessoais; a autorientação cronológica; o valor crescente do tempo nos dias atuais; a va-

riável tempo nas autodecisões; o fluxo incessante do tempo; o poder do tempo; a evitação da 
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ociosidade antiproexológica; o fato de o tempo não poder ser reposto; o tempo ainda mal 

empregado pela conscin dispersa e displicente; as perdas de tempo da juventude (porão cons-

ciencial); o fato de parar significar retroceder; o valor do tempo consciencial sendo superior ao 

valor do dinheiro intrafísico; o hábito de se vender o próprio tempo; a supervalorização pato-

lógica do tempo; a priorização inteligente das atividades com maior rendimento evolutivo; o au-

mento progressivo da quantidade de tempo intrafísico do soma (longevidade); os 50 minutos da 

tenepes repercutindo nas demais horas do dia; o sábio ato pró-compléxis de saber conciliar a an-

tecipação do inversor, a experiência do reciclante e a maturidade do geronte na cotidianidade diu-

turna frente aos autodesafios proexológicos; a Cronometria Proexológica Lúcida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a revalorização 

dos próprios valores e, consequentemente, do emprego do tempo pessoal nas experiências de qua-

se morte (EQM); o múnus intermissivo (Autoparadeontologia); as projeções instantâneas capazes 

de gerar reciclagens profundas e perenes; a manutenção da paraconexão intermissiva ao longo do 

dia (Autoparaprocedenciologia); o fato de a atual vida valer por, pelo menos, 15 vidas anteriores 

em função da automegarresponsabilidade intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoproexológico macrorganização (cosmovisão)-mi-

crorganização (detalhismo); o sinergismo tempo precioso–tempo preciso; o sinergismo cons-

ciência do tempo–tempo da consciência; o sinergismo profissão–carreira–pé-de-meia; o siner-

gismo autorganização evolutiva–produtividade interassistencial; o sinergismo domínio do EV– 

–autodesassédio proexológico; o sinergismo ortointenção–amparo de função–produção maxipro-

exológica. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio da universa-

lidade do tempo. 

Codigologia: o códego; a teática do codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de 

Cosmoética (CPC) aplicado no planejamento diário das atividades laborais. 

Teoriologia: a teoria da Era da Fartura; a teoria das fases proexológicas; a teoria do 

compléxis; a teoria da Taquirritmologia; a teoria da subintrância cronêmica; a teoria da ortótes; 

a teoria da recuperação de cons ao longo da proéxis. 

Tecnologia: a aplicação teática da técnica do proexograma. 

Voluntariologia: a teática do voluntariado conscienciológico nacional e internacional 

na condição de megaexemplo do tempo proexogênico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da priorização hodierna das verpons conscienciológicas; 

os efeitos mediatos dos investimentos proexológicos; o efeito halo das autodecisões no grupocar-

ma nuclear; o efeito nosológico das omissões deficitárias; os efeitos extrafísicos doentios (melex) 

da Desviologia pessoal; os efeitos interassistenciais do exemplarismo pessoal; os efeitos parasso-

ciológicos da invéxis; os múltiplos efeitos evolutivos do compléxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses desencadeadas pela assiduidade 

no Curso de Longo Curso (tertúlias) diário realizado no Tertuliarium. 

Ciclologia: as mudanças nas autoprioridades de acordo com o ciclo etário; o ciclo circa-

diano bem administrado no turno intelectual; o ciclo decisório pessoal; as mudanças hormonais 

desencadeadas pelo ciclo menstrual; o ciclo vital semear-regar-germinar-crescer-colher. 

Enumerologia: a vida planejada; a década esquematizada; o ano planificado; o mês pre-

parado; o dia organizado; a hora priorizada; o minuto programado; o instante lúcido. 

Binomiologia: o binômio miniacertos diários–acertos existenciais; o binômio autode-

sempenho proexológico–autocuidado holossomático; o binômio teática-verbação; o binômio 

convergência de autointeresses–interassistencialidade grupocármica; o binômio metas proexoló-

gicos–economias prioritárias; o binômio cosmoético autoincorrupção-anticonflitividade; o binô-

mio ritmo biológico–ritmo proexológico. 
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Interaciologia: a interação escassez cronêmica–valorização temporal; a interação pro-

exista-parapreceptoria; a interação tempestividade proexológica–maxicompletismo existencial;  

a interação êxito na proéxis–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação dia matemáti-

co–semana do detalhismo; a interação Autoconscienciometrologia (traços conscienciais)-Interas-

sistenciologia (necessidades evolutivas); a interação relógio-bússola-calendário. 

Crescendologia: o crescendo autassistência-heterassistência-poliassistência; o crescen-

do egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo CI-invéxis-compléxis-euforex; o crescendo fa-

se preparatória–fase consecutiva–fase acabativa–paraprocedência; o crescendo pequenos pas-

sos–grandes conquistas; o crescendo nosológico perdularismo-Melexarium; o crescendo tempo 

desperdiçado–compléxis baldado. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio automotivação-trabalho-lazer;  

o trinômio autoplanejamento-autacompanhamento-autorresultados; o trinômio (trio) conscin-du-

plista-amparador; o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo (triatletismo consciencial); o trinômio 

da consciência interprisioneira presa ao passado–viciada no presente–refém do futuro; o trinô-

mio da autolocalização evolutiva autorretrocognição-autoproéxis-autorrevezamento. 

Polinomiologia: o polinômio intermissivo primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tem-

po–quarto tempo; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo (Autor-

revezamentologia); o polinômio carreira-duplismo-voluntariado-autorado; o polinômio Intra-

conscienciologia-Interconscienciologia-Paraconscienciologia-Extraconscienciologia-Policonsci-

enciologia; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio definição- 

-planejamento-consecução-persistência; o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocos-

moética-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo automatismo cronêmico / calculismo proexogênico; 

o antagonismo cronêmico retrocognição / retroatividade; o antagonismo tempo real / tempo psi-

cológico; o antagonismo autoprioridade / heteroprioridade; o antagonismo calculismo / perfec-

cionismo; o antagonismo refém lúcido da autocognição / show solo do egão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a proéxis grupal ser antes de tudo responsabilidade indi-

vidual; o paradoxo da opção pela zona de conforto intrafísica acarretar extremo desconforto ex-

trafísico; o paradoxo de o tempo ser o bem mais valioso e o mais perecível; o paradoxo de a mu-

dança (recin) ser a única coisa de fato permanente (evolução). 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Autorganizaciologia Evolutiva. 

Filiologia: a proexofilia; a organizaciofilia; a cronofilia; a interassistenciofilia; a cons-

cienciofilia; a evoluciofilia; a educaciofilia. 

Fobiologia: a anticatagelofobia; a anticenotofobia; a antidecidofobia; a antibibliofobia;  

a antiparapsicofobia; a anti-hamartofobia; a antifobofobia; a antipantofobia. 

Sindromologia: a atenção quanto à síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da 

autossubestimação; a evitação da síndrome da mediocrização; a profilaxia quanto à síndrome da 

reunionite; os cuidados pessoais frente à síndrome do hiperconsumismo; a prevenção da síndro-

me do ―j  ganhou‖ proexol gico; a eliminação da síndrome do diploma. 

Maniologia: o combate à apriorismomania; a evitação da mania de deixar para depois. 

Holotecologia: a proexoteca; a cronoteca; a etarioteca; a parapsicoteca; a convivioteca; 

a consciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cronoproexometria; a Cronoevoluciologia; a Autocronologia;  

a Cronobiologia; a Autoproexologia; a Proexogramologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia;  

a Autolucidologia; a Autodecidologia; a Autorrevezamentologia; a Complexiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista lúcida; a conscin tenepessista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o candidato ao compléxis. 

 

Femininologia: a candidata ao compléxis. 
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Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens agens;  

o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens proexus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tempo proexogênico inicial = a dedicação lúcida às atividades proexoló-

gicas prioritárias durante a adolescência por parte do(a) inversor(a); tempo proexogênico médio 

= a dedicação lúcida às atividades proexológicas prioritárias por parte do(a) reciclante adulto(a), 

ainda sem independência econômico-financeira, trabalhando por meio período e dedicando-se  

à proéxis no restante do tempo disponível; tempo proexogênico máximo = a dedicação lúcida às 

atividades proexológicas prioritárias pela conscin pesquisadora independente, dedicada full time  

à tarefa do esclarecimento. 

 

Culturologia: a cultura da Agilizaciologia Evolutiva (Conscienciologia). 

 

Complexiologia. Consoante à Definologia, a Cronografia é a Ciência dedicada ao estudo 

e escrita sobre o tempo e respectivas consequências, objetivando a distinção da ordem correta de 

ocorrência de determinados fatos e parafatos (Paracronografia). Tal realidade é crucial para  

a aquisição, on time, do compléxis. 

Polivalenciologia. Nesse sentido e considerando a Intrafisicologia, a proéxis pode ser 

melhor compreendida e empreendida a partir da correta divisão cronológica das múltiplas áreas  

e requisições (demandas) habitualmente existentes. 

 

Matematicologia. No tocante à Autorganizaciologia, a conscin intermissivista pode au-

ferir a dedicação diária exclusiva às tarefas proexológicas a partir dos percentuais de tempo utili-

zados nas tarefas ordinárias, considerando-se a totalidade das 24h de cada dia, as 168h semanais, 

as 720h mensais ou as cerca de 8.760h anuais (100%). 

 

Autoquestionamentologia. Nascem daí, pelo menos, 3 perguntas a serem respondidas 

com sinceridade máxima e acompanhadas ao longo do lifetime pessoal, relacionadas em ordem 

lógica: 

1.  Predomínio. Qual a atividade cronologicamente predominante no schedule pessoal 

atual? 

2.  Dispersão. Qual a predominância de tempo perdido com caprichos, ociosidades, dis-

persividades e desvios diários? 

3.  Megaprioridade. Qual o percentual atual de tempo dedicado inteiramente à auto-

proéxis? 

 

Regularidade. Observando a Cronoproexometria, a ortorrealização da proéxis assenta-

se no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis justamente por demonstrar o nível da qualidade da 

aplicação do tempo pessoal. A implantação de tal binômio apoia-se na Autodecidologia Lúcida. 

 

Autodecisão. Atinente à Intrafisicologia, a consecução lúcida da autoproéxis exige to-

mada constante de decisões a fim de melhor embasar e manter a produtividade consciencial. Eis, 

ordenadas alfabeticamente, a título de exemplo, 15 especialidades conscienciológicas relaciona-

das a decisões proexológicas críticas capazes de ilustrar a importância da aplicação do tempo pes-

soal para a aquisição do compléxis: 

01.  Cronologia: a decisão de iniciar e manter passatempos produtivos pessoais (hob-

bies). 

02.  Duplologia: a decisão de iniciar e manter a técnica da dupla evolutiva. 
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03.  Etologia: a decisão de iniciar e manter comportamentos mais coerentes, exemplifi-

cados a partir do código pessoal de Cosmoética. 

04.  Geopoliticologia: a decisão de transferir domicílio para determinada Cognópolis 

conscienciológica visando a subsunção maxiproexológica. 

05.  Gesconologia: a decisão de iniciar, manter, acabar e publicar os registros sobre de-

terminada pesquisa pessoal. 

06.  Habitaciologia: a decisão de iniciar, manter e terminar a construção da residência 

proexogênica pessoal. 

07.  Interassistenciologia: a decisão de iniciar e manter, em pleno desenvolvimento, os 

trabalhos tenepessológicos. 

08.  Invexologia: a decisão de iniciar e manter a técnica da inversão existencial. 

09.  Monetariologia: a decisão de iniciar, manter e saber como melhor aplicar as econo-

mias objetivando a independência econômico-financeira pessoal (pé-de-meia). 

10.  Ocupaciologia: a decisão de prestar vestibular, adquirir o diploma e manter deter-

minada profissão digna. 

11.  Parapercepciologia: a decisão de iniciar e manter o domínio ascendente do ener-

gossoma a partir do estado vibracional. 

12.  Pensenologia: a decisão de iniciar e manter pensenizações cosmoéticas acerca de 

qualquer temática, urbi et orbi. 

13.  Recexologia: a decisão de iniciar e manter a técnica da reciclagem existencial. 

14.  Sinaleticologia: a decisão de registrar o mapeamento dos sinais paraperceptivos 

(Autossinaleticografia). 

15.  Verbetologia: a decisão de iniciar e manter a escrita constante de neoverbetes para  

a Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Cosmovisiologia. A Cronoproexometria pode ser também apreciada a partir do cotejo 

entre o tempo pessoal e as 8 especialidades conscienciológicas, arroladas alfabeticamente a se-

guir, prioritárias ao proexista interessado em qualificar teaticamente a aplicação do tempo proexo-

gênico: 

1.  Cronoassistenciologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo 

cronológico sobre a interassistencialidade pessoal. Por exemplo: o timing assistencial envolvido 

na tarefa do esclarecimento; o número de assistidos e a qualidade da assistência prestada em de-

terminado período de tempo; o tempo semanal reservado ao voluntariado; os 50 minutos de traba-

lhos diários da tenepes; a conquista do jubileu evolutivo. 

2.  Cronocarmologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo crono-

lógico sobre a qualificação da Ficha Evolutiva Pessoal. Por exemplo: o tempo envolvido nos 

acertos grupocármicos; o tempo de duração do ciclo grupocármico pessoal da interprisão à poli-

carmalidade. 

3.  Cronoconviviologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo cro-

nológico sobre a carga e a qualidade da convivência grupocármica. Por exemplo: o tempo de con-

vivência necessário para a constituição da amizade raríssima ou do duplismo libertário exitoso;  

a dedicação temporal à família nuclear. 

4.  Cronocupaciologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo cro-

nológico durante as tarefas profissionais. Por exemplo: o tempo diário dedicado à subsistência 

econômico-financeira; o tempo dispendido no contínuo aperfeiçoamento profissional. 

5.  Cronogesconologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo cro-

nológico sobre a materialização das obras escritas pessoais. Por exemplo: o tempo envolvido na 

concepção, escrita e publicação das gescons pessoais; o percentual de tempo diário dedicado  

à Mentalsomatologia. 

6.  Cronointermissiologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo 

cronológico sobre a permanência da consciex no período intermissivo. Por exemplo: o tempo  

e a qualidade da intermissibilidade pessoal; a relação entre o tempo médio pré-ressomático e o grau 

de interprisão consciencial; o antagonismo minintermissão / maxintermissão. 
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7.  Cronopriorologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo cro-

nológico sobre a qualidade da autopriorização consciencial. Por exemplo: a dedicação diuturna  

e disciplinada ao megafoco proexológico (antidispersão); a assiduidade atenta à autatualização 

verponológica tertuliária; as diferentes prioridades ao longo do lifetime pessoal. 

8.  Cronossomatologia: a Ciência dedicada ao estudo dos efeitos da variável tempo cro-

nológico sobre a manifestação do corpo humano. Por exemplo: a longevidade pessoal e a quali-

dade da ancianidade; a administração do relógio biológico pessoal (biorritmo); a teática do turno 

intelectual. 

 

Gargalo. Atinente à Autorganizaciologia, talvez o maior gargalo do intermissivista nos 

dias atuais (Ano-base: 2012) seja saber conciliar, conjuminar, reunir, combinar, concorrer, agre-

gar e conduzir, de eito, organizada e teaticamente, as múltiplas frentes do trabalho proexológico, 

sabendo alçar à frente as megaprioridades do momento evolutivo a fim de manter o automegafo-

co. Saibamos lidar com o custo de oportunidade evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tempo proexogênico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

04.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

08.  Indução  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Minuto:  Cronologia;  Neutro. 

11.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Subintrância  cronêmica:  Paracronologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  pontoação:  Enumerologia;  Neutro. 

 

A  QUALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  TEMPO  INTRAFÍSICO  

DEDICADO,  ESSENCIALMENTE,  ÀS  TAREFAS  PROEXOLÓ-
GICAS  DEMONSTRA,  DIAGNOSTICA  E  REVELA,  COM  EXA-
TIDÃO,  O  ATUAL  NÍVEL  DE  HOLOMATURIDADE  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se constantemente lúcido perante a inte-

ração tempo intrafísico–programação existencial? Já consegue priorizar a proéxis em, pelo me-

nos, 51% do tempo humano? É possível melhorar tal percentual pessoal ainda mais? 

 

P. F. 
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T E M P O R A D A    N A    ÁF R I C A  
( V O L U N T A R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A temporada na África é o período de permanência no continente africano 

pela conscin voluntária estrangeira, homem ou mulher, objetivando a realização de trabalho inte-

rassistencial gratuito em determinada localidade. 
Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo temporada deriva de tempo e este do idioma Latim, tempus, 

“tempo”. Surgiu no Século XIV. O termo áfrica é de origem incerta, talvez do idioma Fenício, 

afri, “nome de tribo berbere; habitantes do território de Cartago”, ou do idioma Latim, África, de 

afri, “afros; nome de povo praticamente desconhecido”. Apareceu, no idioma Português, no Sécu-

lo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Voluntariado na África. 2.  Estada doadora no continente africano. 

Neologia. As 3 expressões compostas temporada na África, temporada única na África  

e temporada frequente na África são neologismos técnicos da Voluntariologia. 

Antonimologia: 1.  Turismo na África. 2.  Negócios em países africanos. 

Estrangeirismologia: o do-it-yourself volunteering; o kit de emergência; o checkup mé-

dico; as tips de voluntários veteranos; os guias de viagem da Lonely Planet; o culture shock; os 

voluntourists; os métodos tried-and-tested; os skills conscienciais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à retribuição evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Voluntariado inte-

rassistencial: megaescola. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do voluntariado interassistencial; os benignopen-

senes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopen-

senidade; a fôrma holopensênica; o sensoriamento holopensênico; o holopensene da autodisponi-

bilidade assistencial; o holopensene das reurbexes. 

 

Fatologia: a temporada na África; a autodisponibilidade altruísta; a autorganização intra-

física; as medidas profiláticas; os procedimentos de segurança; as leituras instrutivas; as informa-

ções pertinentes; o seguro de saúde internacional; o condicionamento holossomático prévio à via-

gem; os treinamentos; as vivências construtivas; as interações interculturais; os registros produti-

vos; os aprendizados evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

goparapsíquica pessoal; as inspirações de base extrafísica; as sincronicidades multidimensionais; 

o amparo extrafísico de função; a intensificação da sensibilidade parapsíquica; a heterassedialida-

de; as retrocognições; a evitação dos acidentes de percurso; a Higiene Consciencial; a prática da 

tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo doação-amparabilidade; 

o sinergismo autenfrentamentos-autossuperações; o sinergismo valores-interesses; o sinergismo 

desapego sadio–oportunidades; o sinergismo autodeterminação-desassedialidade. 
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ―isso não é pa-

ra mim‖; o princípio da autonomia consciencial; o princípio do megafoco evolutivo; o princípio 

de o menos doente ajudar o mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) com cláusulas referentes à retribui-

ção dos aportes recebidos. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da proéxis; a teoria da autossu-

peração evolutiva. 

Tecnologia: as técnicas de ajudar sem condições ideais; as técnicas de contenção de 

epidemias; as técnicas de aproveitamento de recursos; as técnicas de resistência ao antagonismo. 

Voluntariologia: os voluntários de causas humanitárias; os voluntários da tares; os vo-

luntários interassistenciais internacionais. 

Efeitologia: o efeito do voluntariado interassistencial na conscin; o efeito de tempora-

das no Exterior na eliminação de preconceitos; o efeito do amparo de função no autodesempenho 

no voluntariado; o efeito do contato com a realidade na reformulação dos valores pessoais. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para conviver em outras culturas; a re-

cuperação das paraneossinapses dos Cursos Intermissivos (CIs); a superação das retrossinapses 

autassediadoras. 

Ciclologia: o ciclo das viagens; o ciclo do voluntariado; o ciclo interassistencial. 

Enumerologia: a pobreza material; a pobreza ética; a pobreza natural; a pobreza consci-

encial; a pobreza informativa; a pobreza metodológica; a pobreza nutricional. 

Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio vivência-criticidade; o binômio di-

ficuldade-criatividade; o binômio aproximação-sensibilização; o binômio imersão-compreensão. 

Interaciologia: a interação doação-recebimento; a interação vida pessoal–voluntaria-

do; a interação pesquisa de gabinete–pesquisa de campo; a interação profissão-voluntariado;  

a interação carreira profissional–carreira no voluntariado; a interação idealização-realização;  

a interação macrossoma-autodefensividade. 

Crescendologia: o crescendo família consanguínea–família evolutiva–Humanidade–Pa-

ra-Humanidade; o crescendo voluntariado local–voluntariado nacional–voluntariado internacio-

nal–voluntariado interplanetário; o crescendo inspiração-prática-resultado; o crescendo único 

voluntário–instituição de voluntariado.  

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio aqui-agora-já. 

Polinomiologia: o polinômio autodisposição-autodisponibilidade-autodeterminação-au-

todisciplina. 

Antagonismologia: o antagonismo política interassistencial / corrupção dos governos; 

o antagonismo assistentes / megassediadores; o antagonismo teorização / prática; o antagonismo 

hipocrisia social / assistência social; o antagonismo interesses interassistenciais / interesses in-

trafísicos; o antagonismo ociosidade / produtividade; o antagonismo excesso de assistidos / es-

cassez de assistentes. 

Paradoxologia: o paradoxo de continente tão antigo sofrer de tanto atraso conscien-

cial; o paradoxo de o voluntário poder ser mais assistencial em terras estrangeiras se compara-

do ao nativo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei da adaptação consciencial. 

Filiologia: a assistenciofilia em prática. 

Fobiologia: a superação da neofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da dispersão consciencial; o combate à sín-

drome do exaurimento energossomático; a superação da síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a evitação da mania de estigmatizar; a supressão da mania de doutrinar;  

o fim da mania de colonizar. 

Mitologia: a queda dos mitos sobre a África a partir das vivências naquele continente. 

Holotecologia: a africanoteca; a interassistencioteca; a proexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Interassistenciologia; a Priorologia; a Proexo-

logia; a Reeducaciologia; a Viajologia; a Culturologia; a Experimentologia; a Intenciologia; a Vi-

venciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin voluntária; o ser interassistencial; a personalidade altruísta. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o in-

termissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tene-

pessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;  

o verbetógrafo; o tocador de obra; o homem de ação; o intercambista; o humanitarista. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;  

a verbetógrafa; a tocadora de obra; a mulher de ação; a intercambista; a humanitarista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens laborans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens ree-

ducator; o Homo sapiens agens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: temporada única na África = o voluntariado pontual no continente africa-

no; temporada frequente na África = o voluntariado repetidas vezes em países africanos. 

 

Culturologia: a cultura do voluntariado interassistencial internacional; a cultura da so-

lidariedade e do altruísmo; a cultura da doação dos talentos e habilidades pessoais. 

 

Programas. Eis listadas, na ordem alfabética, 88 instituições sem fins lucrativos com 

programas de voluntariado voltados para África: 

01. Able Volunteers International Fund (AVIF). 

02. Advogados Sem Fronteiras. 

03. Africa and Asia Venture. 

04. African Conservation Experience. 

05. African Impact. 

06. Africare. 

07. Africa Trust Networks. 

08. Aid for Africa. 

09. American Field Service Intercultural Programme. 

10. Amizade. 

11. Aride Island Nature Reserve. 

12. Associação Internacional de Estudantes de Economia e Gerência (AIESEC). 

13. Australian Volunteers International.  

14. Azafady. 

15. Baw Ku Youth Vocational Training Centre. 

16. Blue Ventures. 

17. Brathay Exploration Group. 
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18. British Schools Exploring Society. 

19. Challenges Worldwide. 

20. Changing Worlds. 

21. Chantiers Sociaux Marocains. 

22. Concern America. 

23. Cross-Cultural Solutions. 

24. Cruz Vermelha. 

25. Doctors of the World. 

26. Focus. 

27. Global Dental Relief. 

28. Global Volunteers. 

29. Go Overseas. 

30. GoXplore. 

31. Greenforce. 

32. Hands Up Holidays. 

33. Helping Abroad. 

34. IESC Geekcorps. 

35. Inspired Breaks.  

36. Inter-Cultural Youth Exchange. 

37. International Citizen Service. 

38. International Conscientiology Interchange (INTERCONS). 

39. International Medical Corps. 

40. International Voluntary Service (IVS). 

41. I-to-i. 

42. Jubille Ventures. 

43. Kenya Voluntary Development Association (KVDA). 

44. Kwa Madwala. 

45. Lalmba Association. 

46. Lattitude Global Volunteering. 

47. Madventurer. 

48. Médicos Sem Fronteiras. 

49. New Hope Volunteers.  

50. Nigerian Conservation Foundation (NCF). 

51. One World Volunteer Institute. 

52. Operation Crossroads Africa. 

53. Operation Smile. 

54. Operation Wallacea. 

55. Outreach International. 

56. Peace Corps. 

57. People and Places. 

58. Projects Abroad. 

59. Project Trust. 

60. Quest Overseas. 

61. Raleigh International. 

62. Responsible Travel. 

63. Restless Development. 

64. Rural Upgrade Support Organisation. 

65. Rustic Volunteers. 

66. Santigie Conteh Farmer´s Association. 

67. Save the Earth Network. 

68. Skillshare International. 

69. Sudan Volunteer Programme. 

70. Tanzed. 
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71. Tete Youth Organisation. 

72. The Centre for Alternative Development Strategies (CADS). 

73. The Leap. 

74. Travellers Worldwide. 

75. Uganda Volunteers for Peace. 

76. United Children´s Fund. 

77. United Nations Volunteers. 

78. Universal Giving. 

79. VentureCo Worldwide. 

80. Village Education Project (Kilimanjaro). 

81. Visions in Action. 

82. Voluntary Service Overseas. 

83. Volunteer in Africa. 

84. Volunteers Service Abroad (VSA). 

85. Working Abroad Programme Ghana. 

86. World Expeditions. 

87. Youth Challenge International. 

88. Youth for Development. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a temporada na África, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Advocacia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  África:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Agente  comunitário  multidimensional:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  assistente:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-intermissiologia  na  África:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

  

A  TEMPORADA  DE  VOLUNTARIADO  INTERASSISTENCIAL  

NA  ÁFRICA  É  DESAFIADORA  EM  TERMOS  HOLOPENSÊNI-
COS  E,  AO  MESMO  TEMPO,  FONTE  RICA  DE  APRENDI-

ZADOS  INTERCULTURAIS  E  APLICAÇÃO  DOS  TRAFORES.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem conhecimento da amplitude do voluntariado 

no Continente Africano? Já se interessou por bibliografia nessa área? 

 

K. A. 
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T E N D Ê N C I A    C O M P O R T A M E N T A L  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tendência comportamental é o conjunto de características predominantes 

nas manifestações da consciência, mantenedor do temperamento e da personalidade, determinado 

a partir de variáveis genéticas, mesológicas e paragenéticas, propendendo a padrão peculiar de 

resposta holossomática (somática, energética, emocional e mentalsomática), diante das variadas 

situações de vida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tendência deriva do idioma Latim, tendens, particípio presente de 

tendere, “estender; prolongar; tender para; resistir; esticar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo 

comportar vem do mesmo idioma Latim, comportare, de portare, “levar; trazer; transportar; levar 

ao porto; conduzir”. Apareceu no Século XV. A palavra comportamento surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Propensão a determinado comportamento. 2.  Ímpeto comportamen-

tal. 3.  Reflexo do temperamento. 

Neologia. As duas expressões compostas tendência comportamental recente e tendência 

comportamental arraigada são neologismos técnicos da Holossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Flexibilidade comportamental. 2.  Desconstrução da manifestação 

pessoal. 3.  Reciclagem comportamental. 4.  Desestruturação do comportamento. 

Estrangeirismologia: o loop pensênico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às manifestações holossomáticas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Hábitos induzem 

comportamentos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Psicossomatologia; o holopensene das repeti-

ções e automimeses; a rigidez pensênica; os batopensenes; a batopensenidade; o holopensene da 

constância e autodeterminação. 

 

Fatologia: a tendência comportamental; a resposta íntima padronizada a certos estímu-

los; a repetição de padrões mentais sedimentados; a predisposição à repetitividade de determinada 

reação; a tendência a manter determinados comportamentos na presença de certas conscins ou 

grupos específicos; os condicionamentos provenientes da mesologia e da cultura; o pensamento  

8 ou 80; a impulsividade; a precipitação; a ansiedade; o ato de agir sem pensar; os hábitos arraiga-

dos; a reatividade emocional do cérebro; o comportamento automático; os vícios gerados pela de-

pendência química no cérebro; a inconsequência; a indisciplina; os equívocos recorrentes; o hábi-

to de “ir fazendo” sem ter meta e nem planejamento; as vivências dispensáveis do ponto de vista 

evolutivo; o autapego a comportamentos antievolutivos; a autocorrupção; o nível de fixação das 

tendências pessoais; a compulsividade; a tendência a viver apenas para o intrafísico; as automi-

meses inúteis; a vida em subnível evolutivo; os desvios de personalidade; a tendência à acomoda-

ção ou à alienação; a influência da tendência na tomada de decisões; os limites pessoais; as ten-

dências comportamentais sazonais; a despriorização; a incompletude; os mecanismos de defesa 

do ego (MDEs); a autoproteção; o orgulho e a arrogância dificultando autenfrentamentos; as co-

branças grupais a favor das tendências comportamentais dificultando recins; a perda de compa-

nhias evolutivas valiosas pela falta de prioridades inteligentes; as pseudomudanças pessoais;  

a tendência ao fechadismo; a obnubilação da lucidez e discernimento pelo monopólio do cardio-

chacra; a predominância do subcérebro abdominal; a teimosia; o porão consciencial na adultida-

de; as tendências comportamentais gerando distorções perceptivas e interpretativas; a falta de au-
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topercepção mantenedora do “piloto automático”; as repetições necessárias e sadias; o padrão da 

regularidade; a tendência ao abertismo; a singularidade na manifestação; o senso crítico; a busca 

de neoideias e recins; as tendências positivas e pró-evolutivas; os hábitos saudáveis; as rotinas 

úteis; a substituição do mau hábito pelo bom hábito; a autossuperação; o autodespojamento; a ma-

nutenção da lucidez e do discernimento; o uso do desconfiômetro; a tendência comportamental 

das consciências mais evoluídas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o hábito sadio de 

trabalhar com as energias conscienciais (ECs); a atuação na dimensão extrafísica tal qual reflexo 

do comportamento na intrafisicalidade; o temperamento fixado na paragenética; a automimese 

multiexistencial; a tendência pessoal capaz de levar à parapsicose pós-dessomática; a compreen-

são de certos comportamentos a partir das retrocognições; o reflexo holochacral; a tendência sadia 

de usar o parapsiquismo nas autovivências, mantendo o olhar multidimensional; o enquadramento 

do paradigma consciencial manifesto nas ações do dia a dia; a recuperação de cons. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo formatação–desformatação do cérebro; o sinergismo re-

céxis-recin; o sinergismo agudez dos sentidos somáticos–agudez dos atributos mentais–agudez 

das percepções extrassensoriais; o sinergismo autolucidez intrafísica–paralucidez. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica 

aplicada ao prioritário. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da multisserialidade existencial; a teoria da robotização existen-

cial; a teoria do porão consciencial. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial; a técnica dos 21 dias; o uso de 

técnicas conscienciológicas para melhorar a autopercepção; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica de contar até 10 antes de agir. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico ajudando na autopercepção das ten-

dências comportamentais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopen-

senologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticolo-

gia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio 

Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito das repetições desnecessárias; o efeito do heterassédio potenciali-

zando as tendências comportamentais negativas. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir da mudança de hábitos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio comportamento intrafísico–comportamento extrafísico; o bi-

nômio megatrafor-megatrafar mantenedores de comportamentos; o binômio educação-reedu-

cação. 

Interaciologia: a interação loc interno–loc externo. 

Crescendologia: o crescendo das pequenas mudanças contínuas gerando grandes resul-

tados. 

Trinomiologia: o trinômio repetição desnecessária–estagnação comportamental–re-

gressão evolutiva; o trinômio valores pessoais–criação de hábitos–manutenção de comporta-

mentos. 
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Antagonismologia: o antagonismo inércia evolutiva / proatividade evolutiva; o antago-

nismo neofobia / neofilia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; as leis do Paradireito. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a recinofobia; a errofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mesmice; a síndrome da su-

bestimação; a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a nostomania; as manias em geral. 

Mitologia: o mito de as crises desencadearem mudanças permanentes. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a criticoteca; a nosoteca; a recexoteca;  

a traforoteca; a psicossomatoteca; a prioroteca; a mimeticoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Psicossomatologia; a Energossomatologia; 

a Somatologia; a Autopensenologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Paradirei-

tologia; a Pensenologia; a Reeducaciologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proe-

xista; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o homem medíocre. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proe-

xista; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepcio-

logista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a mulher medíocre. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenomimeticus; o Homo sapiens pathomimetico-

logus; o Homo sapiens apriorota; o Homo sapiens antiproexis; o Homo sapiens autocorruptus;  

o Homo sapiens acriticus; o homo sapiens humanus; o Homo sapiens conscientiotherapicus;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tendência comportamental recente = aquela construída e mantida na atu-

al vida; tendência comportamental arraigada = aquela construída e mantida há várias vidas. 

 

Culturologia: a cultura da Holossomatologia. 

 

Classificação. Segundo a Holossomatologia, as características conscienciais, tais quais 

traços e temperamento, possuem matrizes integradas pelos 4 veículos de manifestação ao mesmo 

tempo. Eis, por exemplo, a análise de algumas tendências comportamentais, decompostas em va-

riáveis, separadas de modo didático para cada veículo do holossoma, dispostas em ordem alfabé-

tica: 

A.  Energossoma: 

1.  Abordagem: a tendência consciencial à expressividade mais dominadora, firme e mar-

cante; a força presencial manifesta pelo domínio das energias. 
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2.  Comunicabilidade: a facilidade de comunicação pelo bom domínio energético. 

3.  Local de controle: em geral, o chacra de maior dominância pelas energias. 

4.  Patologia: a ausência de parapercepções (pessoa “casca grossa”); a dificuldade de re-

tenção energética desencadeadora do processo da vampirização; a dificuldade em doar as energi-

as; a falta de expressividade energética (eunuco energético); os bloqueios energossomáticos e as 

doenças decorrentes; a sucumbência aos holopensenes; as sobrecargas energéticas provenientes 

dos objetos, ambientes e demais conscins ou consciexes interferindo nas manifestações pessoais; 

a falta de domínio energético minimizando o potencial pessoal. 

5.  Raciocínio: a forma de raciocínio com ênfase ao domínio das energias; a conscin fre-

quentemente “carregadora nas tintas” na autexpressão. 

6.  Reflexo holochacral: a tendência reativa ao padrão das energias percebidas parapsi-

quicamente, seja consciente ou inconscientemente, homeostática ou patológica. 

7.  Temperamento: mais expansivo ou mais retraído, podendo favorecer ou inibir a doa-

ção e autexpressão energética. 

 

B.  Mentalsoma: 

1.  Abordagem: a tendência consciencial à expressividade mais racional e reflexiva an-

tes de agir, podendo ser mais madura e pautada em alguma linha do conhecimento, com cientifici-

dade e / ou intelectualidade. 

2.  Comunicabilidade: a facilidade de comunicação pela boa elaboração de ideias. 

3.  Local de controle: em geral, maior facilidade em focar no loc interno, devido à ênfa-

se reflexiva e mentalsomática. 

4.  Maturidade: a ampliação da flexibilidade mental; o uso da criticidade sadia e do dis-

cernimento; a busca da criatividade e expansão das ideias; a visão mais cosmoética e equilibrada; 

a ortopensenidade. 

5.  Patologia: os pensamentos reincidentes gerando as mesmas associações de ideias  

(a tendência à rigidez mental e ao loop pensênico); a propensão a avaliar as questões pelos mes-

mos ângulos de visão; o autassédio; as formas dogmáticas e repressivas de pensamento; a expres-

sividade obtusa, falta de discernimento e criticidade; as falácias lógicas mantenedoras das imatu-

ridades e incoerências conscienciais; as distorções cognitivas; o apedeutismo; o excesso de esper-

teza sustentador de atitudes egoicas e manipulações conscienciais; a enciclopédia ambulante sem 

utilitarismo; a dificuldade de retenção das ideias; a total desatenção; o gênio do mal; a personali-

dade antissocial (psicopata); a neurose; o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

6.  Raciocínio: a forma de raciocínio com ênfase nas associações de ideias adquiridas 

pelo conhecimento e autexperimentações; a tendência a analisar as questões pelas variáveis racio-

nais, podendo ser mais filosófico ou pragmático, otimista ou pessimista. 

7.  Temperamento: mais extrovertido ou mais retraído, sempre tendendo à racionali-

dade. 

 

C.  Psicossoma: 

1.  Abordagem: a tendência consciencial à expressividade mais sentimental e emotiva, 

podendo ser assistencial, acolhedora, artística ou estética. 

2.  Comunicabilidade: a facilidade de comunicação pela expressividade emocional con-

trolada. 

3.  Empatia: a maior facilidade em ser empático, quando a consciência já está num pata-

mar mais maduro e equilibrado. 

4.  Local de controle: em geral, tendência a focar no loc externo devido à ênfase psicos-

somática. 

5.  Patologia: os exageros psicossomáticos interferindo na manifestação mais coerente  

e hígida da consciência; a autorrepressão; o hábito da exacerbação emocional; a vitimização;  

o sentimentalismo; o excesso de comoção; a supervalorização da emoção; a conflitividade interna 

e / ou externa frequente; as defesas irracionais; os mecanismos de defesa do ego; a prevalência 

das atitudes instintivas; a retenção da mágoa e da inveja; o reforço aos traumas da vida humana; 
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as frustrações frequentes gerando reatividades equivocadas; a psicopatias em geral; a bipolari-

dade. 

6.  Raciocínio: a forma de raciocínio com ênfase nos sentimentos e emoções tendendo  

a predominar sobre as racionais e lógicas. 

7.  Temperamento: mais expansivo ou mais retraído, tendendo à emocionalidade. 

 

D.  Soma: 

1.  Abordagem: a tendência consciencial à expressividade através da ênfase no vigor fí-

sico e nas formas corporais da moda. 

2.  Comunicabilidade: a facilidade de comunicação pela boa expressividade corporal. 

3.  Local de controle: em geral, tendência a se sobrepor pela dominância do corpo fí-

sico. 

4.  Patologia: o culto exagerado ao corpo físico; os excessos impostos ao soma reduzin-

do a vida útil; as cirurgias plásticas desnecessárias; o vício na adrenalina e a busca de esportes ra-

dicais; o “defeito” no encéfalo gerador de distúrbio mental; a infantilidade consciencial; as pato-

logias somáticas podendo gerar inadaptabilidade psicossomática, tal qual a obesidade, por exem-

plo; os hábitos negligenciadores da evolução fixados no cérebro; a supervalorização do prazer fí-

sico; a manutenção de vícios da matéria. 

5.  Raciocínio: a forma de raciocínio com ênfase na matéria e no mundo físico, impondo 

limitações nas abordagens e no aprofundamento das reflexões, podendo demonstrar dificuldade 

de percepção e / ou aceitação das variáveis parapsíquicas e multidimensionais; a dificuldade em 

recuperar cons. 

6.  Temperamento: a tendência à inautenticidade consciencial gerada pelo excesso de 

importância à aparência corporal. 

 

Terapeuticologia. Visando a melhoria da manifestação holossomática através do rompi-

mento de padrões estagnantes da consciência, eis 10 sugestões para intervenção, em ordem alfa-

bética: 

01.  Análise: a reflexão e análise mais acurada antes da tomada de decisões evitando  

a impulsividade e a precipitação presente em muitas tendências comportamentais; o uso de técni-

cas de autorreflexão. 

02.  Autoconhecimento: a ampliação do autoconhecimento, para eliminar pontos cegos 

desencadeadores de comportamentos ectópicos. 

03.  Avaliação: a autocrítica e avaliação pessoal, a partir do comportamento emitido, vi-

sando analisar o resultado da própria manifestação e buscar correções. 

04.  Consciencioterapia: a terapia com a intervenção de especialista, buscando auxiliar 

na detecção, compreensão e remissão das tendências pessoais. A autoconsciencioterapia é alterna-

tiva eficaz. 

05.  Desenvolvimento parapsíquico: a reeducação parapsíquica com a finalidade de au-

xiliar na detecção da influência de consciexes e de pressões holopensênicas instigadoras ou refor-

çadoras de determinados comportamentos. 

06.  Interassistência: a prática interassistencial. Ao manter o foco no auxílio às consci-

ências, fica-se mais atento aos agentes dificultadores do bom desempenho pessoal. 

07.  Substituição: a troca sadia de hábitos. Não basta reprimir o hábito ruim, é necessá-

rio trocá-lo por hábito bom, de modo a ter motivação e sustentar a autointervenção. 

08.  Técnica da conscin-cobaia: o emprego da técnica da conscin-cobaia, através da au-

texposição, permite a heterajuda na revisão das autavaliações. 

09.  Técnica da imobilidade física vígil (IFV): a aplicação da técnica da IFV possibilita 

a assistência na redução da ansiedade, precipitação, impulsividade e tendências hiperativas da 

consciência. 

10.  Técnica do mindfulness: a manutenção do foco no momento presente com atenção 

plena e aumento da observação, de modo tranquilo, sobrepairando a situação. Tal técnica favore-

ce a autopercepção e pode diminuir estresses e ansiedades. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tendência comportamental, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Ciclo  Desconstrução–Reconstrução  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Comando  temperamental:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  monoideica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

09.  Desdramatização  do  autesforço:  Autodiscernimentologia; Homeostático. 

10.  Estratégia  de  enfrentamento:  Etologia;  Neutro. 

11.  Normose  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Teimosia:  Errologia;  Nosográfico. 

15.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

 

TODA  TENDÊNCIA  COMPORTAMENTAL  TRAZ  ALGUM  GA-
NHO,  EVOLUTIVO  OU  NÃO.  A  RECICLAGEM  DE  COMPOR-

TAMENTOS  SE  FAZ  NECESSÁRIA,  VISANDO  À  READE-
QUAÇÃO  CONSCIENCIAL,  EM  PROL  DA  AUTEVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou as principais tendências comporta-

mentais? Mantém abertismo para as mudanças necessárias no dia a dia? Tem conseguido promo-

ver autotransformações evolutivas, sem recaídas frequentes? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Wilson Castello; Defesas do Ego; 118 p.; 16 caps.; 1 adendo; 2 enus.; glos. 25 termos; 1 tab.; 17 

refs.; 20,5 x 14 x 0,6; br.; 3a Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2009; páginas 7 a 95. 
2.  Davidson, Richard J.; & Begley, Sharon; O Estilo Emocional do Cérebro: Como o funcionamento Cere-

bral afeta sua Maneira de Pensar, Sentir e Viver (The Emotional Life of Your Brain); revisores Luís Américo Costa;  

& Caroline Mori; trad. Diego Alfaro; 288 p.; 11 caps.; 17 enus.; 6 ilus.; 136 notas; 23 x 16 x 1,6; br.; Sextante; Rio de Ja-
neiro, RJ; 2013; páginas 19 a 30, 84 a 130, 143 a 145, 154 e 155, 238 a 264. 

3.  Duhigg, Charles; O Poder do Hábito: Porque fazemos o que fazemos na Vida e nos Negócios (The Power 

of Habit); revisoras Mariana Freire Lopes; Rita Gogoy; & Raquel Correa; trad. Rafael Mantovani; 408 p.; 3 seções;  
9 caps.; 1 diagrama; 44 ilus.; 285 notas; alf.; 23 x 16 x 2,4; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 9 a 109, 287  

a 298. 

 

M. R. V. 
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T E N D Ê N C I A    I N A T A  
( P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tendência inata é a razão de a conscin, homem ou mulher, seguir deter-

minado caminho, ou agir de certa forma, desde o renascimento nesta dimensão intrafísica, de 

modo inerente, natural ou congênito, ainda sem qualquer relação com a experiência atual nem in-

fluência da imaginação criadora. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tendência vem do idioma Latim, tendere, “estender-se; alargar-se 

(o espaço); estender; apresentar; oferecer; continuar; prolongar; ir para; dirigir-se para; inclinar- 

-se; tender para; ter determinado fito; resistir; combater; pugnar; esforçar-se; empenhar-se; fazer 

por; estar acampado; acampar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo inato deriva também do 

idioma Latim, innatus, “nascido em ou sobre; natural; congênito”. Surgiu no mesmo Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Ideia inata. 02.  Autodisposição natural. 03.  Autopredisposição; au-

topropensão. 04.  Inclinação; índole; pendor. 05.  Vocação pessoal. 06.  Aptidão. 07.  Inerência; 

instinto. 08.  Condição pré-ressomática. 09.  Talento. 10.  Gosto pessoal; intencionalidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo tendência: 

megatendência; minitendência; tendedor; tendedora; tendedura; tendencial; tendencialidade; 

tendenciosa; tendenciosidade; tendencioso; tendente; tender. 

Neologia. As duas expressões compostas tendência inata sadia e tendência inata doentia 

são neologismos técnicos da Parageneticologia. 

Antonimologia: 1.  Tendência adquirida. 2.  Condição pós-ressomática. 3.  Aquisição 

recente. 4.  Realizações. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; a neoperformance pessoal. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente da visão humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das tendências naturais; o estágio da retilinearida-

de da autopensenização; o materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a tendência inata; a autopredisposição natural; a índole da pessoa; os pendo-

res espontâneos; o porão consciencial remanescente na adultidade; as idiossincrasias; o grau da 

hiperacuidade; o charme pessoal; a vocação profissional; as aptidões pessoais; os megatrafores; 

os megatrafares; o gosto pessoal; o estilo; a elegância nos modos; o histrionismo natural; a capa-

cidade ou nível da extroversão; a autocomunicabilidade; a intencionalidade; a disposição das as-

pirações específicas; o patamar da racionalidade; a expressão da intelectualidade; a confluência 

máxima das tendências, a pessoa, o momento, a ação, o local; a evolução natural como sendo  

a megatendência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o nível do autopa-

rapsiquismo; a autoparaprocedência evidente; a paranterioridade das propensões; a sinalética 

energética e parapsíquica; o estigma paragenético; o macrossoma pessoal; o paramicrochip. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parae-
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ducação; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico 

da tenepes; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Binomiologia: o binômio fator endógeno–fator exógeno; o binômio Socin-meio–evolu-

ção-fim; o binômio megatendência-materpensene; o binômio megatendência-megatrafor; o binô-

mio megatendência-megatrafar. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sincronia-sinergia. 

Polinomiologia: o polinômio (aliteração) retrobiografia-retrovidas-retrossomas-retropen-

senes; o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo tendência sadia / tendência doentia; o antagonismo 

neofilia / neofobia. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a nostomania. 

Mitologia: a antimitologia. 

Holotecologia: a potencioteca; a cognoteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia;  

a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Seriexologia; a Autobiografologia; a Holomnemônica;  

a Autoconscienciometrologia; a Intencionologia; a Intrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o antepassado de si mesmo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofie-

xista; 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 antepassada de si mesma. 

 

Hominologia: o Homo sapiens propensus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens autoconscientialis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens in-

traconscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tendência inata sadia (talento, trafor) = a autopredisposição à assistencia-

lidade interconsciencial; tendência inata doentia (tendenciosidade, trafar) = a vocação natural pa-

ra as práticas corruptoras das ilicitudes. 

 

Culturologia: a faixa da multiculturalidade. 

 

Caracterologia. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, as tendências da pessoa, 

compondo características ou traços do temperamento, podem ser classificadas em duas categorias 

básicas, as tendências inatas e as tendências adquiridas, aqui dispostas em 10 itens, na ordem cro-

nológica ou funcional na tabela: 

 

Tabela  –  Cotejo  Tendências  Inatas  /  Tendências  Adquiridas 

 

N
os

 Tendências  Inatas Tendências  Adquiridas 

01. Inerentes Recentes 

02. Pré-ressomáticas Pós-ressomáticas 

03. Vida  pré-fetal  (Extrafisicalidade) Vida  humana  (Intrafisicalidade) 

04. Congênitas Autovivência  atual               

05. Auto-herança Autorreeducação 

06. Paragenética  (Egocarmalidade) Genética  (Grupocarmalidade) 

07. Potencialidades Neossinapses 

08. Holobiografia  (Passadologia) Autobiografia  (Mesologia) 

09. Retrocons Neocons 

10. Retroideias  (Retroverpons) Neoideias  (Neoverpons) 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tendência inata, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

2.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

3.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

4.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

5.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

6.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

7.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

 

NINGUÉM  ESCAPA  ÀS  TENDÊNCIAS  INATAS,  POR  ISSO 

IMPORTA  PESQUISÁ-LAS  A  FIM  DE  SE  IDENTIFICAR  
A  DIREÇÃO  MAIS  INTELIGENTE  E  PRIORITÁRIA  PARA  
AS  NEOAQUISIÇÕES  NESTA  EXISTÊNCIA  INTRAFÍSICA. 
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Questionologia. Você já pesquisou razoavelmente as próprias tendências inatas? Tal ati-

tude ampliou a autoconfiança para reviver a existência humana? 
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T E N E P E S    AU T O C A P A C I T A D O R A  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tenepes autocapacitadora é o desenvolvimento das competências autevo-

lutivas do praticante por meio da acumulação de experiências na assistência parapsíquica cosmoé-

tica junto ao amparo funcional nas práticas diárias, ampliando o campo de atuação interdimensio-

nal para além dos limites do horário da sessão tenepessista. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 provém do idio-

ma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo capacidade deriva do idioma Latim, 

capacitas, “volume que algum recipiente pode conter; poder mental de compreensão”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autocapacitação na tenepes. 2.  Autodesenvolvimento tenepessista.  

3.  Auto-habilitação tenepessista. 4.  Tenepes autorrecicladora. 

Neologia. As 3 expressões compostas tenepes autocapacitadora, tenepes autocapacita-

dora mínima e tenepes autocapacitadora máxima são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Condição do não tenepessista. 2.  Tenepessismo jejuno. 

Estrangeirismologia: a tenepes assumida enquanto status de paradever autoimposto;  

a auto-habilitação para a assistência amparada full time; o upgrade tenepessista; o Tenepessarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular referente ao tema: – Inexiste tene-

pes solitária. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade multidimensional; os be-

nignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os exopensenes sadios; a exo-

pensenidade esclarecedora; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a análise crítica das 

repercussões multidimensionais da autopensenidade; a higienização do holopensene pessoal sus-

tentando a sintonia com holopensenes homeostáticos. 

 

Fatologia: a opção pelo aprimoramento do tenepessismo; as aptidões desenvolvidas na 

prática tenepessista potencializando a interassistência além do horário fixo diário; a otimização 

autevolutiva por meio da escrita, estudos e reflexões sobre as vivências interdimensionais sadias;  

a tenepes inserida no rol dos principais valores pessoais. 

 

Parafatologia: a tenepes autocapacitadora; as parexperiências na tenepes capacitando  

o praticante à assistência parapsíquica cotidiana; os potenciais parapsíquicos adquiridos e / ou 

aprimorados nas práticas diárias; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapea-

mento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os extrapolacionismos parapsíquicos;  

o atendimento satisfatório às demandas interassistenciais intra e extrafísicas; o aumento gradativo 

das solicitações de auxílio a conscins e consciexes; a evidenciação multidimensional do tenepes-

sista; a atração de consciexes nas iscagens lúcidas; os pararrecursos interassistenciais fornecidos 

nas conexões à equipex amparadora reforçando a autodefesa e a eficiência nos heterodesassédios; 

a admissão do papel interdimensional desempenhado; a autorrepresentatividade atraindo os holo-
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fotes extrafísicos para o palco intrafísico; a autoconsciência da força assistencial do exemplaris-

mo cosmoético; a tenepes enquanto curso preparatório de epicentrismo consciencial; a tenepes 

enquanto pilar sustentador do epicon lúcido; a tenepes enquanto catalisadora da progressão epi-

cêntrica; a tenepes enquanto curso particular, paraprofissionalizante, de parapsiquismo interassis-

tencial cosmoético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o estabelecimento do sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo 

assistencial na parceria praticante da tenepes–amparador de função; o sinergismo equipin- 

-equipex; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo hiperacuidade 

multidimensional–autodiscernimento cosmoético–autodeterminação evolutiva; o sinergismo inte-

ligência evolutiva (IE)–pragmatismo multidimensional; o sinergismo tenepessismo–duplismo. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução interassistencial;  

o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; a autocomprovação do princípio da prima-

zia das ECs cosmoéticas; a autaferição do princípio da inseparabilidade grupocármica; a reite-

ração do princípio do posicionamento pessoal (PPP); a lucidez quanto ao princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da passividade alerta; a técnica do tenepes-

sograma; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica da revisão autocrítica das 24 horas 

pré-tenepes; as técnicas de autorganização; as Paratecnologias Assistenciais. 

Voluntariologia: o paravoluntariado tenepessista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o la-

boratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Pense-

nologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da 

vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parafeno-

menologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da autorganização;  

o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da 

Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos do investimento na tenepes; os efeitos motivadores do reconheci-

mento da relevância da tenepes para a minimização das multicarências da Humanidade e Para- 

-Humanidade; os efeitos da tenepes no dia a dia do praticante; o atilamento quanto aos efeitos 

imediatos ou mediatos da lei da ação e reação; os efeitos do bom humor nas diversas circunstân-

cias cotidianas na manutenção da psicosfera hígida para acolher os assistidos; os efeitos da te-

nepes na formação, sustentação e aprimoramento do epicentrismo lúcido; o efeito positivo acu-

mulativo da tares exercida anonimamente. 

Neossinapsologia: as neossinapses pró-assistido desencadeadas pelo amparo funcional. 

Ciclologia: o ciclo diário pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: a capacitação no binômio percuciência paraperceptiva–atilamento multi-

dimensional; o binômio ortopensenização–autexpressão cosmoética. 

Interaciologia: a interação Tenepessologia-Epiconologia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo do epicentrismo multidimensional até a tenepes 

24 horas; o crescendo do autodesempenho assistencial parapsíquico, lúcido, paracooperativo, 

firme e equilibrado na prática tenepessista; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o avanço tenepessista no trinômio tempo (acúmulo de experiências)– 

–empenho (dedicação disciplinada)–autodepuração (crescendo na incorruptibilidade cosmoéti-

ca); o trinômio fortalecer trafores–adquirir trafais–eliminar trafares; a aquisição e aprimora-

mento do trinômio comunicabilidade interdimensional–intelectualidade parapsíquica–paraper-

ceptibilidade acurada. 
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Polinomiologia: o polinômio da tenepes individual-voluntária-anônima-vitalícia; o de-

senvolvimento tenepessológico pautado no polinômio decisão-vontade-esforço-persistência;  

o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assisti-

do; o polinômio disposição física–energossoma desbloqueado–equilíbrio emocional–ortopense-

nidade; a superação satisfatória do monopólio de problemáticas egocentradas derivadas do poli-

nômio carências-desgostos-paixões-desafetos; a autodisciplina rotineira no polinômio dieta ba-

lanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–mente produtiva; a preci-

são no timing do polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo amparador paratécnico / guia amaurótico; o anta-

gonismo brio cosmoético / autocorrupção; o antagonismo responsabilidade interconsciencial  

/ alienação social; o antagonismo prontidão interassistencial / egocentrismo; o antagonismo in-

vestimento parapsíquico / cascagrossismo; o antagonismo persistência cosmoética / dispersão 

consciencial; o antagonismo amparabilidade / anticosmoeticidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do isolamento intrafísico intensificador da conexão com  

o cosmos; a autoconsciência quanto ao paradoxo minutos de desequilíbrio–semanas para a ree-

quilibração. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao amadurecimento intraconsciencial. 

Filiologia: a tenepessofilia; a assistenciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a autopes-

quisofilia; a recinofilia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: a paracasuística pessoal dirimindo os mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a epicentroteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a energeticoteca;  

a parafenomenoteca; a traforoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Epiconologia; a Despertologia; a Interassisten-

ciologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin tenepessável; a conscin pião interdimensional autocons-

ciente. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o epiconologista. 

 

Femininologia: a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a epiconologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tenepes autocapacitadora mínima = o desenvolvimento autevolutivo do 

praticante para a função de epicon lúcido; tenepes autocapacitadora máxima = o desenvolvimento 

autevolutivo do praticante para a função de ofiexista. 

 

Culturologia: a instalação gradativa da teática diuturna da cultura tenepessista. 

 

Indicadores. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 capacitações conscienciais evo-

lutivas passíveis de serem conquistadas, gradativamente, com o desenvolvimento exitoso das prá-

ticas tenepessistas: 
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01.  Atilamento interdimensional: o empenho pelo entrosamento a qualquer tempo com  

a equipex amparadora. Efeito da constatação da capacidade de afinização com o amparo extrafí-

sico e a potencialização dos resultados decorrente da atuação amparada na tenepes. 

02.  Autequilibração holossomática: a dedicação ao alcance de homeostasia holosso-

mática necessária à atuação multidimensional eficaz. Efeito da comprovação das variações em 

intensidade e qualidade do campo energético instalado conforme a autopensenização na tenepes. 

03.  Autocomunicabilidade interdimensional: o abertismo mental à recepção crítica  

e ativa de mensagens de consciexes sadias. Efeito tenepessológico do aprofundamento do contato 

empático regular com o amparador extrafísico na tenepes. 

04.  Autoconfiança paraperceptiva: a admissão do uso prolífico dos próprios potenci-

ais parapsíquicos em prol dos demais. Efeito da bagagem de experiências parafenomênicas e ex-

trapolacionismos parapsíquicos pró-assistido patrocinados por amparador na tenepes. 

05.  Autoconsciência multidimensional: a aceitação teática da própria condição holos-

somática, multidimensional e multiexistencial. Efeito da sedimentação das experiências interdi-

mensionais indubitáveis nos 50 minutos da tenepes. 

06.  Autodepuração cosmoética: a aferição habitual do saldo das intenções e ações pes-

soais, e efetivação de recins pró-acertos autoprescritas. Efeito da autocomprovação da incorrupti-

bilidade exigida à sustentação da conexão com o holopensene homeostático na tenepes. 

07.  Autodisponibilidade interconsciencial: a prontidão para o atendimento das deman-

das multidimensionais. Efeito da autossensibilização quanto às multicarências conscienciais 

através dos contatos rotineiros com os dramas inseridos nos pedidos da tenepes. 

08.  Autossustentação laboral: o vigor energossomático autodefensivo para a manuten-

ção da produtividade inabalável e consecução das extrapautas indescartáveis sem desvios. Efeito 

do fortalecimento energético e autodesassediador no acúmulo de vivências da tenepes. 

09.  Coenergização higienizante: a destreza na realização de limpeza energética de 

consciências e ambientes em conjunto com amparadores extrafísicos. Efeito da exercitação diária 

da exteriorização de energias higienizantes, revigorantes e esclarecedoras na tenepes. 

10.  Empatia consciencial: a compreensão das realidades conscienciais favorecedora do 

rapport assistencial e da construção de heterodiagnósticos. Efeito do acervo de casuísticas de 

assins com diversificados padrões holopensênicos, sadios e doentios, na tenepes. 

11.  Heterodesassédio interconsciencial: o manejo da iscagem consciencial lúcida em 

momentos críticos desanuviando holopensenes. Efeito da consolidação do suporte extrafísico de 

atendimento e encaminhamento de consciexes no labor da tenepes. 

12.  Liderança parapsíquica: o epicentrismo de contextos tarísticos em conjunto com  

a equipex técnica. Efeito do treinamento rotineiro em instalação de campo interassistencial 

intenso e eficaz na tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tenepes autocapacitadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Coenergização  cadenciada:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Cronologia  da  Tenepessologia:  Tenepessografologia;  Neutro. 

06.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

08.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

10.  Registro  tenepessista:  Tenepessologia;  Neutro. 
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11.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

12.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

13.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Tenepessografologia:  Tenepessologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  AUTOCRÍTICA,  SINCERA  E  DETALHISTA  

DAS  APTIDÕES  ADQUIRIDAS  COM  A  TENEPES,  MENSURA  

A  EXPERIÊNCIA,  OS  PROVEITOS  E  ACERTOS  DO  PRATI-
CANTE  NA  ASSISTÊNCIA  INTERDIMENSIONAL  AMPARADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a tenepes? Há quanto tempo? Já inventa-

riou as autocapacitações auferidas no exercício do tenepessismo? Quais resultados cosmoéticos  

produzem na existência rotineira? 

 
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.  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. 

3.  Mansur, Phelipe; A Importância da Tenepes para o Desenvolvimento do Epicentrismo na Invéxis; Arti-
go; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; 3 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 350  

a 355. 
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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 238 a 242  
e 351. 

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; 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 735 a 740, 

742, 743 e 747. 

 

A. L. 
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T E N E P E S    C O G N O P O L I T A N A  
(G E O P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tenepes cognopolitana é a praticada em vida comunitária em Cognópolis 

Conscienciológica, experienciando efeitos, intercorrências, sinergia e reeducação intraconscien-

cial decorrentes do agrupamento espacial de bases intrafísicas de tenepessistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa vem 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 provém do idioma Gre-

go, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, 

personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cogn vem do idioma 

Indoeuropeu, gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição politana procede do idioma 

Grego, pólis, “cidade; a cidade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; Estado 

livre; democracia”. 

Sinonimologia: 1.  Tenepes na Cognópolis. 2.  Tenepessismo cognopolitano. 3.  Proxêmica 

tenepessista cognopolitana. 

Neologia. As 3 expressões compostas tenepes cognopolitana, tenepes cognopolitana lato 

sensu e tenepes cognopolitana stricto sensu são neologismos técnicos da Geopoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Tenepes fora da Cognópolis. 2.  Condição não tenepessista. 

Estrangeirismologia: o upgrade tenepessista; o insight providencial advindo da prática 

da tenepes; o rapport consciex-conscin no desenvolvimento da tenepes; as performances tenepes-

sológicas da conscin na Cognópolis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à geopolítica da interassistência tenepessológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessista; o holopensene grupal da Interassis-

tenciologia; o holopensene terapêutico; o holopensene doador; o holopensene retransmissor da 

Central Extrafísica de Energia (CEE); o holopensene esclarecedor; os tenepessopensenes; a tene-

pessopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o entrosa-

mento do holopensene pessoal com o holopensene cognopolitano. 

 

Fatologia: a tenepes cognopolitana; a Geopolítica da convivialidade interassistencial;  

o círculo de contatos conscienciais do tenepessista; a influência da vizinhança nas práticas tene-

pessológicas; a autovinculação do tenepessista na Cognópolis; o ambiente cognopolita favorece-

dor de reciclagens intraconscienciais; as inúmeras atividades reeducativas da Cognópolis qualifi-

cando tenepessistas; as relações interassistenciais do tenepessista na Cognópolis; o Bairro Cognó-

polis em Foz do Iguaçu ilustrando a concentração otimizada de bases intrafísicas de tenepessistas; as 

neoestratégias do desenvolvimento do Bairro Cognópolis facilitando a inclusão de novos mora-

dores; a prospectiva quanto às reverberações interassistenciais da tenepes na Cognópolis; a movi-

mentação diária das energias facilitada pela exuberância da vegetação na Cognópolis; o Parque 

Nacional do Iguaçu (PNI); a geoenergia; a fitoenergia; a hidroenergia; o oásis tenepessológico;  

a pré-IC Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bolsões energé-

ticos assistenciais; o agrupamento parapopulacional; os paracampi dos Cursos Intermissivos (CIs); 
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a iscagem lúcida realizada pelos tenepessistas; a assistência diária por meio da tenepes ampliando 

a autodisciplina e favorecendo a aquisição de neoideias; a interligação do tenepessista à autopara-

procedência através do autocompromisso da tenepes; a contribuição efetiva dos tenepessistas da 

Cognópolis na assistência às conscins e consciexes participantes das atividades da Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a assistência aos tenepessistas; a comunex 

avançada Interlúdio; o locus interassistencial coletivo da Cognópolis a partir do agrupamento de 

tenepessistas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistência-tenepes; o sinergismo cognopolitismo- 

-tenepessismo; o sinergismo número de tenepessistas–exteriorização energética; o sinergismo 

agrupamento de tenepessistas–interassistência coletiva; o sinergismo vizinhos tenepessistas–condo-

mínio mergulhado no Verde; o sinergismo condomínio cognopolita–Cognópolis–Interlúdio; o si-

nergismo tenepes–Parque Nacional do Iguaçu; o sinergismo do holopensene homeostático da 

Cognópolis predispondo à interassistência. 

Principiologia: o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio da afinidade cons-

ciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da responsabilidade evolutiva; 

o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos; o prin-

cípio dos contágios holopensênicos otimizando a prática diária da tenepes no Bairro Cognópolis;  

a associação de princípios interassistenciais na Cognópolis. 

Codigologia: a necessidade de coerência entre o código pessoal de Cosmoética (CPC)  

e as condutas diárias do tenepessista; o código grupal de Cosmoética (CGC) influindo na tenepes 

cognopolitana. 

Teoriologia: a teoria e prática da tenepes pessoal; a atuação teática dos intermissivistas 

tenepessólogos agrupados na Cognópolis. 

Tecnologia: a doação de 50 minutos diários na técnica da tarefa energética pessoal; 

a técnica de viver na ilha de ortopensenidade. 

Voluntariologia: o megavoluntariado energético, interassistencial, da conscin tenepes-

sista; os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários te-

nepessistas concentrados no Bairro Cognópolis; o voluntariado conscienciológico potencializa-

dor da interassistencialidade; os voluntários tenepessistas-docentes-itinerantes da CCCI; o as-

sentamento intraconsciencial do voluntário tenepessista veterano; o entrosamento do paravolun-

tariado e voluntariado tenepessológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da fitoenergia; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da 

Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológi-

co diuturno de convivência na Cognópolis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistencio-

logia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colé-

gio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível dos 

Priorizadores Evolutivos. 

Efeitologia: os efeitos da concentração de tenepessistas na Cognópolis; os efeitos home-

ostáticos do ajuntamento espacial de bases intrafísicas da tenepes; os efeitos das doações diárias 

de energias dos moradores dos campi conscienciológicos; os efeitos da proxêmica dos tenepes-

sistas na condição de piões interdimensionais; os efeitos das ondas de energia transmitidas pelo 

tenepessista; os efeitos da assepsia dos rastros pensênicos negativos da conscin durante a tene-

pes; os efeitos da consolidação tenepessológica na aquisição da ofiex. 

Neossinapsologia: o fomento de neossinapses autevolutivas na assistencialidade a par-

tir do agrupamento de tenepessistas; as paraneossinapses advindas da prática da tenepes. 
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Ciclologia: a otimização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) a partir da tenepes;  

o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal; o ciclo agrupamento- 

-diáspora-reagrupamento envolvendo intermissivistas tenepessistas. 

Enumerologia: a vinculação cognopolitana dos tenepessistas; a afinização holopensêni-

ca dos tenepessistas; o agrupamento reeducativo dos tenepessistas; a confluência reciclofílica dos 

tenepessistas; a convergência ortopensênica dos tenepessistas; a concentração energopotenciali-

zadora dos tenepessistas; a ligação maxiproéxica dos tenepessistas. 

Binomiologia: o binômio base tenepessológica intrafísica–base ofiexológica extrafísica; 

o binômio energias conscienciais–parapsiquismo interassistencial balizando a tenepes; o binômio 

heterodesassédio interconsciencial diário–autodesassédio consciencial gradativo por meio da te-

nepes; o binômio transmissões energéticas diárias–encapsulamento parassanitário; o binômio admi-

ração-discordância aplicado a rede de contatos interassistenciais do tenepessista. 

Interaciologia: a interação tenepessista-amparador; a interação voluntariado interas-

sistencial–qualificação energética; a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísi-

ca de Energia. 

Crescendologia: o crescendo tenepes jejuna–tenepes 24 horas. 

Trinomiologia: o trinômio tenepessista–amparador do assistente–amparador do assisti-

do; o trinômio tenepessistas-ofiexistas-despertos. 

Polinomiologia: o polinômio árvores-frutos-flores-gramados dinamizando a tenepes;  

o polinômio geoenergia-fitoenergia-zooenergia-hidroenergia potencializando a tenepes cognopo-

litana. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin pró-tenepes / conscin antitenepes; o antago-

nismo condomínio horizontal / condomínio vertical. 

Politicologia: a compreensão teática da relação entre evoluciocracia e a interassistencio-

cracia a partir da tenepes; a política pessoal de sempre buscar excelência nas exteriorizações de 

energia; as políticas pessoais autoprescritas antes, durante e após a tenepes; o regime político de-

mocrático da Tenepessologia; a paraconviviocracia estimulada por meio da prática da tenepes;  

a parapsicocracia da Cognópolis; a proexocracia inerente às Cognópolis. 

Legislogia: a lei da afinidade evolutiva influenciando as práticas do tenepessismo; a lei 

da interdependência consciencial; as leis condominiais; as leis de preservação da privacidade; as 

leis da convivialidade sadia; as leis da interassistencialidade; as leis cosmoéticas. 

Filiologia: a tenepessofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a proexofilia; a so-

ciofilia; a gregariofilia; a fitofilia; a otimização da evoluciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia dificultando a conscin de participar do agrupamento de tene-

pessistas na Cognópolis. 

Mitologia: o descarte do mito da estrela solitária. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a ofiexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a para-

percepcioteca; a geografoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Geopoliticologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Pa-

rapercepciologia; a Energossomatologia; a Condominiologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Pa-

raecologia; a Holopensenologia; a Despertologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; as conseneres; a conscin baratrosféri-

ca; a conscin eletronótica; os familiares; os amigos; os colegas de profissão; o público interassis-

tencial; a vítima da tragédia; a consciência desvitalizada; a conscin interprisioneira; a pessoa bem 

intencionada; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin sensitiva cosmoética; a conscin enciclopedista; as companhias 

evolutivas. 

 

Masculinologia: o cognopolita; o tenepessista; o evoluciente; o amparador intrafísico;  

o autodecisor; o intermissivista; o exemplarista; o experimentador; o pesquisador; o reciclante 
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existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciólogo; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado 

autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o para-

psicótico pós-dessomático; o paracomatoso; o mutante extrafísico; o satélite de assediador; o guia 

extrafísico amaurótico. 

 

Femininologia: a cognopolita; a tenepessista; a evoluciente; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a intermissivista; a exemplarista; a experimentadora; a pesquisadora; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evolucióloga; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a teleguia-

da autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a para-

psicótica pós-dessomática; a paracomatosa; a mutante extrafísica; a satélite de assediador; a guia 

extrafísica amaurótica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sa-

piens energovibrator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tenepes cognopolitana lato sensu = a praticada em subagrupamento 

espacial de bases intrafísicas de tenepessistas residentes em Foz do Iguaçu, nas imediações do 

bairro Cognópolis; tenepes cognopolitana stricto sensu = a praticada em subagrupamento espacial 

de bases intrafísicas de tenepessistas residentes no bairro Cognópolis. 

 

Culturologia: a cultura do poder assistencial tenepessista; a cultura da autocompetên-

cia tenepessológica; a cultura da grupalidade produtiva; a cultura da Autoparapercepciologia; 

a cultura da Interassistenciologia Multidimensional. 

 

Cognópolis. A exuberância da Natureza presente na Cognópolis Foz do Iguaçu, associa-

da ao conjunto de Instituições Conscienciocêntricas, cursos variados, dinâmicas parapsíquicas, 

tertúlias e minitertúlias diárias predispõe extrapolações parapsíquicas, ao modo da recepção de 

banhos extrafísicos de energia e autovivência em comunex sadia, qualificando a conscin propensa 

à realização de atividades assistenciais ao exemplo da técnica da tenepes. 

 

Caracterologia. Fundamentado na Geografologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 4 condições observadas na Cognópolis Foz do Iguaçu, propícias ao desenvolvimento consci-

encial e capazes de embasar investigações práticas sobre os efeitos na tenepes: 

1.  Fronteira. A cidade de Foz do Iguaçu com localização geopolítica estratégica, está 

inserida em meio ao complexo de habitantes da Tríplice Fronteira (Trifron), a qual inclui Brasil, 

Paraguai e Argentina. Esta característica inclui o cognopolita no front do trabalho de assistência, 

em contexto político favorável à reurbanização intra e extrafísica. 

2.  Parque. O Parque Nacional do Iguaçu, área de preservação ou reserva de 185 mil 

hectares, está localizado a 11,4 km de distância do Bairro Cognópolis. Além de proteger as Cata-

ratas do Iguaçu e diversidade biológica, abriga nas áreas extrafísicas correspondentes a comunex 

avançada Interlúdio. A proximidade da base física do tenepessista às fitoenergias, possibilita a utili-

zação de fitoectoplasmas por parte da conscin desenvolta com as energias imanentes da Natureza. 

3.  Rios. As fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina delineiam-se a partir dos rios 

Paraná (extensão total de 3.740 km, 2
o
 mais extenso da América do Sul), e Iguaçu (maior do Para-
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ná, com 910 km, caracterizado pelas 275 quedas d’água e elevado grau de endemismo). A pre-

sença conjunta de 2 grandes rios com características marcantes denotam a força das hidroenergias 

na região, capazes de potencializar a exteriorização de energias do tenepessista autoconsciente. 

4.  Turistas. As Cataratas do Iguaçu, presentes no Rio Iguaçu, atraem número elevado de 

turistas, fato registrado pelos recordes anuais de visitação ultrapassando 1 milhão de pessoas, tan-

to nos anos de 2005 e, repetidamente, de 2007 a 2011. A cidade turística predispõe naturalmente 

ao Universalismo em função do contato com diferentes etnias e culturas, melhorando a flexibili-

dade pessoal e possibilitando maior qualidade aos acolhimentos interconscienciais por parte do 

tenepessista. 

 

Pensenidade. No universo da Pensenologia, o fato de a tenepes exigir do praticante não 

pensar mal de ninguém, associada ao contato diário com o amparador extrafísico durante a técni-

ca, favorece a melhoria do padrão pensênico do tenepessista, o qual tende a reurbanizar em pri-

meiro lugar o holopensene doméstico, posteriormente ultrapassando as fronteiras físicas da mora-

dia. 

CEAEC. No contexto da Geopoliticologia, com a fundação do CEAEC em 1995, pela 

Cooperativa dos Colaboradores do IIPC, inicia a migração de voluntários para Foz do Iguaçu, 

com o pico do deslocamento de intermissivistas ocorrendo em 2003, 2004 e 2005, somando 

nesses 3 anos o total de 239 pessoas. 

Cognópolis. Perante a Interassistenciologia, o número de cognopolitas residentes em 

Foz do Iguaçu é de 693, destes, 266 são tenepessistas, dos quais 116 moram no Bairro Cognópo-

lis (Data-base: 29.09.12). 

Concentração. Do ponto de vista da Proxêmica, o uso do espaço geográfico favorável às 

práticas interassistenciais, associado ao agrupamento coeso e com afinidade marcante entre os tene-

pessistas no Bairro Cognópolis, otimiza a força da ortopensenidade nas proximidades do Bairro, 

formando verdadeiro bolsão de assistência intra e extrafísica. 

 

Tabelologia. Eis, por exemplo, dispostos na ordem alfabética, ao modo de pontoações,  

tabela com 10 locais do Bairro Cognópolis em Foz do Iguaçu, incluindo moradias em condomíni-

os e campi conscienciológicos (Data-base: 17.09.12), com os respectivos números totais de mora-

dores e tenepessistas: 

 

Tabela  –  Moradias  /  Moradores  /  Tenepessistas 

 

N
os

 Moradias Moradores Tenepessistas 

01. Campus ASSINVÉXIS 03 02 

02. Campus CEAEC 16 14 

03. Campus OIC 04 04 

04. Condomínio Campo dos Sonhos 38 19 

05. Condomínio Cosmoética 17 11 

06. Condomínio Evolução 11 08 

07. Condomínio Serenologia 46 34 

08. Polo Conscienciocêntrico Discernimentum 15 11 

09. Residências independentes 08 05 

10. Villa Conscientia 13 08 

 Totais 171 116 
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Bairro. No universo da Cosmovisiologia, o Bairro Cognópolis apresenta elevado poten-

cial para crescimento e agregação de maior número de intermissivistas, quiçá tenepessistas para 

pontencializar o holopensene cosmoético voltado à reurbanização intra (Geografia) e extrafísica 

(Parageografia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tenepes cognopolitana, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autabrangência:  Multidimensiologia;  Neutro. 

02.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

03.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

04.  Base  intrafísica:  Projeciologia;  Neutro. 

05.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

06.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

10.  Localização:  Proxêmica;  Neutro. 

11.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

12.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

13.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

A  TENEPES  COGNOPOLITANA  OPORTUNIZA  A  CONCEN-
TRAÇÃO  DE  TENEPESSISTAS  AFEITOS  À  REEDUCACIOFI-
LIA  E  ORTOPENSENOFILIA  CAPAZES  DE  SUSTENTAR  AM-
BIENTE  FÍSICO  COM  HOLOPENSENE  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe avaliar as vantagens evolutivas advindas da 

proximidade de bases físicas de tenepessistas afinizados? Entende a relevância e abrangência dos 

efeitos da tenepes cognopolitana na maxiproéxis grupal? 
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T E N E P E S    I N S P I R A D O R A  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tenepes inspiradora é o emprego por parte do praticante, homem ou mu-

lher, de toda a vivência interassistencial das tarefas tenepessistas para criar realizações evolutivas 

enriquecedoras da própria programação existencial (autoproéxis), cosmoética, a partir dos dramas 

existenciais das consciências assistidas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa vem 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. A palavra inspiradora deriva do mesmo idioma 

Latim, inspirator, “o que inspira; inspirador”, de inspirare, “inspirar; mover; comover; soprar em 

ou sobre; receber 1 sopro; introduzir soprando”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Tenepes criativa. 02.  Tenepes enriquecedora. 03.  Tenepes serendí-

pica. 04.  Tenepes expansiva. 05.  Tenepes tarística. 06.  Tenepes providencial. 07.  Tenepes heu-

rística. 08.  Tenepes inovadora. 09.  Tenepes esclarecedora. 10.  Tenepes confluente. 

Neologia. As 3 expressões compostas tenepes inspiradora, tenepes inspiradora mínima 

e tenepes inspiradora máxima são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Condição do não-tenepessista. 2.  Pessoa inassistencial. 3.  Taco-

nismo. 

Estrangeirismologia: o upgrade tenepessista; o Tenepessarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade tenepessista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade tenepessista; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os pa-

ratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a inspiração profilática; a consulta à caixa de pedidos da tenepes; as suges-

tões preventivas a partir da Patologia das solicitações assistenciais; o algo mais pessoal na inte-

rassistencialidade; a conduta-exceção; o extracon magno pessoal; a potencialização maior dos au-

todesempenhos; a reflexão sobre os dramas pungentes e problemas intrafísicos expostos pelos as-

sistidos da tenepes; o Manual da Tenepes; o autesforço da conscin lúcida além das práticas da te-

nepes; o caminho no rumo da ofiex pessoal. 

 

Parafatologia: a tenepes inspiradora; o autoparapsiquismo inspirador; a interassistencia-

lidade tenepessista; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; os extras da tenepes; os superlativos evolutivos da conscin; as grandezas 

singulares da personalidade em relação à vivência da tenepes; as transcendentalidades pessoais 

pró-tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-tenepessista gabaritando a evolução no tene-

pessismo. 
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Cons-

ciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; 

a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de viver na ilha de ortopensenidade. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a partir das práticas da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas. 

Efeitologia: o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonimamente. 

Neossinapsologia: as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assisti-

do, homem ou mulher. 

Ciclologia: o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo contínuo, 

diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes. 

Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio tene-

pes-ofiex; o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial. 

Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação interconsciencial, interdi-

mensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação Patologia-Profilaxia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras- 

-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-re-

tribuições; o crescendo da qualificação interassistencial; o crescendo tarefas da tenepes–tarefas 

da ofiex pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio tenepes- 

-ofiex-desperticidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepes-

sista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo amparabilidade 

/ assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência 

/ dispersão consciencial; o antagonismo sensibilidade interassistencial / insensibilidade inter-

consciencial; o antagonismo intenções interassistenciais / intenções egoicas; o antagonismo 

magnanimidade / mesquinhez. 

Paradoxologia: o paradoxo intrafísico egocentrismo-altruísmo inerente à tenepes. 

Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a meritocracia. A política da Interassistenciologia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a tenepessofilia; a heu-

risticofilia; a raciocinofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicote-

ca; a inventarioteca; a pesquisoteca; a potencioteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Assistenciologia; a Ex-

perimentologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Ofiexologia; a Perfilologia; a Ca-

racterologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens energovibratilis; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor;  

o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tenepes inspiradora mínima = o artigo sobre a tenepes redigido e publica-

do pelo tenepessista; tenepes inspiradora máxima = o livro técnico sobre a interassistencialidade 

redigido e publicado pelo tenepessista. 

 

Culturologia: a cultura do poder assistencial tenepessista; a cultura da Tenepessologia; 

a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da megafra-

ternidade; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da retilinearidade pensênica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Tenepessologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 práti-

cas ou atividades criativas e úteis inspiradas nas tarefas interassistenciais, diárias, da tenepes: 

1.  Artigos: de interesse na área da saúde física e mental. 

2.  Cursos: sobre a autovivência da interassistencialidade diária. 

3.  Estatísticas: das necessidades sociais do momento evolutivo da Socin. 

4.  Livros: sobre as técnicas prioritárias para a evolução consciencial. 

5.  Palestras: sobre a própria interassistencialidade da tenepes. 

6.  Profilaxias: dos autassédios, heterassédios e semipossessões interconscienciais. 

7.  Técnicas: enriquecedoras do desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tenepes inspiradora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 
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08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

10.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

AS  AUTOVIVÊNCIAS  DIÁRIAS  DAS  PRÁTICAS  INTERAS- 
SISTENCIAIS  DA  TENEPES  OFERECEM  AMPLA  INSPIRA- 

ÇÃO  PARA  REALIZAÇÕES  EVOLUTIVAS  AVANÇADAS 
A  PARTIR  DO  ESTUDO  DOS  DRAMAS  DOS  ASSISTIDOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a tenepes? Já se inspirou nas práticas da 

tenepes para a potencialização da própria proéxis? 
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T E N E P E S S I S M O    24    H O R A S  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tenepessismo 24 horas é a atividade ininterrupta de prontidão assistenci-

al, exercida na condição estável de autengajamento e autointegração interassistencial, multidi-

mensional, cosmoética e espontânea da conscin lúcida tenepessista veterana, homem ou mulher, 

desenvolvida na existência intrafísica e, em geral, alcançada após 10 anos consecutivos de prática 

da tenepes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho 

que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma merca-

doria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma 

Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma La-

tim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo 24 procede do idioma Latim, vi-

gintiquattuor, “vinte e quatro”. Apareceu no Século XIII. A palavra horas procede do idioma 

Grego, hora, as, “qualquer divisão de tempo; duração; idade; período; duração de 1 dia, uma noi-

te, 1 mês, ou 1 ano; estação de tempo; razão”, derivada do Latim hóra, ae, “hora (pl.), relógio, 

tempo, duração, estação, época”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Exercício da tenepes 24 horas. 2.  Prática da tarefa energética pessoal 

por 24 horas. 3.  Tenepessismo o tempo todo. 4.  Prática da tenepes contínua. 5.  Tenepes a qual-

quer hora. 

Neologia. As 4 expressões compostas tenepessismo 24 horas, tenepessismo 24 horas ini-

cial, tenepessismo 24 horas intermediário e tenepessismo 24 horas avançado são neologismos 

técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 01.  Autodescompromisso tenepessístico. 02.  Insustentabilidade tene-

pessística. 03.  Ausência de prontidão na tenepes. 04.  Ineficiência tenepessística. 05.  Falta de 

prática tenepessística. 06.  Insuficiência assistencial para a tenepes. 07.  Autodesengajamento na 

tenepes. 08.  Indisponibilidade para a tenepes. 09.  Tenepessismo inicial. 10.  Prática assistencial 

por tempo determinado. 

Estrangeirismologia: o lifetime da tenepes 24 horas; o continuum da autopesquisa na te-

nepes 24 horas; a assistência full-time do tenepessista veterano; a performance do tenepessista 24 

horas; o curriculum vitae do tenepessista 24 horas; o strong profile na interassistência; o modus 

faciendi interassistencial otimizado; os flashbacks do Curso Intermissivo (CI); o Proexarium;  

o upgrade evolutivo do tenepessista 24 horas; o Autopensenarium; a glasnost multidimensional 

permanente; a conexão ao main distribution system da assistência universalista; a interassistential 

network; o Tenepessarium enquanto labcon multidimensional; o Despertarium; a pré-instalação 

do Ofiexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade na prática da Interassistenciologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Megaepicen-

trismo: tenepes contínua. 

Filosofia. A autovivência teática segundo a Holofilosofia da Conscienciologia, unindo os 

3 megaprincípios básicos: Universalismo, Megafraternidade e Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do praticante veterano da tenepes; a ampliação do 

holopensene da tenepes durante as 24 horas do dia; o holopensene acolhedor das energias consci-

enciais (ECs); o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da convi-

vialidade interassistencial lúcida; o holopensene paraterapêutico; o exame crítico da autopenseni-
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dade interassistencial; a autorganização pensênica na base do interrelacionamento cosmoético;  

a eliminação de resquícios da patopensenidade; a autovigilância pensênica ininterrupta; a autorga-

nização enquanto pilar da ortopensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopenseni-

zação retilínea; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; o holopensene 

retransmissor da Central Extrafísica de Energia (CEE); o holopensene interassistencial da autor-

ganização consciencial; a depuração constante do materpensene pessoal; o caminho para instala-

ção da parafôrma holopensênica interassistencial; o holopensene pessoal da benignopensenidade; 

o ato de partilhar o holopensene da generosidade; o holopensene dos Serenões. 

 

Fatologia: o tenepessismo 24 horas; o foco assistencial da tenepes por 24 horas; a prá-

tica da tenepes além dos 50 minutos diários; a dedicação interassistencial estendida nas 24 horas 

do dia; a solidariedade interassistencial; a autopredisposição perene para assistir diuturnamente; 

as pequenas ações interconscienciais; o megafoco na assistência; a autocrítica promovendo a au-

torganização da recéxis; a autorganização holossomática; a autopesquisa permanente; o auten-

frentamento na assistência diária; a opção pelo autodesassédio mentalsomático; a sentinela da au-

to e heterassistência durante as 24 horas diárias; a importância das anotações e registros da tene-

pes; a identificação dos autenganos quanto à própria realidade intraconsciencial; o respeito quanto 

à realidade das demais consciências e ambientes; a autorreflexão sobre os erros em busca de acer-

tos porvindouros; a renovação íntima constante; a alavancagem do exercício tenepessístico no de-

senvolvimento do epicentrismo lúcido; a tenepes monopolizando gradualmente a diuturnidade da 

conscin; a qualificação do autodesempenho assistencial tenepessístico; a dedicação à assistência 

sem retorno; a abnegação silenciosa anônima; a maturidade consciencial conseguida através da 

técnica da tenepes 24 horas; a aceleração da movimentação pró-desperticidade; o ato de o profis-

sional da saúde colocar lista de pacientes na tenepes; a ampliação do auxílio no preparo e na des-

soma de pacientes; a autoliderança cosmoética advinda com a tenepes 24 horas; a tenepes na agi-

lização da proéxis; o espírito de equipe dos tenepessistas no dia a dia; a autossustentação nos tra-

balhos libertários assistenciais; as releituras e ressignificações do conteúdo do Manual da Tene-

pes; a experiência decorrente em duas décadas de atividade assistencial tenepessística; o vínculo 

da tenepes 24 horas com o compléxis; o preparo técnico intra e extraconsciencial para a vivência 

da ofiex; a participação intrafísica ativa em tarefas assistenciais relevantes e interdimensionais;  

o sentimento de pertencer ao empreendimento em vigor da maxiproéxis grupal; a abertura para 

receber novas incumbências ou tarefas assistenciais; a autopredisposição energética doadora con-

tinuada na participação e debate diário do Tertuliarium; o papel do tenepessismo no planejamento 

das gescons evoluídas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o completismo proexológico; as pesqui-

sas teáticas atualizadas nos cursos e encontros internacionais de pesquisadores da Tenepessologia 

promovidos anualmente (Fórum da Tenepes); a proposição de Instituição Conscienciocêntrica 

(IC) da Tenepessologia; a residência pessoal alicerçando a conexão intrafísica da futura ofiex. 

 

Parafatologia: a autovivência contínua do estado vibracional (EV) profilático, harmoni-

zando o cotidiano do tenepessista; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na identificação 

interassistencial dos amparadores extrafísicos; a sintonia fina no contato com amparador de fun-

ção; o parametabolismo energético; a qualidade apurada das energias; a autossuficiência energéti-

ca; a hiperacuidade parapsíquica; a assistência às consciexes trazidas por amparadores em qual-

quer horário; a iscagem interconsciencial autoconsciente; o reconhecimento da presença de equi-

pexes amparadoras; a megaeuforização; as projeções lúcidas de assistência e resgate; a paraper-

cepção de sincronicidades tenepessísticas; a semipossessão benigna do tenepessista; a parapsico-

fonia extrafísica; o preparo da agenda do amparador de função através dos contatos diuturnos do 

tenepessista; a checagem realista do nível de amparabilidade e assedialidade do assistido; a alcova 

energeticamente blindada; a base física tecnicamente preparada para os trabalhos assistenciais 

multidimensionais; a acuidade na leitura dos pedidos de tenepes antes da sessão, facilitando rap-

port eficaz com o amparador de função; a intercessão assistencial pontual do amparador de fun-

ção; a sustentação lúcida na psicosfera pessoal de consciex assediadora até o esclarecimento e en-
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caminhamento; a busca de eficiência na interpretação das pararrealidades vivenciadas; o auxílio 

nos atendimentos paraconsciencioterápicos; o acúmulo de paravivências; a satisfação proporcio-

nada na prática tenepessística; a grupalidade interconsciencial interdimensional; o aumento da au-

tolucidez nos resgates extrafísicos; a demanda de labor interassistencial multidimensional 24 ho-

ras; a denominação aos tenepessistas de garimpeiros da reurbanização pelos amparadores extrafí-

sicos; a inserção do tenepessista na rede assistencial extrafísica; a conexão com as Centrais Ex-

trafísicas de Energia, da Fraternidade (CEF) e da Verdade (CEV); o tenepessista autolúcido na 

base das reurbanizações intra e extrafísicas; a participação extrafísica do tenepessista em ocorrên-

cias coletivas na própria da cidade e outros locais do Planeta; o desenvolvimento da experiência 

para a condição de minipeça do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional; as repercus-

sões parassanitárias do tenepessismo profissional; a implantação dos benefícios do tenepessismo 

no planeta Terra; a qualificação do epicentrismo consciencial; o reconhecível aumento gradativo 

da autocognição e vivência interassistencial na teática do tenepessismo 24 horas; o processo de li-

beração e autonomia abrindo caminho para a autodesperticidade; a autovivência pró-ofiex; a au-

sência de bagulhos energéticos; a postura ortopensênica e autocoerente do tenepessista veterano 

no compromisso da tarefa assistencial 24 horas rumo à implantação da ofiex; a sustentação dos 

trabalhos assistenciais; a instalação de ofiex; a amizade real e verdadeira estabelecida com os am-

paradores extrafísicos; a paraconexão com a rede interassistencial; a parapreceptoria nas incum-

bências assistenciais do tenepessista nas realizações individuais ou da maxiproéxis grupal; o au-

torrevezamento multiexistencial parapsíquico na continuidade tenepessística. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo amparador-tenepes-

sista gabaritando a evolução no tenepessismo; o sinergismo paracérebro do tenepessista 24 ho-

ras–paracérebro do amparador extrafísico; o sinergismo autocentramento consciencial–holosso-

ma equilibrado; o sinergismo autocoerência-autenticidade entre conscins e consciexes assisten-

tes; o sinergismo autorganização-interassistencialidade; o sinergismo força presencial–autorida-

de cosmoética; o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento cosmoético–au-

todeterminação evolutiva; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–pragmatismo multidimensio-

nal; o sinergismo tenepes 24 horas–Centrais Extrafísicas. 

Principiologia: o princípio cosmoético de estar disponível interassistencialmente nas 24 

horas do dia; o princípio de ser sempre tempo de ajudar aos demais; o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio da vitalidade tenepessológica; o princípio do autorrevezamento multi-

existencial; o princípio da manutenção cognitiva seriexológica; o princípio da fidelidade aos 

autocompromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a conduta 

do tenepessista; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos tenepessistas no compromisso da ma-

xiproéxis grupal; o codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de generosidade sutilizando  

o comportamento tenepessístico; os códigos paradiplomáticos ampliando as relações interdi-

mensionais. 

Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes 24 horas; a teoria da recuperação de cons; 

a teoria da evolução grupal; a teoria das reurbexes; a teoria da fartura das energias conscienci-

ais; a teoria dos 5 ciclos; a teoria do ultimato cosmoético; a teoria de a tenepes ser o megacom-

promisso interdimensional da proéxis; a teoria da paraimunidade consciencial; a busca incansá-

vel pela vivência diária da teoria da ortótes; a teoria das sincronicidades. 

Tecnologia: a Paratecnologia Consciencial da tenepes 24 horas; a técnica da revisão 

autocrítica semanal da tenepes 24 horas; a técnica do inventário da autotenepes 24 horas; a téc-

nica da rotina útil no aproveitamento máximo de cada minuto das 24 horas do dia; as técnicas in-

terassistenciais de resgate da respeitabilidade evolutiva; a técnica do burilamento intraconscien-

cial; a paratécnica da ofiex; a técnica do preparo inteligente da próxima intermissão. 
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Voluntariologia: o voluntário tenepessista veterano; o voluntariado a partir das práti-

cas da tenepes 24 horas; o paravoluntariado tenepessista 24 horas; os voluntários tenepessistas 

24 horas fortalecendo as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a equipe de voluntários tene-

pessistas do Holociclo; o megavoluntariado energético, multidimensional e interassistencial do 

tenepessista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Inte-

rassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencioló-

gico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Policarmologia; o laboratório consci-

enciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o la-

boratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Conscienci-

ometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio 

Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos; o Colégio Invisível dos 

Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Parafenome-

nologia; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos. 

Efeitologia: os efeitos sadios da tenepes 24 horas; o efeito maturador da tenepes 24 ho-

ras sobre o praticante e os assistidos; o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonima-

mente; os efeitos da tenepes 24 horas na formação, sustentação e aprimoramento do epicentris-

mo lúcido; os efeitos consciencioterápicos de autenfrentamento do tenepessista 24 horas; o efeito 

halo do autodiscernimento aplicado; o efeito dos extrapolacionismos serenológicos; o efeito cos-

movisiológico da análise do acervo de registros; o efeito das recins na qualificação tenepessoló-

gica 24 horas; o efeito retrocognitivo da tenepes 24 horas; o efeito grafopensênico das autexperi-

ências tenepessísticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas práticas tenepessistas 24 horas; as ne-

ossinapses específicas para as tarefas interassistenciais 24 horas; os extrapolacionismos parap-

síquicos permitindo neossinapses interassistenciais; a doação de neuroectoplasma do assistente 

predispondo à criação de neossinapses no assistido; as neossinapses provenientes da pesquisa  

e vivência da autoconsciencialidade; as neosssinapses advindas da autopesquisa na tenepes 24 

horas; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes 24 horas; a conscientização 

do modus operandi das neossinapses na interassistencialidade; as neossinapses dos ganchos pa-

radidáticos da Heuristicologia. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo das oportunida-

des evolutivas; o ciclo grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição-liberação-poli-

carmalidade; o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes 24 horas–ofiex pessoal; 

o ciclo diáspora-reagrupamento; o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo se-

menteira assistencial–colheita intermissiva. 

Enumerologia: a autodisponibilidade interassistencial anônima; a autodisponibilidade 

interassistencial contínua; a autodisponibilidade interassistencial lúcida; a autodisponibilidade 

interassistencial cosmoética; a autodisponibilidade interassistencial interdimensional; a autodis-

ponibilidade interassistencial tarística; a autodisponibilidade interassistencial veterana. O para-

dever; a autorresponsabilidade; o autocomprometimento; a incumbência; a reurbex; a maxiproé-

xis grupal; a grafopensenidade. 

Binomiologia: a capacitação do tenepessista 24 horas no binômio percuciência paraper-

ceptiva–atilamento multidimensional; o desenvolvimento do binômio tenepessista 24 horas–auto-

impertubabilidade parapsíquica; o binômio tenepessista 24 horas–preparo da ofiex; o binômio 

descensão cosmoética–ascensão consciencial; o binômio ortopensenização–autexpressão cosmo-

ética; o binômio acoplamento do amparador extrafísico de função–atendimento mais eficaz; o bi-

nômio cognição parapsíquica–compreensão parafenomênica. 

Interaciologia: a interação tenepessista 24 horas–amparador de função; a interação 

prolífica de tarefas evolutivas; a interação realidade-pararrealidade; a interação Tenepessolo-

gia-Holopensenologia; a interação minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial 
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multidimensional; a interação ortoexemplificação–liderança cosmoética; a interação Humanida-

de–Para-Humanidade. 

Crescendologia: o crescendo amparabilidade do tenepessista iniciante–amparabilidade 

do tenepessista 24 horas; o crescendo da qualificação interassistencial tenepessológica até a te-

nepes 24 horas; o crescendo homeostasia holossomática estável–interassistencialidade parapsí-

quica avançada; o crescendo evolutivo epicentrismo multidimensional–tenepes 24 horas; o cres-

cendo assistencial da tenepes 24 horas de segundos-minutos-horas-décadas; o crescendo minipe-

ça humana–maximecanismo multidimensional; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupo-

carmalidade-policarmalidade; o crescendo do autodesempenho assistencial parapsíquico, lúcido, 

parainterativo, assentado e equilibrado na prática tenepessista 24 horas; o crescendo tenepes 24 

horas–autodesperticidade–autofiex–autocompléxis. 

Trinomiologia: o avanço tenepessista 24 horas no trinômio tempo–empenho–autodepu-

ração cosmoética; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio atos-fa-

tos-parafatos; o trinômio tenepessista-amparador-assistido; o trinômio pedido de tenepes–entro-

samento funcional do amparador–potencialização das energias; o trinômio transe parapsíquico–

–cérebro–paracérebro; a aquisição e o autaprimoramento do trinômio comunicabilidade interdi-

mensional–intelectualidade parapsíquica–paraperceptibilidade acurada; o trinômio tenepes 24 

horas–ofiex–desperticidade; o trinômio pré-tenepessistas–tenepessistas veteranos–equipe de te-

nepessistas 24 horas. 

Polinomiologia: o desenvolvimento tenepessológico 24 horas pautado no polinômio de-

cisão-vontade-esforço-persistência; o polinômio característico da tenepes 24 horas individual- 

-voluntária-anônima-vitalícia; o polinômio disposição física–energossoma desbloqueado–equilí-

brio emocional–ortopensenidade; a precisão no timing do polinômio acolhimento–orientação– 

–encaminhamento–follow up; o polinômio gratificante euforin–primener–cipriene–extrapolacio-

nismo parapsíquico; o polinômio Pesquisologia-Autexperimentologia-Autodiscernimentologia- 

-Interassistenciologia; o polinômio Intencionologia-Parapercepciologia-Autolucidologia-Tene-

pessologia; o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo tenepes 10 anos / 10 dias; o antagonismo persistên-

cia na tenepes 24 horas / dispersão consciencial; o antagonismo tenepes 24 horas / assistência 

social; o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; o antagonismo interassistenciali-

dade / antifraternidade; o antagonismo conscin pró-ofiex / conscin antiofiex. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin centrípeta (egocentrada) voltada para a assis-

tência centrífuga (altruísmo), inerente à tenepes 24 horas; o paradoxo de o isolamento intrafísico 

intensificar a conexão com o Cosmos; o paradoxo de o isolamento assistencial do tenepessista 24 

horas promover a aglomeração interassistencial extrafísica; o paradoxo de quanto maior a dis-

crição assistencial na dimensão intrafísica, maior a evidência do assistente na dimensão extrafí-

sica; o paradoxo de as sutilezas tenepessológicas poderem demonstrar raízes assistenciais evi-

dentes; o paradoxo da objetividade da lógica multidimensional na vivência subjetiva interconsci-

encial; o paradoxo de o tenepessista 24 horas ser o primeiro a ser assistido; a vivência progressi-

va do paradoxo desassediador. 

Politicologia: a democracia da Tenepessologia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao amadurecimento intraconsciencial. 

Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a parapsicofi-

lia; a paraconscienciofilia; a assistenciofilia; a parassociofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a tenepes 24 horas promotora da profilaxia das fobias e parapsicofobias. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesem-

penho interassistencial; o esforço contínuo para superação da síndrome da hipomnésia; o domínio 

da síndrome do ansiosismo evitando atropelar etapas e comprometer a qualidade dos resultados 

evolutivos almejados; a eliminação da síndrome da indisciplina autopensênica; a autoprecaução 

quanto à síndrome do super-homem. 

Maniologia: a reciclagem e profilaxia das manias antievolutivas. 
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Mitologia: a erradicação dos mitos das cerimônias e práticas religiosas; a libertação 

das seitas, dogmas e tradições míticas; o mito da independência; a paracasuística pessoal diri-

mindo os mitos eletronóticos; o mito de a tenepes ser panaceia universal. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a tenepessoteca; a parapsicoteca; a epicentroteca;  

a paracognoteca; a proexoteca; a ofiexoteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Autorganizaciologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autoortopensenologia; a Autodesassediologia; a Autoproexologia; a Autoconscienciotera-

pia; a Autoconscienciometrologia; a Epicentrismologia; a Autodespertologia; a Ofiexologia; 

a Reurbanologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessista veterana; a isca humana interassis-

tencial lúcida; o pré-desperto; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista;  

a conscin líder interassistencial; a conscin ofiexista; a conscin minipeça interassistencial multidi-

mensional; a consciex assistida; a conscin assistida; a semiconsciex mantenedora da ofiex 24 ho-

ras; a consciência serenona; a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo  

sapiens sustentatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo  

sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tenepessismo 24 horas inicial = a condição interassistencial do tenepes-

sista veterano na fase de instalação da tenepes ininterrupta, aplicada de maneira incipiente; tene-

pessismo 24 horas intermediário = a condição interassistencial lúcida do tenepessista veterano, 

aplicada satisfatoriamente à policarmalidade, de modo constante e ininterrupto; tenepessismo 24 

horas avançado = a condição interassistencial lúcida do tenepessista desperto, aplicada exemplar-

mente e de modo incessante na manutenção da autofiex. 

 

Culturologia: a cultura do maior empenho evolutivo; a cultura parapsíquica interassis-

tencial; a instalação gradativa da teática diuturna da cultura tenepessista; a cultura do poder as-

sistencial tenepessista; a cultura da autocompetência tenepessológica; a cultura da Tenepesso-
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logia; a cultura da verbetografia tenepessológica; a cultura das comunexes evoluídas; a cultura 

da prontificação assistencial. 

 

Adaptaciologia. Atinente ao casos emergenciais, o tenepessista 24 horas precisa manter 

atenção redobrada quanto às condições energossomáticas, parapsíquicas e ambientais, identifican-

do necessidades de adaptação pessoal dos afazeres diários para atender à demanda do amparador 

de função, tais como: interromper momentaneamente atividade em curso, retornar inesperada-

mente ao domicílio, sair do local onde está ou deixar de dirigir o carro em momento adequado. 

 

Evoluciologia. Mediante a Interassistenciologia, no desenvolvimento do tenepessismo 

24 horas a partir da tenepes iniciante, eis, entre outros, 100 tipos de vivências, na ordem alfabéti-

ca, expostas sob 3 aspectos relevantes do processo tenepessístico, os assistidos, o amparo extrafí-

sico e o tenepessista, objetivando propiciar análise do autodesempenho, avaliação dos resultados 

diários e atualização do autaperfeiçoamento contínuo da interassistencialidade pessoal: 

 

A.  Assistidos: a influência identificada nos assistidos, perante o atendimento assistenci-

al prestado para conscins, consciexes e pré-humanos. 

01.  Ânimo: recuperação de ânimo. 

02.  Atilamento: lucidez quanto à lei da ação e reação. 

03.  Autodecisão: resolução de direcionar a vida pela proéxis. 

04.  Autorreeducação: início de mudança nas autoposturas negativas. 

05.  Autossegurança: autopercepção de sentir-se mais seguro diante da vida. 

06.  Cotidiano: reorganização das atividades diárias no aproveitamento tempo. 

07.  Dessomados: receptividade ou resistência dos recém-dessomados em aceitar o es-

clarecimento e o encaminhamento prestado. 

08.  Distancêmica: assistência recebida à distância. 

09.  Esclarecimento: satisfação em se perceber desbloqueado mentalsomaticamente. 

10.  Espertamento: despertamento extrafísico de parapsicóticos post-mortem. 

11.  Identificação: identificação de evidências quanto à existência de parafatos. 

12.  Interesse: reconhecimento da ajuda recebida, promovendo interesse pela heterassis-

tencialidade. 

13.  Livre arbítrio: respeito pela escolha feita por outras consciências. 

14.  Momento: absorção do esclarecimento oportuno feito no lugar e na hora certa. 

15.  Pedido: resultado promovido após a solicitação do auxílio. 

16.  Rapport: qualidade do amparo intra ou extrafísico evocado. 

17.  Regeneração: constatação da aceleração de recuperação somática em doenças, ci-

rurgias ou paracirurgias. 

18.  Saúde: aproveitamento imediato do revigoramento energético no dia a dia. 

 

B.  Amparo de função: a evidência parapercebida na atuação da equipe extrafísica. 

19.  Agendamento: conexão dos atendimentos intrafísicos na agenda do amparador ex-

trafísico de função, evocados em aparente encontro casual ou na leitura do pedido. 

20.  Autoconsciência: expansão da autoconsciência quanto à amparabilidade multiexis-

tencial. 

21.  Consciencioterapia: identificação de equipe extrafísica consciencioterápica 

atuando em recéxis e recins. 

22.  Desassédio: ocorrências de auto e heterodesassédios durante a interassistência. 

23.  Deslocamento: reconhecimento de consciexes amparadoras em assistências realiza-

das a distância, fora da base física. 

24.  Extrapolacionismo: oportunidades de aprendizado obtidas através de intervenções 

paradidáticas. 

25.  Homeostasia: colaboração da equipe extrafísica no autequilíbrio holossomático. 

26.  Intervenção: intercessão extrafísica pontual ao atender chamados emergenciais. 
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27.  Labor: trabalho incessante das equipes interassistenciais e interdimensionais. 

28.  Lucidez: aumento do nível e frequência da lucidez multidimensional, pela presença 

de amparadores extrafísicos. 

29.  Mudança: substituição do amparador de função, aprimorado pela qualificação 

assistencial. 

30.  Rede: formação de equipes intra e extrafísicas nas redes interassistenciais e interdi-

mensionais. 

 

C.  Tenepessista: a competência do autodesempenho amadurecida na condição de assis-

tente multidimensional 24 horas. 

31.  Acolhimento: autoprontidão energossomática, com abertura constante à prática da 

assistencialidade. 

32.  Anonimato: acumulação da vivência interassistencial tarística anônima. 

33.  Anticonflitividade: atitude de não se autenganar e nem permanecer em conflito. 

34.  Aportes: retribuição às oportunidades proexológicas. 

35.  Aprendizagem: autexperiências obtidas nas assins e desassins. 

36.  Atividade: mantença motivacional na qualidade de amparador intra e extrafísico. 

37.  Autenticidade: evitação de autenganos ao olhar para si e para as demais conscins. 

38.  Autocognição: aprofundamento do nível de conhecimento intraconsciencial. 

39.  Autocompléxis: consecução de pelo menos 80% do planejamento existencial elabo-

rado no Curso Intermissivo. 

40.  Autoconfiança: autossegurança no autenfrentamento das recins, acumulada na prá-

xis tenepessista. 

41.  Autocosmoética: atilamento quanto ao limite intencional e a lei da ação e reação. 

42.  Autocrítica: exercício apurado da autocrítica na identificação de autassédios. 

43.  Autodeterminação: manifestação volitiva e evolutiva da conscin proativa. 

44.  Autodiscernimento: escolha da conduta prioritária, mais acertada a cada momento 

assistencial. 

45.  Autopesquisa: aprofundamento holobiográfico pesquisístico. 

46.  Autorrevezamento: autodiscernimento no planejamento seriexológico. 

47.  Benignidade: aumento espontâneo da benignopensenidade. 

48.  Bom humor: manifestação de bem com a vida em diferentes circunstâncias. 

49.  Coerência: ato de pensar e agir coerente com os amparadores extrafísicos. 

50.  Complexidade: relações interdependentes, a priori, incompreensíveis aos contextos 

assistenciais. 

51.  Compreensão: aumento do nível de auto, hetero e intercompreensão. 

52.  Concessão: ato de abrir mão quando a situação exige manter a harmonia. 

53.  Cosmovisão: cosmanálise do acervo de registros projetivos e tenepessísticos. 

54.  Cotidiano: autorganização vivencial intrafísica diária. 

55.  Decênio: acréscimo quantiqualitativo da retrospectiva decenal de realizações pesso-

ais tenepessísticas. 

56.  Desassim: desassimilação energética eficaz após as práticas da tenepes. 

57.  Descoincidência: soltura energossomática propiciando descoincidências hígidas. 

58.  Desperto: avanço pessoal nas etapas e metas para alcançar o estado do ser desperto. 

59.  Desrepressão: exercício do parapsiquismo desbloqueado. 

60.  Docência: aula de Conscienciologia amplificada com a teática interassistencial. 

61.  Ectoplasmia: evidência inconteste dos fenômenos e parafenômenos energéticos. 

62.  Empatia: intercompreensão na relação assistente-assistido. 

63.  Encapsulamento: auto e heterencapsulamento durante o atendimento. 

64.  Energossomática: autenergização dinâmica na instalação do campo bioenergético 

pessoal. 

65.  Epicentrismo: formação, sustentação e aprimoramento do epicon para a ofiex. 

66.  FEP: otimização dos resultados na Ficha Evolutiva Pessoal. 
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67.  Fraternidade: harmonia psicossomática na convivência maxifraterna. 

68.  Generosidade: autocompreensão no trato diuturno da assistência sem retorno. 

69.  Grafopensenes: elaboração de artigos, verbetes ou livro sobre a tenepes. 

70.  Gratidão: reconhecimento pela assistência e oportunidades recebidas. 

71.  Higiene consciencial: saúde holossomática na manutenção da psicosfera hígida. 

72.  Hiperacuidade: otimização da sintonia fina da autoperceptibilidade assistencial e 

da aplicação do parapsiquismo. 

73.  Imperturbabilidade: estabilidade emocional, ampliando reações mentaissomáticas. 

74.  Intermissividade: autocomprometimento com as tarefas assistenciais assumidas. 

75.  Iscagem: assimilação da intrusão pensênica na função de isca assistencial lúcida. 

76.  Itinerância: colaboração assistencial voluntária nacional e internacional. 

77.  Liderança: autoconfiança em estar de prontidão para o atendimento. 

78.  Lisura: qualidade pensênica atuante nos empreendimentos cosmoéticos. 

79.  Lucidez: aumento da autolucidez gradativa nos atendimentos e nas projeções. 

80.  Manual: eficácia ressignificativa da leitura reiterada do Manual da Tenepes. 

81.  Mediação: participação em reconciliações familiares intra e extrafísicas. 

82.  Megafoco: intensidade energética direcionada para foco determinado. 

83.  Megagestações: sustentação energética em atividades individuais, em dupla ou em 

equipes. 

84.  Mutualidade: ajuda recíproca entre tenepessistas, através dos pedidos. 

85.  Neoconstructos: captação de neoverpons (pensamentos e ideias originais). 

86.  Neofilia: abertismo e ativismo produtivo nas situações novas. 

87.  Neossinapses: formação de caminhos neossinápticos, decorrentes dos registros pa-

rapsíquicos. 

88.  Ofiex: preparo funcional para a instalação da oficina extrafísica. 

89.  Pangrafia: abordagem da associação dos fenômenos e parafenômenos. 

90.  Resquícios: fase transicional da recin cirúrgica, eliminando resquícios parapatológi-

cos do passado. 

91.  Reurbanização: reconhecimento da reeducação cosmoética decorrente em minimi-

zação de multicarências da Humanidade e da Para-Humanidade. 

92.  Semiconsciex: direcionamento para atuação de funcionamento da autofiex. 

93.  Sobrepairamento: neutralidade cosmoética, prevalecendo a intercompreensão das 

condições assistenciais. 

94.  Serenologia: megafoco evolutivo para o estado da serenidade perene. 

95.  Sincronicidade: inserção e identificação de acontecimentos simultâneos nas redes 

interassistenciais. 

96.  Somática: equilíbrio da saúde somática, em estágio avançado da tenepes. 

97.  Tares: qualificação pessoal continuada e crescente no exercício tarístico. 

98.  Tenepessograma: avaliação periódica das anotações e registros acumulados. 

99.  Transafetividade: libertação autoconsciente da compulsividade psicossomática. 

100.  Verbetografia: escrita e defesa de verbetes com proveito autoconsciencioterápico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tenepessismo 24 horas, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ataque  paraterapêutico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autoultimato  cosmoético:  Megadecidologia;  Homeostático. 

04.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

05.  Geopolítica  tenepessológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 
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06.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Megaconvergência  intraconsciencial:  Serenologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  da  responsabilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeos-

tático. 

11.  Semiconsciexialidade:  Semiconsciexologia;  Homeostático. 

12.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

13.  Sprint  proexológico:  Cronoproexologia;  Homeostático. 

14.  Tenepes  autocapacitadora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  TGV  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

NO  TENEPESSISMO  24  HORAS  A  CONSCIN  LÚCIDA 
CONTRIBUI  ATIVAMENTE  NA  REURBEX  PLANETÁRIA,  
RUMO  AOS  PATAMARES  DE  EPICENTRO,  DESPERTO,  
OFIEXISTA  E  AUTOCOMPLETISTA  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a realização da tenepes 24 ho-

ras? Chegou a alguma conclusão interassistencial satisfatória? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Pitaguari, Antonio; Estágio de Manutenção da Tenepes: Experiência Pessoal; Artigo; VI Fórum da Tene-

pes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral; 
Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 2 cronologias; 1 E-mail; 6 enus.; 1 nota; 2 filmes; 8 refs.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho; 2010; página 
305. 

2.  Schmidt, Luimara; Tenepessograma: Instrumento Qualificador da Tenepes; Artigo; VII Fórum da Te-

nepes & IV Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 19-21.12.11; Conscientia; Revista; Trimestral; 
Vol. 15; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 3 enus.; 1 tab.; 7 refs.; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho; 2011; página 264. 
3.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997, página 160. 
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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Interna-
cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 507. 

5.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 

abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 81 e 82. 

6.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 330. 

 

P. A. 
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T E N E P E S S O G R A F O L O G I A  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Tenepessografologia é especialidade da Conscienciologia dedicada ao 

estudo técnico dos registros tenepessológicos, abrangendo as áreas da bibliografia, casuística, diá-

rio, histórico, infografia e pesquisa no campo científico da Tenepessologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra tarefa vem 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 primeiro elemento de composição grafia pro-

vém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O segundo 

elemento de composição logia vem igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Ciência da Tenepessografia. 02.  Grafotenepessologia. 03.  Estudo 

dos registros da tenepes. 04.  Arquivologia Tenepessográfica. 05.  Sistematização de dados tene-

pessológicos. 06.  Cognografologia Tenepessológica. 07.  Memoriologia Tenepessográfica. 08.  

Grafologia Tenepessológica. 09.  Propedêutica da Tenepessologia. 10.  Bibliografologia Tenepes-

sológica. 

Neologia. As 3 expressões Tenepessografologia, Tenepessografologia inicial e Tenepes-

sografologia avançada são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Projeciografologia. 2.  Psicografologia. 3.  Pangrafologia. 4.  Etno-

grafia. 5.  Sociografia. 

Estrangeirismologia: os registros no Tenepessarium; a transcrição do background holo-

cognitivo tenepessológico; o modus operandi pessoal da tenepes; o Ofiexarium; a fixação do 

rapport paraprocedencial; a publicação dos findings da autopesquisa; a doação dos copyrights das 

obra escritas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da memória arquivística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica Tenepessológica; os cogno-

pensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a reflexão sobre os autopensenes qualificando 

os grafopensenes tenepessológicos; o ato de compartilhar a benignopensenidade. 

 

Fatologia: o Manual da Tenepes; a autorganização tenepessística; o diário tenepessoló-

gico como suporte para o inventário da tenepes; o exemplarismo interassistencial compartilhado; 

o ato de consultar e ler sobre fatos, casos e eventos tenepessológicos como técnica de imersão no 

holopensene da tenepes; a comparação entre as várias sessões parapsíquicas do eu sozinho regis-

tradas, permitindo estabelecer as linhas mestras das experiências pessoais; o cotejo da prática da 

tenepes com a dos demais tenepessistas; a importância do Fórum da Tenepes realizado anualmen-

te pelo CEAEC na condição de agente fomentador de artigos científicos; a Revista Conscientia  

e o Journal of Conscientiology como principais meios de divulgação de artigos sobre a tenepes;  

a necessidade de maior divulgação através de livros e na mídia em geral; a tendência da comuni-

dade de voluntários da Cognópolis transformar-se em comunidade de tenepessistas; as pontoações 

de 247 tenepessistas na Cognópolis Foz do Iguaçu (Data-base: 22.02.12); o acesso gratuito para 
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download do Manual da Tenepes, no site da Editares, a Editora da Conscienciologia 

(www.editares.org). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o registro paratécnico da memória encapsulada possibilitando o au-

torrevezamento multiexistencial; o registro eterno; a consulta à parapsicoteca durante o Curso In-

termissivo (CI); as neopegadas conscienciais refazendo erros e omissões deficitárias do passado;  

a transcrição das parapercepções na tenepes em palavras; a parautobiografia plotando as bases da 

prática da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo transcrição da experiência–fixação mnemônica. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor da Tenepesso-

grafologia. 

Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Cons-

ciencial; as técnicas energossomáticas; a Mnemotécnica; a técnica conscienciométrica do diário 

autobiográfico; a técnica das megassinaturas holopensênicas. 

Voluntariologia: os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico das re-

trocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Mnemosso-

maticistas; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos. 

Efeitologia: o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonimamente; o efeito es-

clarecedor da Tenepessografologia; o efeito cosmovisiológico da análise do acervo de registros. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas nos leitores pelos tenepessistas escritores. 

Enumerologia: o experimento tenepessológico; o registro no diário; a análise das anota-

ções; a redação do artigo; o levantamento biblio e infográfico; a revisão textual; a publicação gra-

fopensênica. 

Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio tene-

pes-ofiex; o binômio leituras produtivas–reflexões periódicas; o binômio bibliografia-infografia; 

o binômio folha em branco–caneta sempre à mão; o binômio tenepes-autopesquisa; o binômio 

autógrafo-autografopensene. 

Interaciologia: a interação (dupla) pesquisador-cobaia; a interação memória cerebral– 

–holomemória; a interação registro autobiográfico–registro historiográfico; a interação registro 

individual–registro grupal; a interação Tenepessografologia-Projeciografologia; a interação Au-

tobiografia intrafísica–Autobiografia intermissiva–Holobiografia pessoal; a interação (dupla) 

autor-leitor. 

Crescendologia: o crescendo diário-artigos-verbetes-livro; o crescendo evolutivo e pa-

rapsíquico da tenepes; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo da qualificação inte-

rassistencial; o crescendo voluntariado conscienciológico–paravoluntariado tenepessológico;  

o crescendo registros tenepessológicos–atualização das práticas interassistenciais; o crescendo 

sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-acompanhamento; o trinômio von-

tade-intencionalidade-autorganização; o trinômio memória-intelecção-imaginação; o trinômio 

registro mnemônico–registro gráfico–registro energético; o atilamento para os eventos pré-tene-

pes–tenepes–pós-tenepes; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade aplicado à escrita;  

o trinômio parapesquisas-paratécnicas-parachados. 
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Polinomiologia: o polinômio diário tenepessológico–agenda da autopensenização– 

–agenda de compromissos–diário paraperceptivo–diário projetivo–agendex da ofiex; o polinô-

mio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo persistên-

cia / dispersão consciencial; o antagonismo autoevocação sadia / autoevocação doentia; o anta-

gonismo autocrítica / autocritiquice. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; 

a evoluciocracia; a verbaciocracia; a proexocracia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a mnemofilia; a racio-

cinofilia; a leiturofilia; a grafofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a interassistencioteca; a energeticoteca; a fenomeno-

teca; a pesquisoteca; a cognoteca; a memorioteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessografologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; 

a Experimentologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Ofiexologia; a Grafopenseno-

logia; a Arquivologia; a Memoriologia; a Bibliologia; a Infocomunicologia; a Mentalsomatologia; 

a Pesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessável; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o grupo de praticantes da tenepes. 

 

Masculinologia: o assistido; o tenepessista; o tenepessólogo; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexista;  

o ofiexólogo; o autor. 

 

Femininologia: a assistida; a tenepessista; a tenepessóloga; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a ofie-

xóloga; a autora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens cognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens technicus; 

o Homo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Tenepessografologia inicial = o estudo técnico do registro das vivências 

tenepessológicas em diário pessoal; Tenepessografologia avançada = o estudo técnico do livro 

publicado sobre Ofiexologia. 

 

Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura da escrita. 

 

Áreas. Conforme a Interdisciplinologia, a Tenepessografologia engloba, no mínimo,  

6 áreas listadas em ordem alfabética: 

1.  Bibliografia tenepessológica: o registro das referências bibliográficas sobre a te-

nepes. 

2.  Casuística tenepessológica: a seleção de casos de tenepessistas com fins de esclare-

cimento sobre as práticas da tenepes. 

3.  Diário tenepessológico: o registro através de diário de campo da prática da tenepes. 

4.  Histórico tenepessológico: a exposição cronológica de fatos tenepessológicos. 
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5.  Infografia tenepessológica: o registro em meio eletrônico de cursos, aulas e eventos 

sobre a tenepes. 

6.  Pesquisas tenepessológicas: as pesquisas estatísticas quanto à tenepes. 

 

Temário. Segundo a Bibliografia e a Historicologia Tenepessológica, foi possível iden-

tificar 80 temas de pesquisa sobre a tenepes, fundamentados em aulas ministradas nas múltiplas 

versões do Fórum da Tenepes, cursos, artigos e livros publicados, enumerados em ordem alfabé-

tica: 

01.  Antecipação da Tenepes pela Invéxis. 

02.  Aspectos Intraconscienciais para Aferição do Desenvolvimento da Tenepes. 

03.  Aspectos Superlativos da Tenepes. 

04.  Autocientificidade na Tenepes. 

05.  Automaterpensene na Qualificação da Tenepes. 

06.  Autotenepessograma. 

07.  Autovivência Pró-Ofiex. 

08.  Binômio Docência-Tenepes. 

09.  Binômio Tenepes-Autopesquisa. 

10.  Colégio Invisível da Tenepessologia. 

11.  Conscin Tenepessável. 

12.  Descoincidenciologia. 

13.  Devaneio na Tenepes. 

14.  Dinamização da Tenepes pelo Conscienciograma. 

15.  Estágio de Manutenção da Tenepes. 

16.  Evitações na Tenepes. 

17.  Evolução na Prática da Tenepes. 

18.  Extra da Tenepes. 

19.  Ferramentas Interinstitucionais e Interassistencialidade na Tenepes. 

20.  Formação do Campo Energético da Tenepes. 

21.  Higiene Cosmoética na Tenepes. 

22.  Interação Tenepes–Código Pessoal de Cosmoética (CPC). 

23.  Interrelações Tenepes e Paracirurgia. 

24.  Inventário da Tenepes. 

25.  Invéxis, Tenepes e Desperticidade. 

26.  Laboratório Conscienciológico da Tenepes. 

27.  Lições da Tenepes. 

28.  Manual da Tenepes. 

29.  Medida Cognitiva Tenepessológica. 

30.  Organização da Vida Pessoal para Prática da Tenepes. 

31.  Os Primeiros 6 meses de Tenepes. 

32.  Parceria Tenepessista-Amparador: Extrapolação. 

33.  Pensenosfera Tenepessável. 

34.  Pesquisa Online sobre a Tenepes. 

35.  Planejamento Técnico-pesquisístico para o Início da Tenepes. 

36.  Posicionamento Pessoal para a Tenepes. 

37.  Preparação para Tenepes e Projeções Conscienciais. 

38.  Primeira Vivência da Tenepes. 

39.  Qualificação da Conscin Tenepessável. 

40.  Qualificação da Tenepes pelo Voluntariado. 

41.  Reciclagem da Tenepes. 

42.  Reciclagem de Presidiário pela Tenepes. 

43.  Rede Interassistencial de Cirurgia Invisível a Distância. 

44.  Responsabilidade Interassistencial. 

45.  Senso de Interconectividade. 
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46.  Sinergia Assistencial entre Dupla Evolutiva e Tenepes. 

47.  Sinergismo Autoconscienciometria-Tenepes. 

48.  Sinergismo Tenepes-Epicentrismo. 

49.  Sustentabilidade na Tenepes. 

50.  Sutilezas da Tenepes. 

51.  Tenepes Avançada e Ofiex. 

52.  Tenepes e Afetividade. 

53.  Tenepes e a Reurbanização Intrafísica. 

54.  Tenepes e a Teoria do Campo Télico. 

55.  Tenepes e Compléxis. 

56.  Tenepes e Desenvolvimento Assistencial. 

57.  Tenepes e Desperticidade. 

58.  Tenepes e Dinâmica Parapsíquica. 

59.  Tenepes e Incorruptibilidade. 

60.  Tenepes em Ambiente Hospitalar. 

61.  Tenepes e Maxidissidências Conscienciais. 

62.  Tenepes e o Desenvolvimento do Epicentrismo na Invéxis. 

63.  Tenepes e Produtividade Intelectual. 

64.  Tenepes e Proéxis. 

65.  Tenepes e Sexualidade. 

66.  Tenepes e Sustentabilidade na CCCI. 

67.  Tenepes: Ferramenta Consciencioterápica. 

68.  Tenepes: Infra-estrutura Assistencial. 

69.  Tenepes Itinerante: Unidade Móvel Interassistencial. 

70.  Tenepes no Mundo. 

71.  Tenepessista gestante. 

72.  Tenepessista Veterano. 

73.  Tenepessografia. 

74.  Tenepessometria. 

75.  Tenepessopensene. 

76.  Tenepes 24 horas. 

77.  Transe Parapsíquico. 

78.  Trinômio tenepes-ofiex-autodesperticidade. 

79.  Verpons sobre a Tenepes. 

80.  Visão Panorâmica da Tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Tenepessografologia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

02.  Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

05.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

07.  Faculdade  de  registrar:  Autodidaticologia;  Neutro. 

08.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

10.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
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12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Registro  tenepessista:  Tenepessologia;  Neutro. 

15.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

A  IMPORTÂNCIA  DA  TENEPESSOGRAFOLOGIA  RESIDE  

TANTO  NA  CONSOLIDAÇÃO  CIENTÍFICA  DOS  ESTUDOS  

SOBRE  A  TENEPES  QUANTO  NO  REGISTRO  LÚCIDO  DAS  

NEOPEGADAS  CONSCIENCIAIS  BENIGNAS  E  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já escreveu artigo, verbete ou livro sobre a técni-

ca da tenepes? Em quais temas de investigação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Ferraro, Cristiane; Tenepessografia: Levantamento Bibliográfico e Proposição Taxológica; Artigo; 

Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 17 enus.; 55 refs.; Foz 

do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 282 a 297. 
2.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 p.; 34 

caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 48 e 49. 

 

C. F. 
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T E O R I A    D A    BE L E Z A    C O N S C I E N C I A L  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teoria da beleza consciencial é a perspectiva estética transcendente dos 

padrões convencionais, estruturada no princípio de a expressão harmoniosa dos veículos de ma-

nifestação da consciência ser expressão da autorganização íntima, derivada da cosmoeticidade 

vivenciada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”, 

e este do Idioma Grego, théoria, “ação de observar, examinar, estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. O termo beleza deriva provalvemente do idio-

ma Provençal, belleza, ou do idioma Italiano, bellezza, “beleza; formosura”, e este do idioma La-

tim Vulgar, bellitia. Apareceu igualmente no Século XVI. O vocábulo consciência procede do 

idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no 

Século XIII. A expressão teoria da beleza foi cunhada pelo pesquisador francês Allan Kardec 

(pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869). 

Sinonimologia: 1.  Teoria da formosura consciencial. 2.  Princípio da harmonia cons-

ciencial. 3.  Estudo da graciosidade holossomática. 

Neologia. As duas expressões compostas teoria da beleza consciencial mínima e teoria 

da beleza consciencial máxima são neologismos técnicos da Harmoniologia. 

Antonimologia: 1.  Teoria da beleza física. 2.  Teoria da fealdade; teoria da feiura. 

3.  Teoria da desarmonia consciencial. 4.  Princípio da hediondeza. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o arbiter elegantiarum; a expressão je ne 

sais quoi, em referência à beleza inexprimível. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da Homeostaticologia. 

Citaciologia: – A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla (David Hu-

me, 1711–1776). 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio chinês relativo ao tema: – Se houver clareza na alma, 

haverá beleza na pessoa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal harmônico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; o materpensene da organização intraconsciencial. 

 

Fatologia: a autoconsciencialidade; a higidez do ego; o senso realístico da identidade 

pessoal; a integridade autoconsciente do soma; o emprego das potencialidades cosmoéticas perso-

nalíssimas; a expressão harmônica das faculdades conscienciais; a beleza consciencial utilizada 

na liderança interpessoal; o senso de equilíbrio, refletindo na beleza; o amadurecimento intracons-

ciencial evidenciando a coerência na manifestação; o senso de amor altruístico por tudo e por to-

dos, expressando a beleza fraterna da consciência; a eficiência carismática nos contatos pessoais; 

a beleza rara, observada na essência da personalidade discernidora e cosmoética; a exposição lúci-

da do mundo íntimo revelando a essência da conscin; a autexpressão sincera, demonstrando 

a graciosidade da consciência; a tranquilidade íntima reverberando no comportamento da conscin; 

a personalidade catalisadora de trafores pessoais e alheios; a dimensão intrafísica evidenciando 

a supervalorização da aparência física e refletindo valores e tendências antievolutivas; a cons-

trução sociocultural do belo denotando a insipiência coletiva quanto à beleza consciencial; a in-

dústria do embelezamento e as cirurgias plásticas, geralmente utilizadas para disfarçar e amenizar 
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as imperfeições conscienciais, desconsiderando a beleza intrínseca da personalidade; a manuten-

ção dos idiotismos culturais relativos à estética humana; a libertação consciencial do jugo subce-

rebral quanto à estética mundana; os trafores pessoais evidenciados no jeitão de ser da consciên-

cia; a amplitude do microuniverso da consciência, ultrapassando as barreiras do soma; a Escala 

Evolutiva das Consciências demonstrando as peculiaridades da harmonia consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando 

a harmonia holossomática; a identificação e utilização do macrossoma para fins interassistenciais, 

denotando a maturidade e o equilíbrio da personalidade; a beleza consciencial além do soma;  

a psicosfera acolhedora refletindo na beleza somática; o emprego autoconsciente do holochacra, 

pleno, homeostático para assistir consciexes desarmonizadas; a parabeleza expressa no psicosso-

ma das consciexes amparadoras; a vitalidade energossomática evidenciada na manifestação da 

conscin; a consciência viabilizadora da megaeuforização doando as energias homeostáticas e pa-

cificadoras a outrem; os parabanhos e a primavera energética embelezando o holossoma da cons-

cin predisposta; o parafato da verdadeira beleza vir da qualidade das bioenergias; a paraidentidade 

assistencial catalisando os trafores da consciência; a psicosfera irradiando a beleza consciencial 

do ser desperto; a reverberação do holopensene anticonflitivo e dos sentimentos elevados das co-

munexes evoluídas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Temperamentologia-Harmoniologia evidenciando a ten-

dência da conscin para a ponderação e equilíbrio; o sinergismo da fôrma holopensênica sadia; 

o magnetismo pessoal expandindo o sinergismo; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento quanto à padronização da beleza. 

Principiologia: o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio do posicio-

namento pessoal (PPP) perante os valores embasadores da beleza consciencial; o princípio das 

prioridades evolutivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à teoria da beleza consci-

encial. 

Teoriologia: a teoria da beleza consciencial; a teoria do descarte dos exageros estéticos 

antievolutivos; a teoria da Autopensenologia; a teoria do paradigma consciencial evidenciando 

o prioritário à autevolução; a teoria da qualificação do pensene refletindo na beleza energética 

pessoal. 

Tecnologia: a Paratecnologia da reeducação consciencial repercutindo na harmonia 

pessoal; as paratécnicas da heterodesassedialidade, indispensáveis ao estudo da beleza; os prin-

cípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; as técnicas energéticas desencadeado-

ras do equilíbrio pessoal; a técnica do sexo diário com parceiro(a) fixo(a), revigorando as ener-

gias de ambos, ressaltando a beleza energética e somática; as técnicas conscienciométricas; as 

técnicas consciencioterápicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeduca-

ção; o laboratório conscienciológico da Tenepes; o laboratório conscienciológico da Paragene-

ticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parape-

dagogiologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-

légio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos do EV; o efeito da racionalidade cosmoética sobre 

o psicossoma; os efeitos das autocríticas profundas, prevenindo as imaturidades relacionadas 

à autoimagem e autestima; os efeitos recicladores do egocídio, potencializando o entendimento 

e utilização da beleza holossomática para fins interassistenciais; os efeitos da parabeleza; os efe-
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itos negativos da patopensenidade na saúde holossomática; os efeitos desarmônicos das autodis-

plicências quanto à autodesassedialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir das reciclagens intraconscienci-

ais propiciando a harmonia holossomática. 

Ciclologia: o ciclo profilático da robotização consciencial entendimento-discernimento- 

-conhecimento; o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade evidenciando as 

oportunidades de renovações e aplicações dos trafores pessoais. 

Binomiologia: o binômio comunicação visual–comunicação paravisual; o binômio har-

monia pessoal–energia saudável; o binômio discernimento-afetividade revelando a magnitude 

pessoal; o binômio autocrítica-heterocrítica quanto aos idiotismos culturais vinculados à beleza; 

o binômio centrifugação do egão–imperturbabilidade; o binômio forma-conteúdo; o binômio cons-

cin lúcida–holopensene sadio. 

Interaciologia: a interação soma-energossoma; a interação autocosmoeticidade–beleza 

consciencial; a interação parabeleza–poder consciencial; a interação beleza–magnetismo pes-

soal; a interação beleza física–exposição inevitável; a interação beleza holossomática–força pre-

sencial. 

Crescendologia: o crescendo EV–domínio energético reverberando na homeostase ho-

lossomática. 

Trinomiologia: a beleza consciencial expressa no trinômio energia-empatia-assistencia-

lidade. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto denotando o magnetismo pessoal; 

o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma evidenciando a beleza singular dos veí-

culos de manifestação da consciência; o polinômio autovalores-autocosmoética-intencionalida-

de-autocoerência exemplificando a postura harmônica pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo beleza apolínea / beleza dionisíaca; o antagonismo 

beleza / feiura; o antagonismo força presencial / insignificância pessoal; o antagonismo beleza 

/ desleixo; o antagonismo beleza natural / beleza artificial; o antagonismo beleza acolhedora  

/ beleza repulsora. 

Paradoxologia: o paradoxo da beleza consciencial coexistir com o soma desgracioso; 

o paradoxo da beleza sublime poder coexistir com a vampirização energética. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a ditadura da beleza. 

Legislogia: as leis da Parageneticologia. 

Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a consci-

enciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a dismorfofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autodesorganização cronicificada; a síndrome da subes-

timação; a síndrome da despriorização existencial. 

Maniologia: a megalomania; a mania artística; a egomania. 

Mitologia: o mito de Vênus, deusa da beleza; o mito de Narciso. 

Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a evolucioteca; a pensenoteca;  

a psicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Intra-

conscienciologia; a Cosmovisiologia; a Parageneticologia; a Holossomatologia; a Inventariologia; 

a Parapatologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vaidosa; o público consumidor de produtos de beleza; as pessoas 

insatis-feitas com a própria imagem corporal; a pessoa bem-apessoada; a conscin magnificente;  

a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o homem de ação; o sedutor; o modelo; o galã; o metrossexual; o ho-

mem desleixado; o homem banal; o homem belo; o acoplamentista; o intermissivista; o comuni-

cador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo;  

o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a mulher de ação; a sedutora; a modelo; a mulher elegante; a mulher 

desleixada; a mulher banal; a mulher bela; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon 

lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisa-

dora; a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapi-

ens energeticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

socialis; o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teoria da beleza consciencial mínima = a expressão holossomática har-

moniosa do tenepessista exitoso; teoria da beleza consciencial máxima = a expressão holosso-

mática harmoniosa do Homo sapiens serenissimus. 

 

Culturologia: a cultura do corpo; a cultura do holossoma; a cultura da parabeleza. 

 

Caracterologia. Segundo a Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

especialidades conscienciológicas empregadas ao modo de ferramentas evolutivas pelas conscins 

lúcidas, denotando trafores holossomáticos úteis à vivência da teoria da beleza consciencial: 

01.  Autodespertologia: o comprometimento perante o autodesassédio e o heterodesas-

sédio. 

02.  Autopensenologia: a conquista da ortopensenidade e da anticonflituosidade pessoal. 

03.  Autoproexologia: a utilização dos recursos intraconscienciais traforísticos para al-

cançar o compléxis. 

04.  Energossomatologia: a autodeterminação quanto à prática do estado vibracional. 

05.  Evoluciologia: a aplicação da inteligência evolutiva (IE). 

06.  Intermissiologia: o autocomprometimento perante a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

07.  Megagesconologia: a autodeterminação com a obra tarística e libertária. 

08.  Ofiexologia: a atuação da minipeça interassistencial na policarmalidade. 

09.  Psicossomatologia: a maturidade emocional. 

10.  Tenepessologia: a persistência quanto à assistência inegoica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a teoria da beleza consciencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Adorno  consciencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Antianatomia  humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 

03.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Beleza:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 
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07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Máscara  social:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Megaidiotismo  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  abstinência  parafisiológica:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  TEORIA  DA  BELEZA  CONSCIENCIAL  IMPLICA  NA  VALO-
RIZAÇÃO  E  USO  DE  TRAFORES  HOLOSSOMÁTICOS,  PER-

SONALÍSSIMOS,  ULTRAPASSANDO  CONCEITOS  INTRA-
FÍSICOS  E  SUPERFICIAIS  DA  ESTÉTICA  CONVENCIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica adequadamente, de modo teático e cos-

moético, os trafores holossomáticos da beleza consciencial? Quais têm sido os resultados até  

o momento? 
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T E O R I A    D O    C O N T R A P O N T O    I N T E R D I M E N S I O N A L  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teoria do contraponto interdimensional é a perspectiva estruturada na hi-

pótese da evolução consciencial, explicitada pela Conscienciologia por meio das vivências do 

princípio consciencial, na estrutura do mecanismo contrapôntico das vidas extra e intrafísicas, 

consecutivas, ou da seriexialidade da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theória, “ação de observar; examinar; estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo contraponto deriva do idioma La-

tim Medieval, contrapunctum, constituído pela preposição contra, “contra”, e punctum, “ponto 

(sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto 

(geométrico); ponto (jogo de dados)”, usado nas expressões latinas, cantus contra punctus, “can-

to; música em contraponto”, e punctus contra punctus, “nota contra nota; contranota”. Apareceu 

no Século XV. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. A palavra dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Surgiu 

no Século XVI. O termo dimensional apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Teoria do contraponto físico-extrafísico. 2.  Teoria do contraponto 

evolutivo. 3.  Teoria do contraponto seriexológico. 4.  Teoria da autosserialidade existencial.  

5.  Teoria da evolução física-extrafísica. 6.  Teoria evolutiva da seriexialidade. 7.  Teoria das vi-

das sucessivas. 8.  Teoria da evolução ressoma-dessoma. 9.  Teoria das vidas humanas suces-

sivas. 

Neologia. As 3 expressões compostas teoria do contraponto interdimensional, teoria do 

contraponto interdimensional teórica e teoria do contraponto interdimensional vivenciada são 

neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Teoria darwiniana da evolução. 2.  Teoria ilógica do criacionismo. 

Estrangeirismologia: o preenchimento das pedras do puzzle do quadro da evolução 

consciencial; o Evolutionarium; a Cognópolis como sendo o Megaevolutionarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a pesquisa da evolução pessoal; as grandes conexões evolutivas; os choques 

conscienciais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autolucidez-autevolução; o sinergismo cosmovisiológico 

atilamento paracerebral–atilamento cerebral. 
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Principiologia: o princípio da consciência multidimensional e multiexistencial; o princí-

pio da evolução conjunta interassistencial; o princípio do valor evolutivo da prisão consciencial 

à intrafisicalidade; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do contraponto interdimensional; a teoria do holossoma. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão existencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da seriéxis; o laboratório conscien-

ciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos amplificadores da cosmovisão; o efeito evolutivo, acumulativo, 

cosmoético das práticas diárias da tenepes; o efeito do ciclo ressoma-dessoma na reabilitação 

cósmica da consciência. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo revigorador dos re-

começos intrafísicos; o ciclo reeducativo das automimeses intrafísicas indispensáveis. 

Binomiologia: o binômio vida extrafísica infinita–vida intrafísica finita; o binômio vida 

extrafísica real–vida intrafísica ilusória; o binômio vida extrafísica expansível–vida intrafísica 

restritiva; o binômio autodidatismo-erudição. 

Interaciologia: a interação ressoma-dessoma; a interação intermissão-Ressomatologia. 

Crescendologia: o crescendo vida humana–intermissão pós-dessomática; o crescendo 

fatos-parafatos; o crescendo evolutivo planetário hospital-escola. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio avaliar-informar-escla-

recer; o trinômio dos estados conscienciais extrafísico-intrafísico-projetado. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / fé. 

Paradoxologia: o paradoxo do megafoco desencadeado pela cosmovisão. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a leis da evolução consciencial eterna; a lei 

do retorno; as leis emanadas da autoridade vivencial. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito superprejudicial da vida humana única monodimensional. 

Holotecologia: a evolucioteca; a absurdoteca; a controversioteca; a paradoxoteca; a ar-

gumentoteca; a criticoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Contrapontologia; a Se-

riexologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Macrossoma-

tologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parageneticologia; a Holobiografologia; a Sereno-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teoria do contraponto interdimensional teórica = a compreensão da 

conscin quanto à evolução consciencial nos moldes das explicitações da Conscienciologia; teoria 

do contraponto interdimensional vivenciada = a compreensão e vivência direta da evolução cons-

ciencial nos moldes das explicitações da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Seriexologia. 

Geneticologia. A Conscienciologia Evolucionista está baseada na estrutura do princípio 

consciencial tangibilizado ou corporificado na intrafisicalidade, ou dimensão material, fazendo da 

Natureza, ou do Cosmos Intrafísico, a vasta linha de produção, ao modo de correia-transportadora 

com controle de qualidade, por meio da Geneticologia. 

Parageneticologia. No contexto progressivo, os modelos holossomáticos são desenvol-

vidos, construídos, modificados, aperfeiçoados e lançados aos milhões, primeiro materialmente, 

em múltiplos nichos e, logo em seguida, como continuação, através da Parageneticologia, ou da 

Holobiografologia, quando a expansão da intermissibilidade cada vez maior monopoliza o princí-

pio consciencial, o qual, a certa altura, dispensa a dimensão material ou física. A extrafisicalida-

de, então, prevalece sobre a intrafisicalidade. 

Intermissiologia. Nesse contexto, os Cursos Intermissivos entram em funcionamento 

com o objetivo de dinamizar a evolução dos princípios conscienciais mais predispostos através da 

autodesperticidade, da semiconsciexialidade, do teleguiamento autocrítico, da Evoluciologia  

e, por fim, da Serenologia do Homo sapiens serenissimus. 

 

Paraevidências. A construção desta sólida teoria da evolução pelo contraponto interdi-

mensional está fundamentada no conjunto de paraevidências, por exemplo, 10 realidades ou pa-

rarrealidades, aqui listadas na ordem alfabética: 

01.  Ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

02.  Compléxis. 

03.  Desperticidade. 

04.  Estado vibracional. 

05.  Extrapolacionismo parapsíquico. 

06.  Macrossoma. 

07.  Ofiex pessoal. 

08.  Paramicrochip. 

09.  Seriéxis pessoal. 

10.  Tenepes. 

 

Validação. Tais paraevidências são validadas pelos autesforços do pesquisador parapsí-

quico – o conscienciólogo ou paracientista – diretamente, vivencialmente, incontestavelmente de 

modo autopersuasivo, definitivo, pacífico. 

Autopesquisologia. O princípio da sobrevivência do mais apto, do cientista convencio-

nal, inconsciente da multidimensionalidade, pode ser vantajosamente substituído pelo autesforço 
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evolutivo consciente nas dimensões existenciais. A explicação científica da Evolução Natural po-

de ser vantajosamente substituída pela explicitação paracientífica da inteligência evolutiva, pes-

soal, vivenciada pelo pesquisador, ou pesquisadora, demonstrando para si próprio, em si mesmo, 

a realidade direta dos patamares da escala evolutiva das consciências. 

Cosmovisiologia. A teoria do contraponto interdimensional confirma e amplia a mono-

visão tímida, limitada da teoria da evolução darwiniana empregando a cosmovisão perspectiva 

do próprio pesquisador, lúcido quanto à Autoparapercepciologia e à Multidimensiologia Cons-

ciencial. 

Somatologia. A equação circunscrita do soma é plotada a partir do universo monovisual 

da Somatologia e da Geneticologia. 

Macrossoma. A equação cosmovisiológica do macrossoma é plotada a partir do univer-

so da Holossomatologia e da Parageneticologia. 

Espécies. A evolução das espécies se exaure no soma intrafísico, material, do Homo sa-

piens sapiens. 

Consciências. A evolução das consciências prossegue, além, no Cosmos Extrafísico em 

outros níveis evolutivos, a partir do Homo sapiens serenissimus transmutado em Consciex Livre. 

CL. A teoria do contraponto interdimensional, mesmo sendo mais abrangente e panorâ-

mica em comparação com a acanhada teoria darwiniana da evolução, materialista ou fisicalista, 

não consegue, contudo, explicitar os níveis avançados da evolução do princípio consciencial no 

patamar evolutivo da Consciex Livre, provavelmente somente compreendido a partir daí, intra-

consciencialmente, na condição da cosmoconsciência, em pleno Curso Mentalsomático da Evo-

lução. 

Conscienciologia. A Conscienciologia é constituída por amplo conjunto de hipóteses  

a serem verificadas pessoal e individualmente nesta dimensão existencial e nas outras, empregan-

do-se o paradigma consciencial e autopesquisas participativas. Por isso, não é investigação públi-

ca, a partir da multidão ou dependente de conclusões universais, mas pesquisa individual, especí-

fica, dependente do nível de autocrítica, vivência, logicidade, discernimento e holomaturidade de 

cada consciência psíquica e parapsiquicamente dotada, ou seja: a conscin lúcida. Os fenômenos  

e parafenômenos abordados no universo da Conscienciologia são autopersuasivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a teoria do contraponto interdimensional, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

07.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 
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A  TEORIA  DO  CONTRAPONTO  INTERDIMENSIONAL  TOR-
NA-SE  FATO  VIVENCIADO  PELA  CONSCIN  LÚCIDA,  QUAN-

DO  INTERMISSIVISTA,  EM  FUNÇÃO  DAS  INSPIRAÇÕES,  
INTUIÇÕES  E  RETROCOGNIÇÕES  PESSOAIS,  DIRETAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a teoria do contraponto interdi-

mensional? Você admite ter feito o Curso Intermissivo pré-ressomático? 
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T E O R I A    D O    M E G A F O C O    P R O F I S S I O N A L  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teoria do megafoco profissional se assenta no fato de cada profissional 

humano, seja qual for a profissão, dedicar-se mais intensamente, de modo inevitável, à específica 

unidade física de interesse – instrumento, objeto, ideia ou realidade –, sendo, esta, mais ou menos 

próxima, direta, inserida ou mais frutífera quanto à evolução da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”,  

e este do idioma Grego, theóría, “ação de observar, examinar, estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição mega deriva do 

idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; 

mais importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo 

foco provém do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Surgiu no Século XVII. A palavra pro-

fissional procede também do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifesta-

ção; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; emprego”. 

Apareceu em 1803. 

Sinonimologia: 1.  Teoria do interesse profissional; tese do megafoco profissional.  

2.  Especulação científica. 3.  Hipótese científica. 

Neologia. As 3 expressões compostas teoria do megafoco profissional, teoria do mega-

foco profissional patológico e teoria do megafoco profissional homeostático são neologismos téc-

nicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Prática do megafoco profissional. 2.  Experimento profissional.  

3.  Teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Estrangeirismologia: o éthos profissional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal profissional; as assinaturas pensênicas pessoais; os 

tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a meta da vida pessoal; a mentalidade profissional; o nível profissional;  

o amadorismo do profissional; a vocação profissional; a competência profissional; a fase exe-

cutiva da proéxis; a sobrevivência digna; o ego profissional; a Ética profissional; a categoria do 

profissional; a atualização profissional; a agenda técnica; as realizações profissionais; o compor-

tamento profissional; o antiprofissionalismo corruptor; a profissão antissomática; a negligência 

profissional; o acobertamento profissional; a autorganização; o autodesempenho; o atacadismo 

consciencial; o ativismo assistencial; a agilização da eficácia pessoal; a clareza de pensar; o ob-

jetivo poliédrico; a produtividade profissional; o raciocínio multifásico; o alargamento da cos-

movisão; a alavancagem da proéxis pessoal; o eixo fulcral da profissão; as interdisciplinaridades. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo e a profissão; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parae-

ducação. 

Binomiologia: o binômio autestima-megafraternidade; o binômio capacidade pessoal– 

–necessidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio minidesafios–megadesafios–pós-desafios. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / cosmovisão. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a cognofilia. 

Holotecologia: a biblioteca especializada. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Mimeticologia; a Autopesquisologia; a Cos-

moeticologia; a Proexologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocogniciologia; a Autoproexo-

logia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a consréu antiprofissional (Homo sapiens antiprofes-

sionalis); a equipe multiprofissional. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o profissional lúcido; o profissional coerente e bem-sucedido; o profissional liberal; o pro-

fissional-vedete; o político profissional; o religioso salvacionista espertalhão profissional; o teori-

cão antiprofissional; os colegas profissionais; os profissionais liberais da Comunidade Conscien-

ciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a profissional lúcida; a profissional coerente e bem-sucedida; a profissional liberal; a pro-

fissional-vedete; a política profissional; a religiosa salvacionista espertalhona profissional; a teori-

cona antiprofissional; as colegas profissionais; as profissionais liberais da Comunidade Conscien-

ciológica Cosmoética Internacional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens conscientialis; o Homo 

sapiens exemplaris; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

professor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megafoco profissional patológico = a vontade decidida de matar gente 

– os semelhantes – do “herói” (o sniper, atirador de elite ou matador profissional) na frente de ba-

talha; megafoco profissional homeostático = a vontade decidida de assistir gente – os semelhantes 

– do obscuro assistente social subindo a favela no morro carioca. 

 

Culturologia: a formação cultural pessoal. 

 

Eixo. Pelos princípios da Intrafisicologia, o megafoco profissional é o eixo a partir do 

qual, e em torno do qual, surgem as 3 realidades do trinômio formação-carreira-materpensene, 

nesta ordem funcional: 

1.  Formação. Desenvolve-se a formação técnico-profissional da conscin. 

2.  Carreira. Gira o currículo profissional e se assenta a carreira da pessoa veterana. 

3.  Materpensene. Mantém-se o materpensene profissional pessoal. 

 

Nível. Sob a ótica da Holomaturologia, a teoria do megafoco profissional determina 

friamente para o interessado, homem ou mulher, a exata localização dos próprios esforços quanto 

ao nível evolutivo na condição de consciex, enquanto na condição de conscin. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

21976 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, como exemplos, na ordem ascendente de 

relevância, 10 categorias de profissionais humanos e respectivos objetos ou instrumentos princi-

pais de interesse no trabalho pessoal, ou seja, o megafoco profissional de cada qual: 

01.  Físico: elétrons; megafoco eletrocêntrico; a conscin eletronótica. 

02.  Engenheiro Civil: tijolos (construção); megafoco litocêntrico. 

03.  Militar: balas (munições; gatilhos para defesa ou ataque); megafoco belicocêntrico. 

04.  Paleontólogo: cadáveres antigos (fósseis); megafoco paleocêntrico. 

05.  Zoólogo: seres subumanos; megafoco zoocêntrico. 

06.  Antropólogo: somas (corpos humanos); megafoco antropocêntrico. 

07.  Juiz: leis humanas; megafoco juridicocêntrico. 

08.  Médico: órgãos humanos (sistema orgânico); megafoco organocêntrico. 

09.  Psicólogo: mentes; megafoco cerebrocêntrico. 

10.  Conscienciólogo: consciência, a unidade de medida da Conscienciologia; megafoco 

em bases conscienciocêntricas. 

 

Leitmotiv. No holopensene consciencial encontramos, além do materpensene pessoal,  

o leitmotiv profissional, ao modo destes 11, como exemplos, listados na ordem alfabética: 

01.  Atores: estereótipos. 

02.  Belicistas: ordens. 

03.  Burocratas: cerimônias. 

04.  Conscienciólogos: autodiscernimento. 

05.  Diplomatas: etiquetas. 

06.  Inventores: neologismos. 

07.  Médicos: jargão. 

08.  Medíocres: modas. 

09.  Parapsiquistas: energias. 

10.  Professores: conceitos. 

11.  Religiosos: rituais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e especialidades respectivas e temas cen-

trais evidenciando relação estreita com a teoria do megafoco profissional, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

2.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

3.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

5.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  É  A  REALIDADE  MAIS  COMPLEXA 
DO  COSMOS.  A  CONSCIENCIOLOGIA  É  O  UNIVERSO 

DO  CONHECIMENTO  MAIS  AVANÇADO,  ENTRE  TODOS,  
PARA  O  HOMEM  DEDICAR  INTERESSES  E  PRIORIDADES. 
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Questionologia. Você assenta os interesses profissionais em alguma especialidade ou no 

generalismo aberto? A consciência é tema incluído em tais interesses? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 30, 495, 520 a 524, 737 e 936. 
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T E O R I A    D O S    7    CÊ S  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A teoria dos 7 cês é a aplicação técnica da fórmula vivencial dos elementos 

básicos inarredáveis da vida humana, ou da autoproéxis, assentada no corpo, na casa, na comida, 

na condução, na companhia, na carreira e no currículo pessoais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo teoria vem do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”, 

e este do idioma Grego, theória, “ação de observar; examinar; estudo ou conhecimento devido  

a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. O número 7 deriva do mesmo idioma Latim, 

septem, “sete”. Apareceu no Século XIII. O sinal alfabético c é a terceira letra dos alfabetos dos 

idiomas Latim e Português. 

Sinonimologia: 1.  Teoria da consecução da autoproéxis. 2.  Teoria da vivência hu-

mana. 

Neologia. As 3 expressões compostas teoria dos 7 cês, teoria dos 7 cês entendida e teo-

ria dos 7 cês vivenciada são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Vivência da vida humana. 2.  Vivência da vida extrafísica. 

Estrangeirismologia: a survivability; o struggle for life; a survival rate. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva pessoal no âmbito da Seriexologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal existencial; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a existência humana vivida com inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recursos materiais–suprimentos intelectuais–investimen-

tos afetivos–aquisições parapsíquicas; o sinergismo ambiente sadio–soma sadio. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interdependência intercons-

ciencial; o princípio evolutivo de se levar tudo de eito; o princípio dos pés na rocha e o mental-

soma no Cosmos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instigando o aproveitamento evo-

lutivo máximo dos autopatrimônios provisórios e definitivos; o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria dos 7 cês; a teoria da Era da Fartura; a teoria e a prática da exis-

tência humana sadia. 

Tecnologia: as neotecnologias otimizadoras da vida cotidiana; as técnicas de sobrevi-

vência humana; as técnicas pró-longevidade lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da existência diuturna; o laborató-

rio conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito renovador de nova existência intrafísica. 
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Neossinapsologia: a reconstrução das neossinapses a cada neossoma; as neossinapses 

Pró-Ecologia. 

Ciclologia: o ciclo diário respirar-comer-produzir-dormir; os ciclos evolutivos intrafísi-

cos vegetal-subumano-humano; o ciclo psicossomático vida tetraveicular–vida biveicular–vida 

monoveicular; o ciclo ressomático restringimento intrafísico–recuperação de cons; o nível da ati-

vidade no ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: os fixadores da existência intrafísica; os indicadores de qualidade de vi-

da; os sustentadores da saúde da conscin; os pilares básicos da proéxis; os meios para os fins inte-

rassistenciais; os sinalizadores históricos nas retrocognições; as reconquistas de cada neorres-

soma. 

Binomiologia: o binômio recebimento-retribuição; o binômio Cronêmica-Proxêmica;  

o binômio palcos intrafísicos–bastidores extrafísicos. 

Interaciologia: a interação temperamento–estilo de vida; a interação autodiscernimen-

to-comedimento; a interação recursos conscienciais–interassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo recebimento–retribuição proexológica. 

Trinomiologia: o trinômio fisiológico vital respiração-alimentação-sono; o trinômio 

etnia-gênero-cidadania; o trinômio intrafisicalizador sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio existencial corpo-casa-comida-condução-companhia-car-

reira-currículo; o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio da manutenção ecoló-

gica primavera-verão-outono-inverno; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; 

o polinômio infância-juventude-maturidade-velhice. 

Antagonismologia: o antagonismo extremo patológico excesso / escassez; o antagonis-

mo humano, fisiológico, homem / mulher; o antagonismo intrafisicalidade curta / extrafisicalida-

de perpétua. 

Paradoxologia: o paradoxo da vida material ser energética; o paradoxo consciência 

imperecível–soma perecível; o paradoxo do saldo autevolutivo ser fundamentado no saldo evolu-

tivo dos assistidos. 

Politicologia: as políticas de defesa do direito universal à infraestrutura essencial  

à vida produtiva; a democracia pura. 

Legislogia: a lei da sobrevivência intrafísica; a lei da Fisiologia Humana; as leis da Ge-

nética; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a biofilia; a conviviofilia; a sociofilia. 

Sindromologia: a conscin portadora da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) 

desperdiçando a oportunidade de renovação consciencial. 

Mitologia: os mitos eletronóticos criando a ilusão da quadridimensionalidade. 

Holotecologia: a convivioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a ginoteca; a androteca; 

a biografoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Priorologia;  

a Ressomatologia; a Somatologia; a Materiologia; a Seriexologia; a Geneticologia; a Mesologia;  

a Sociologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Etologia; a Rotinologia; a Geopoliticolo-

gia; a Dessomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens theoricus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens 

terrenus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens cognopoli-

ta; o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teoria dos 7 cês entendida = os 7 elementos fundamentais da vida intrafí-

sica bem interpretados pela conscin lúcida; teoria dos 7 cês vivenciada = os 7 elementos funda-

mentais da vida intrafísica não apenas interpretados mas vivenciados com êxito pela conscin lú-

cida. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; as especificidades culturais na interação 

consciencial com os 7 cês. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

a listagem dos componentes da teoria dos 7 cês com as respectivas interrelações existenciais: 

1.  Corpo: o corpo-fole; o soma; a Anatomia Humana; a Fisiologia Humana; o ginosso-

ma; o androssoma; a saúde física; a Higiene Consciencial; os limites do emprego da saúde física  

e mental; a força presencial; a Somatologia. 

2.  Casa: a moradia; o resguardo do soma; a residência projeciogênica; a base intrafísica 

da autoproéxis; a alcova blindada; o condomínio; a Socin; a Cognópolis; a Villa Conscientia;  

a evitação do consumismo desbragado. 

3.  Comida: a alimentação; o pão; a dieta alimentar; o Gastrossoma; a manutenção do 

soma; a evitação da obesidade; a conscin frutariana; as exigências de sobrevida de todo dia; a Nu-

trologia. 

4.  Condução: os translados; o trânsito; o carro pessoal na condição de extensão das per-

nas; a dinâmica da intensa vida moderna; os congestionamentos de tráfego na megalópolis; a se-

gurança pessoal. 

5.  Companhia: a família nuclear; o círculo social; os colegas de profissão; o duplista ou 

a duplista; os compassageiros da consecução da maxiproéxis; as equipes de trabalho; a amizade 

raríssima; a Sociologia. 

6.  Carreira: a escolha da profissão; o meio de sobrevida; o palco existencial; a sustenta-

bilidade econômico-financeira; o pé-de-meia; a conscin large; os empreendimentos interassisten-

ciais; a gestão no empreendedorismo. 

7.  Currículo: as realizações pessoais perduradouras; a estrutura da autoproéxis; a expli-

citação dos talentos pessoais; os dados da biografia pessoal; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o compléxis. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a teoria dos 7 cês, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Realização  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

12.  Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  TEORIA  DOS  7  CÊS  PODE  AJUDAR  SOBREMANEIRA 
A  CONSCIN  LÚCIDA  A  SE  SITUAR  CONSCIENCIOMETRI-

CAMENTE  NA  VIDA  INTRAFÍSICA  SEM  DESGASTES 

MAIORES,  VACILAÇÕES  REGRESSIVAS  E  DESPERDÍCIOS. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a teoria dos 7 cês? Você já viabili-

zou a autovivência sadia desses 7 conceitos? 
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T E R A P Ê U T I C A    T E A T R A L  
( T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A terapêutica teatral é a experiência catártica pró-evolutiva propiciada pe-

las vivências teatrais, nas quais a conscin, homem ou mulher, isolada ou em grupo, têm a oportu-

nidade de reciclar imaturidades, gargalos, travas, bloqueios, automatizações, apriorismos e resis-

tências intraconscienciais e holossomáticas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo terapêutica procede do idioma Grego, therapeutikós, “que se 

refere ao cuidado e tratamento de doenças”, e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Apareceu 

no Século XVI. O termo teatral deriva do idioma Latim, theatralis, “de ou relativo ao teatro; in-

tenso; falso”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Teatroterapia. 2.  Arte dramática terapêutica; dramaterapia. 3.  Ence-

nação autoinvestigativa. 4.  Terapia dramática desdramatizadora. 5.  Psicodrama. 

Neologia. As duas expressões compostas terapêutica teatral individual e terapêutica 

teatral grupal são neologismos técnicos da Terapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Antiterapêutica teatral. 2.  Assedialidade teatral. 3.  Terapia em gru-

po. 4.  Psicanálise. 5.  Consciencioterapia. 

Estrangeirismologia: a melhoria da performance consciencial; a evolução do script vi-

vencial; o acid test psicossomático; o behind the scenes multidimensional; o mise-en-scène tera-

pêutico; o work in process evolutivo; o role-playing ambivalente; o cast interassistencial; as dra-

matis personae; o clown. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da psicossomaticidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes relativos ao tema: – Terapêutica teatral: au-

topesquisa. Teatro: aprendizado ambivalente. 

Citaciologia: – O teatro é um espelho onde se reflete a natureza (William Shakespeare, 

1564–1616). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Terapeuticologia; o holopensene pessoal da Au-

topesquisologia; o holopensene pessoal da autossuperação; o holopensene pessoal da autexpressi-

vidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os ne-

opensenes; a neopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os picnopensenes; a picno-

pensenidade; a expansão da autopensenidade ao experienciar outros modos de pensenizar; a pre-

dominância do sen na autopensenidade permutada pela primazia do pen. 

 

Fatologia: a terapêutica teatral; os textos dramatúrgicos sendo fonte de reflexão e escla-

recimento para o público; os jogos teatrais na condição de artifício estimulador da psicomotrici-

dade; o teatro no desenvolvimento cognitivo e perceptivo da criança; a promoção da autestima  

e desenvolvimento cognitivo em crianças disléxicas pelo emprego de jogos teatrais; a terapêutica 

teatral com pessoas portadoras do mal de Parkinson; as dinâmicas teatrais em empresas para me-

lhorar o convívio e relaxar os funcionários; o teatro sendo instrumento de aglutinação e recicla-

gem social; o psicodrama auxiliando a ressocialização do presidiário; o psicodrama esclarecendo 

tribos indígenas sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; as tensões e cunhas 

mentais reveladas minuciosamente durante a exposição cênica; os temas tabus tratados no contex-

to teatral; o histrionismo sadio utilizado nas interrelações pessoais; o ajuste da comunicabilidade; 

o aproveitamento do drama enquanto fator reflexivo da própria emotividade e autodramaticidade; 

as improvisações reveladoras de traços intraconscienciais enriquecendo o autoconhecimento;  
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o destravamento do ato de olhar no olho do outro; a centrifugação do egão ao aceitar os papéis de 

coadjuvante; a heterocrítica sadia após exercícios teatrais; a observação acurada e a consciencio-

metria de pessoas no entendimento e compreensão de heterorrealidades; a presentificação consci-

encial na vivência do aqui-agora; a possibilidade de autoimunização artística através da experien-

ciação teatral; o emprego exagerado da autocrítica na manifestação perfeccionista minando as 

tentativas de autexposição pelo medo de errar; a negligência somática do ator desviando o cuida-

do com o próprio instrumento de trabalho; o emocionalismo indomável e exacerbado não refleti-

do; a hiperreação mediante heterocríticas e feedbacks recebidos no processo criativo; a arrogância 

do estrelismo rechaçando a chance da interrelação grupal e social; a habilidade da atuação teatral 

sendo utilizada fora do palco na condição de manipulação consciencial; a ausência de tato ou in-

sensibilidade do diretor teatral aniquilando a autoconfiança do aluno e atuando na condição anti-

terapêutica ou anticatarse consciencial; o endeusamento teatral gerando nas conscins a estagnação 

consciencial e fuga evolutiva; a tomada de decisão estimulando posicionamentos do ator-pesqui-

sador; o questionamento da própria consciencialidade mediante identificação com personagens 

estudados; a autopesquisa a partir dos papéis encenados no teatro; a sabedoria de fazer da vida  

o palco para catálise das recins necessárias. 

 

Parafatologia: o desconhecimento do potencial desassimilador do estado vibracional 

(EV); o teatro despertando a energossomaticidade; a percepção da absorção e exteriorização ener-

gética na exposição cênica; o trabalho focado nas bioenergias em dinâmicas teatrais; a possibili-

dade de ocorrer projeções conscientes (PCs) com atores e espectadores durante o espetáculo tea-

tral; o Curso Intermissivo (CI) enquanto ensaio extrafísico do teatro existencial; os cursos consci-

enciológicos na condição de sala de ensaio da existência multidimensional; as paraatuações do 

parapsicodrama; o fato de o termo “energia” ser mencionado no meio teatral e raramente pesqui-

sado; a identificação do acoplamento áurico ambivalente ocorrendo nas práticas teatrais; as assi-

milações energéticas nas dinâmicas teatrais de contato e improvisação; as vampirizações energéti-

cas de conscins e consciexes; as pesquisas e os laboratórios feitos pelo ator aumentando o rapport 

entre consciexes e holopensenes baratrosféricos; a labilidade parapsíquica devido às possessões  

e semipossessões podendo ocorrer na entrega cênica desmedida do ator; as semipossessões pato-

lógicas disfarçadas em esplêndidas apresentações; a automimese dispensável quanto às retrovidas 

artísticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autexposição-autopesquisa; o sinergismo ambivalente 

ator-personagem; o sinergismo texto teatral–evocação holopensênica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da admiração-discordância; 

o princípio ―isto não é para mim‖; o princípio da convivialidade sadia; o princípio cooperativo 

da liderança no drama espontâneo; a Declaração de Princípios do Teatro-Laboratório de Jerzy 

Grotowski (1933–1999). 

Codigologia: a atitude ética em função do coletivo e da criação artística como prenúncio 

do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica evidenciada na incompreensão da 

maxidissidência alheia. 

Tecnologia: as técnicas interpretativas; a técnica da tábula rasa para manter a verdade 

cênica; a ética enquanto técnica da interpretação teatral; a técnica do ―e se‖; a técnica da 

exaustão; a técnica do ―pare e pense‖ de  ugusto Boal (1931–2009). 

Voluntariologia: a dedicação ao voluntariado na realização de workshops e espetácu-

los em comunidades carentes; o voluntariado dos Doutores da Alegria. 

Laboratoriologia: o labcon da vivência diária das experiências teatrais. 

Efeitologia: o efeito do exemplarismo pessoal; o efeito da crise no processo teatral;  

o efeito social da didática do teatro; o efeito do distanciamento e estranhamento da interpretação 

brechtiana; o efeito bumerangue de atribuir ao outro as autorrepressões. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela autexposição teatral; as neossinapses 

desenvolvidas ao se experimentar autolimites impostos pela zona de conforto; as neossinapses 

adquiridas pela experimentação de outra lógica pensênica. 

Ciclologia: o ciclo autobservação-conscientização-ação-superação; o ciclo passar pelo 

ridículo–errar–receber heterocríticas; o ciclo trabalho de mesa–seleção de personagens–ensa-

ios–apresentação. 

Enumerologia: o teatro ritual; o teatro religioso; o teatro infantil; o teatro musical;  

o teatro de rua; o teatro do oprimido; o teatro terapêutico. A atuação antievolutiva; a atuação as-

sediadora; a atuação manipuladora; a atuação pensada; a atuação evolutiva; a atuação amparada; 

a atuação interassistencial. A persona bufônica; a persona farsante; a persona comediante; a per-

sona trágica; a persona melodramática; a persona estereotipada; a persona lacrimejante. A tera-

pia paliativa; a terapia consoladora; a terapia propulsora; a terapia esclarecedora; a terapia reci-

clante; a terapia evolutiva; a impactoterapia. 

Binomiologia: o binômio processo-resultado; o binômio improvisação-revelação; o bi-

nômio diálogo-desinibição; o binômino ilusão cênica–ilusão intrafísica; o binômio sedução-ma-

nipulação; o binômio mimese representativa–automimese existencial. 

Interaciologia: a interação vontade-hesitação; a interação introspecção-extroversão;  

a interação indivíduo-espaço; a interação ator-ator; a interação ator-espectador; a interação in-

divíduo-grupo; a interação coletivos teatrais–coletivos sociais. 

Crescendologia: o crescendo alienação-observação-percepção; o crescendo conflito- 

-confrontação-superação; o crescendo eu-antes–eu-agora–eu-possível–eu-futuro; o crescendo 

diversão-instrução-criticidade-realidade-transformação; o crescendo trupe mambembe–grupo 

evolutivo na maxidissidência; o crescendo desdramatização cênica–desdramatização existencial. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-determinação; o trinômio antidesperdício- 

-discernimento-investimento no emprego proexológico das experiências pessoais; o trinômio eu- 

-outro-espaço. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa-ensaio-teática-atuação-mensagem-reflexão re-

verberando no indivíduo, no grupo e na Sociedade; o polinômio da construção do personagem 

ator-figurino-adereço-maquiagem-gestualística-corpo-voz. 

Antagonismologia: o antagonismo palco italiano / palco arena sendo metáfora do anta-

gonismo dimensão intrafísica / dimensão extrafísica; o antagonismo ato pensado / ato instintivo; 

o antagonismo distanciamento / empatia em relação à plateia; o antagonismo aprendizado / tortu-

ra na didática de aulas teatrais; o antagonismo espectador ideal / plateia vazia; o antagonismo 

abordagem traforista / abordagem trafarista enquanto diferentes formas de criação artística;  

o antagonismo espontaneidade / falta de semancol nas posturas irrefletidas tanto no palco cênico 

quanto no palco intrafísico. 

Paradoxologia: o paradoxo da interpretação de personagens poder ampliar a bagagem 

pessoal e ao mesmo tempo poder confundir a própria identidade; o paradoxo da fé cênica trans-

formando a mentira crassa em aparente verdade; o paradoxo de desdramatizar dramatizando no 

psicodrama. 

Politicologia: a evoluciocracia; a cardiocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no empenho da conscin no palco teatral evolutivo; as 

leis de incentivo à cultura. 

Filiologia: a experimentofilia; a neofilia; a reeducaciofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a conviviofobia; a comunicofobia; a heterocriticofobia; 

a decidofobia; a blemofobia; a doxofobia. 

Sindromologia: a síndrome do artista; a síndrome do ―ser ou não ser‖ evidenciando  

a indecisão e a pusilanimidade; a síndrome de Pinóquio; a síndrome do histrionismo; a síndrome 

do protagonista na inadmissão em ser coadjuvante; a síndrome do ostracismo; a arte enquanto 

fuga na síndrome do estrangeiro; a síndrome da ribalta. 

Maniologia: a palcomania; a egomania; a mania das superstições e mandingas pré-apre-

sentação. 
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Mitologia: o mito teatral da orgia dionisíaca; o mito da extroversão necessária do fazer 

teatral; o mito do ator de novela; o mito do dom inato. 

Holotecologia: a artisticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a experimentoteca; a te-

atroteca; a psicossomatoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Terapeuticologia; a Teatrologia; a Gestualística; a Histrionolo-

gia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Autexperimentologia; a Autovivenciologia; a Autodis-

cernimentologia; a Autocriticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o elenco do coletivo teatral; a conscin artista; a conscin neofílica; a conscin 

cobaia; a conscin expressiva; a conscin gesticuladora; a conscin verborrágica; a conscin exibicio-

nista; a conscin mimética; a conscin inibida; a conscin psicossomática; a conscin carente; a cons-

cin apriorista; a conscin ausente e desorganizada; a conscin autovitimizadora; a personalidade tí-

mida; a personalidade comunicante. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o ator; o diretor; o espectador; o autopesquisador; 

o neofílico; o protagonista; o contrarregra; o cenógrafo; o figurinista; o tímido; o medroso; o su-

per star; o bobo da corte; o canastrão; o sedutor; o fingidor; o manipulador; o melodramático;  

o chorão; o dramaturgo e ensaísta brasileiro Augusto Pinto Boal; o dramaturgo, poeta e encenador 

teatral alemão Bertolt Brecht (1898–1956). 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a atriz; a diretora; a espectadora; a autopesquisa-

dora; a neofílica; a protagonista; a contrarregra; a cenógrafa; a figurinista; a tímida; a medrosa;  

a super star; a boba da corte; a canastrona; a sedutora; a fingidora; a manipuladora; a melodramá-

tica; a chorona; a autora e diretora teatral norteamericana Viola Spolin (1906–1994); a escritora  

e dramaturga brasileira Maria Clara Machado (1921–2001). 

 

Hominologia: o Homo sapiens actor; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens pal-

cophilicus; o Homo sapiens histrionicus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: terapêutica teatral individual = a vivência cênica pessoal desencadeadora 

de autorreciclagens; terapêutica teatral grupal = a vivência cênica interpessoal desencadeadora de 

reciclagem no movimento de grupo. 

 

Culturologia: a cultura da arte empregada antiproexologicamente. 

 

Taxologia. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

30 especialidades e as respectivas relações com o potencial reciclante da terapêutica teatral pelas 

quais pode a conscin motivada se beneficiar: 

01.  Atenciologia: o treino da atenção dividida. 

02.  Autexpressologia: a utilização da linguagem corporal na comunicação. 

03.  Autoconscienciometrologia: a identificação de trafares, trafores e trafais. 

04.  Autocontrolologia: a percepção e diminuição do nervosismo e ansiedade. 

05.  Cerebelologia: a melhora da coordenação psicomotora. 

06.  Comunicologia: a assertividade no discurso e o ato de ouvir intencionalmente. 

07.  Confianciologia: a auto e heterossegurança na cooperação grupal. 

08.  Confrontologia: o confronto inevitável consigo mesmo. 

09.  Conviviologia: a melhora convivencial advinda da autexposição desmistificada. 
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10.  Criativologia: o aprimoramento da capacidade inventiva. 

11.  Cuidadologia: o aprendizado de dividir e zelar pelos auto e heteropertences. 

12.  Eficienciologia: a resolução prática de demandas. 

13.  Energossomatologia: o aumento da sensibilidade energética. 

14.  Fisiologia: a resistência, pronunciação, articulação e entonação vocal. 

15.  Gestualística: a limpeza e assertividade nos gestos. 

16.  Harmoniologia: a disponibilidade em estar ombro a ombro com os demais no tra-

balho. 

17.  Histrionismologia: o uso da comunicação impactante e enfática, se necessário. 

18.  Intencionologia: a legitimidade nas manifestações sem intenções ocultas. 

19.  Interdisciplinologia: a conjunção e aproveitamento de diferentes disciplinas. 

20.  Intraconscienciologia: a expansão da realidade intraconsciencial. 

21.  Maniologia: a reeducação de maus hábitos e manias. 

22.  Mimeticologia: a atenção quanto às automatizações comportamentais. 

23.  Mnemossomatologia: a capacidade mnemônica ao decorar textos e ações. 

24.  Neofiliologia: a vontade em experienciar sempre o novo. 

25.  Pesquisologia: o estudo de autores e obras de épocas e contextos distintos. 

26.  Presenciologia: a catálise da força presencial. 

27.  Psicossomatologia: o treino e domínio das emoções. 

28.  Recexologia: a renovação diária inevitável. 

29.  Sociologia: a aglutinação social transformadora. 

30.  Somatologia: os exercícios físicos sadios no treino corporal. 

 

Desviologia. No âmbito da Proexologia, apesar de a conscin criteriosa poder desfrutar de 

ganhos evolutivos no ambiente teatral, deve-se analisar com rigor a necessidade da permanência 

na atividade, evitando automimeses dispensáveis, fuga da autoproéxis e possível autorrevezamen-

to ectópico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a terapêutica teatral, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02. Arte  sequencial  evolutiva:  Imageticologia;  Homeostático. 

03. Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

04. Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

05. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06. Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07. Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

08. Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09. Drama:  Dramatologia;  Neutro. 

10. Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11. Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12. Persona  bufônica:  Perfilologia;  Neutro. 

13. Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Síndrome  da  ribalta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 
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A  TERAPÊUTICA  TEATRAL  PODE  SER  INSTRUMENTO  AU-
TOPESQUISÍSTICO  ÚTIL  CAPAZ  DE  MOVER  O  PRATICAN-

TE  INTERMISSIVISTA  DA  ZONA  DE  CONFORTO,  OTIMIZAN-
DO  AS  ATUAÇÕES  ASSISTENCIAIS  NO  PALCO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a terapêutica teatral? Quais resul-

tados evolutivos obteve? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana 

Bonfim; et al.; 314 p.; 2 seções; 14 caps.; 55 abrevs.; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 mi-
crobiografia; 30 tabs.; 15 webgrafias; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 4 pinografias; 110 filmes; 452 refs.; 2 apênds.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 100 e 125. 

02.  Boal, Augusto; O Arco-íris do Desejo: Método Boal de Teatro e Terapia; 220 p.; 2 partes; 8 caps.; 3 ilus.; 
25 técnicas; 22,5 x 15 cm; br.; 2ª Ed.; Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 28, 29, 34, 37, 41, 42, 52, 

73 e 74. 

03.  Brecht, Bertolt; Estudos sobre o Teatro (Schriften zum Theater); trad. Fiama Hasse Pais Brandão; 354  
p.; 3 partes; 24 caps.; 19 x 14 cm; enc.; Portugália Editora; Lisboa; Portugal; 1964; páginas 128 a 131. 

04.  Grotowski, Jerzy; Em Busca de um Teatro Pobre (Towards a Poor Theatre); pref. Peter Brook; trad. 

Aldomar Conrado; 208 p.; 15 caps.; 16 fotos; 37 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 1971; 
páginas 185 a 187 e 197 a 206. 

05.  Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira; 

revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxo-
gramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 

23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 23 e 89. 

06.  Januzelli, Antônio (Janô); A Aprendizagem do Ator; 96 p.; 8 caps.; 5 citações; 1 esquema; glos. 18 
termos; 23 refs.; 18 x 12 cm; br.; 2ª Ed.; 2ª imp.; Editora Ática; São Paulo, SP; 2003; páginas 7, 11, 13, 27 a 30, 34, 37, 48 

e 49. 

07.  Moreno, Jacob Levy; O Teatro da Espontaneidade (The Theatre of Spontaneity); revisor técnico Paulo 
Alberto Topal; trad. Maria Sílvia Mourão Neto; 150 p.; 5 partes; 65 seções; 1 ilus.; glos. 19 termos; 26 x 17,5 cm; br.;  

2ª Ed.; Summus; São Paulo, SP; 1984; páginas 14, 21, 45, 54 e 77. 

08.  Stanislavski, Constantin; A Preparação do Ator (An Actor Prepares); apres. Sir John Gielgud; trad. Pon-
tes de Paula Lima; 366 p.; 16 caps.; 21 x 13 cm; br.; 25ª Ed.; Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 17, 

19 e 235 a 263. 

09.  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 
110, 380, 468, 469 e 1.069. 

10.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;  

& Kátia Arakaki; 176 p.; 40 caps.; 34 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 11 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 
br.; 4ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 103 e 124. 

11.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 908. 

12.  Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232 
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes consci-

enciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 34 a 37. 

 

G. C. B. 
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T E R R A - D E - T O D O S  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Terra-de-todos é a condição evoluída do emprego livre do planeta Terra 

pelo total das consciências intrafísicas, sem distinções anticosmoéticas de qualquer natureza, de 

modo aberto, sem fronteiras nem discriminações espúrias, egoísticas ou infantis, com a ampla 

amalgamação existencial das etnias de modo fraterno. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo Terra vem do idioma Latim, terra, “solo; terra; o Globo Terrestre; 

o mundo e o universo; os povos; as nações; os homens; o gênero humano”. Surgiu no Século 

XIII. O vocábulo todo procede também do idioma Latim, totus, “todo; inteiro”. Apareceu no mes-

mo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Omnicomunidade terrestre. 2.  Megademocracia. 3.  Primado da li-

berdade. 4.  Respeito mútuo. 5.  Megafraternidade. 

Neologia. As duas expressões compostas Miniterra-de-todos e Maxiterra-de-todos são 

neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Terra-de-ninguém. 2.  Terra-de-alguns. 3.  Canibalismo social.  

4.  Anomia. 5.  Antidemocracia. 

Estrangeirismologia: o Cognitarium; o globe trotter. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Citaciologia: – Em nenhum lugar o homem é estrangeiro. Sua verdadeira pátria  

é o Universo (Lucius Annaeus Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). 

Filosofia: o cosmopolitismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maxifraternidade; os fluxopensenes; a fluxo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a Terra-de-todos; o megaparadigma cosmoético; o despertamento cosmoéti-

co; a omnicooperação; o voluntariado cosmoético; o vínculo consciencial; a omniconscientização 

comunitária; a cosmovisão tornada popular; o humanitarismo; o cosmopolitismo; a plurirracia-

lidade; a vida intrafísica sem fronteiras; as neoperspectivas; os colegiados gestores; a minimiza-

ção dos confrontos; o descarte dos delírios egocêntricos; o entendimento interpessoal substituindo 

as rupturas; o acerto dos relógios; o idioma universal; a busca dos consensos gerais; os pactos fe-

derativos; a liberação dos recursos e oportunidades de sobrevivência para todos; a interdis-

ciplinaridade máxima; a solidariedade cosmoética universal; o megaconceito da fraternidade 

pragmática; a megafraternidade vivenciada; as comunidades humanas entrosadas; a materializa-

ção possível da Utopia; o Planeta da Paz; os denominadores comuns nivelados por cima; o des-

carte do capitalismo selvagem; o fim dos conflitos armados; a vida grupal harmonizada; o regime 

político ideal; a ONG do Bem; o futuro Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a multidimensionalidade consciencial substituindo o materialismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parae-

ducação. 

Binomiologia: o binômio Geografia-Parageografia; o binômio paz local–paz global. 

Crescendologia: o crescendo Visionarismo-Paraprospectiva. 

Trinomiologia: o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio ego-

carma-grupocarma-policarma. 

Antagonismologia: o antagonismo força / diplomacia. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a cosmofilia. 

Maniologia: a globomania. 

Mitologia: a queda do megamito das soberanias. 

Holotecologia: a globoteca; a gregarioteca; a socioteca; a cosmoeticoteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia; a Policarmologia;  

a Policonscienciologia; a Paraprospectiva; a Evoluciologia; o Estadismo Universalista; a Cosmoe-

ticologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; o Paradireito; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os seres despertos. 

 

Masculinologia: o pacifista; o universalista; o voluntário cosmoético; o tenepessista;  

o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pacifista; a universalista; a voluntária cosmoética; a tenepessista;  

a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens assistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniterra-de-todos = a Cognópolis; Maxiterra-de-todos = as áreas huma-

nas sob a administração da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Culturologia: o multiculturalismo. 

Predisposição. Sob a ótica da Pensenologia, a pensenização positiva sobre o conceito da 

Terra-de-todos melhora o holopensene social dentro da Socin, ainda patológica, predispondo  

o planeta, através da geração do megaconceptáculo, para as reurbanizações e reciclagens tanto 

extra e intrafísicas quanto extra e intraconscienciais, em geral. A onda de choque sadia da Cos-

moética começou. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes homeostáticos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, 

evidenciando relação estreita com a Terra-de-todos, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia. 

2.  Altruísmo:  Policarmologia. 

3.  Antidogmática:  Comunicologia. 

4.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia. 

5.  Holofilosofia:  Holomaturologia. 
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6.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia. 

7.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia. 

 

SEM  A  CONJETURA  RACIONAL  DA  TEORIA  TORNA-SE 

IMPRATICÁVEL  A  VIVÊNCIA  LÚCIDA.  SEM  PENSENIZAR-
MOS,  DESDE  JÁ,  NA  EXEQUIBILIDADE  DA  TERRA-DE- 

-TODOS  NÃO  MATERIALIZAREMOS  O  ESTADO  MUNDIAL. 
 

Questionologia. Como recebe você, realisticamente, a ideia decisiva da Terra-de-todos? 

Você admite a possibilidade desse megaconceito vir a tornar-se realidade neste planeta? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 232 a 251. 

2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 19, 101, 196, 342, 403, 481, 478, 600, 623, 632, 651 e 659. 

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 836 a 840. 

4.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-
tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 65 e 66. 

5.  Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 133 e 134. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 637. 
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T E R R I T O R I A L I D A D E    I N D I V I D U A L  
( I N T E R D I M E N S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A territorialidade individual é a extensão de terra, chão, solo, torrão, re-

gião, distrito, área ou domínio compreendendo igualmente a contraparte extrafísica, parageográ-

fica ou paraterritorialidade específica – na condição de posse, patrimônio, administração ou uso – 

da conscin, homem, mulher, cidadão, cidadã, pessoa física considerada em particular e de modo 

abrangente, sobre a qual tal personalidade exerce plena soberania. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo territorial vem do idioma Latim Tardio, territorialis, “relativo  

a território”. Surgiu no Século XVIII. A palavra individual é de origem controversa, provavel-

mente por influência do idioma Francês, individuel, “indivisível”, ou derivada do idioma Latim, 

individuus, “indivisível; uno; que não foi separado”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Territorialidade pessoal. 2.  Território da conscin. 3.  Proxêmica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo território: 

desterritorialização; extraterritorialidade; extraterritorialização; maxiterritorialidade; megater-

ritorialidade; miniterritorialidade; paraterritorialidade; reterritorialização; reterritorializar; 

subterritório; territorial; territorialidade; territorialização; territorializante. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniterritorialidade individual, maxiterritorialida-

de individual e megaterritorialidade individual são neologismos técnicos da Interdimensiologia. 

Antonimologia: 1.  Territorialidade grupal. 2.  Território do grupocarma. 3.  Distancê-

mica. 4.  Territorialidade da ofiex. 

Estrangeirismologia: o status da territorialidade individual; o território livre, virtual, da 

Internet. 

Atributologia: predomínio dos sentidos, em geral, do soma, ginossoma ou androssoma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do domicílio da pessoa; os autopensenes; a auto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a territorialidade individual; o espaço geográfico da pessoa; o domicílio da 

conscin; a área de vivência do exemplar da espécie humana; a atmosfera; o cenário; a paisagem;  

a locação; o entorno; a divisa; a circunvizinhança; o estatuto das disposições relativas ao território 

do cidadão ou cidadã; a autodefesa do espaço; a parcela geográfica apropriada; a entidade sobera-

na; a autossegurança; o mundinho; a interiorose; o clima extraconsciencial; as estratégias territo-

riais pessoais; o território livre virtual. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias cons-

cienciais (ECs) da conscin; a base intrafísica energeticamente blindada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Polinomiologia: o polinômio Primeiro Mundo–Segundo Mundo–Terceiro Mundo–Quar-

to Mundo; o polinômio local-nacional-regional-continental; o polinômio cidade-campo-monta-

nha-praia. 
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Filiologia: a somatofilia; a intrafisicofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a geologoteca. 

Interdisciplinologia: a Interdimensiologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Geo-

política; a Proxêmica; a Economia; a Conviviologia; a Proexologia; a Ressociologia; a Cosmo-

visiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens epicen-

tricus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniterritorialidade individual = a territorialidade do próprio corpo hu-

mano (soma) da conscin vulgar; maxiterritorialidade individual = a territorialidade intrafísica des-

frutada legalmente pela conscin-cidadã; megaterritorialidade individual = a territorialidade multi-

dimensional da conscin semiconsciex, autoconsciente, interassistencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, as territorialidades individuais podem ser 

classificadas em duas categorias básicas, de modo geral, quanto à Proxêmica: 

1.  Territorialidade aberta: a extroversão pessoal; a dialética; as práticas iniciais da te-

nepes. 

2.  Territorialidade fechada: o isolamento individual; o autismo; a introversão pessoal; 

os solilóquios; as práticas avançadas da ofiex. 

 

Caracterologia. Do ponto de vista da Interdimensiologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 14 categorias de personalidades humanas e respectivas territorialidades individuais mul-

tifacetadas: 
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01.  Apátrida. A conscin apátrida, ou errante, dromomaníaca, por exemplo, o cigano,  

é pessoa sem territorialidade. 

02.  Associação. A república dos estudantes representa o território autônomo associado. 

03.  Autonomia. O filho jovem, ao sair do lar dos pais para viver separado em aparta-

mento próprio, cria o território autônomo individual. 

04.  Colônia. A doméstica, agregada, ao viver na edícula, ao fundo da casa da família, 

cria o território colonial. 

05.  Contestação. O inquilino sob os atos da ação de despejo vive temporariamente no 

território contestado. 

06.  Continental. O patriarca do Nordeste do Brasil cria o território do país continental, 

no caso, feudal, individual. 

07.  Favelização. O barraco do favelado é o território marginal incrustado na favela na 

área urbana da megacidade. 

08.  Holopensenização. O holopensene da conscin assediadora é o território de desastre 

ou a área própria dos sinistros da geoenergia da pessoa. 

09.  Infância. A territorialidade não-independente, subordinada ao poder externo dos 

pais ou responsáveis, é a específica da criança. 

10.  Mendicância. O mendigo vivendo sob a marquise, ou o viaduto urbano da metrópo-

le, mantém o território do micropaís, ou microestado individual, ao modo das ilhas do Oceano 

Pacífico. 

11.  Ocupação. A conscin, homem ou mulher, possessa por alguma consciex, vive no 

próprio território ocupado. 

12.  Poliglotismo. A conscin poliglota, por exemplo, o erudito, mantém o território mul-

tilíngue. 

13.  Subordinação. A conscin consréu problemática, antepassada de si mesma ou porta-

dora da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB), tem o próprio território intrafísico su-

bordinado ao paraterritório da autoparaprocedência nesta Era das Reurbanizações Extrafísicas. 

14.  Universidade. O universitário vivendo dentro da universidade desfruta do território 

acadêmico. 

 

Bibliologia. Segundo a Proexologia, importa considerar, curiosamente, a obra escrita  

e publicada como fazendo parte ativa da territorialidade individual da conscin autora. O livro  

é semelhante ao navio (livro regular) ou transatlântico (tratado) do país, em alto-mar (Exterior) ou 

em águas nacionais, juridicamente atribuído e compondo o território ou responsabilidade do Es-

tado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a territorialidade individual, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

2.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

3.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

4.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

5.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

6.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

7.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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A  TERRITORIALIDADE  INDIVIDUAL,  EM  QUALQUER 
DAS  MODALIDADES  EXISTENTES,  É  O  CENÁRIO  BÁSICO  

INDESCARTÁVEL  PARA  A  CONSECUÇÃO  DA  PROGRA-
MAÇÃO  EXISTENCIAL,  NESTA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Em qual nível de autoconsciência vive você quanto à territorialidade in-

dividual? Você sabe aproveitar as potencialidades oferecidas pela territorialidade individual? 
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T E R T Ú L I A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tertúlia conscienciológica é o agrupamento, reunião informal, espontâ-

nea ou assembleia de pesquisadores afins, homens e mulheres, para debater temas do momento, 

fazer análises rápidas e obter consensos transitórios de neopesquisas, hipóteses e teorias, através 

do Curso de Longo Curso, gratuito, diário, sem pré-requisitos, durante duas horas, com aborda-

gens e temas inéditos, atuais, de interesse comum, teáticos, circulares e avançados da Conscien-

ciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tertúlia deriva do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para 

discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em 1630. Apareceu, no idioma Português, no 

Século XIX. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de algu-

ma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia proce-

de do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Assembleia técnica conscienciológica. 2.  Reunião de debates da 

Conscienciologia. 3.  Miniagremiação de cientistas pesquisadores. 4.  Sessão do Colégio Invisível 

de Pesquisadores. 5.  Debate sobre verbete-aula. 6.  Festa mentalsomática. 7.  Festival intelectual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo tertúlia: me-

gatertúlia; minitertúlia; paratertuliana; paratertuliano; teletertuliana; teletertuliano; tertuliana; 

tertuliano; tertulião (professor); tertuliária; tertuliário; Tertuliarium; tertulióloga; Tertuliologia; 

tertuliólogo; tertulioteca. 

Neologia. As 3 expressões compostas tertúlia conscienciológica, minitertúlia conscien-

ciológica e megatertúlia conscienciológica são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 01.  Academia. 02.  Arcádia. 03.  Ágora; areópago. 04.  Conferência. 

05.  Plenária. 06.  Parlamento. 07.  Minicomício. 08.  Concílio; conclave; congresso. 09.  Festival 

artístico. 10.  Solilóquio. 

Estrangeirismologia: o Tertuliarium (Consultório Conscienciológico); o Argumenta-

rium; o Debatorium; o Sabatinarium; o Acareaciarium; a esquina dos locutores (speaker‘s cor-

ner); a equipe técnica do Tertuliarium; o porta-verbetes tipo selfservice. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconsciencialidade evolutiva prioritária. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Tertúlia: 

coletiva diária. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; o holopensene parapedagógico; 

os enciclopensenes; os homopensenes; os interpensenes; os morfopensenes evolutivos. 

 

Fatologia: a tertúlia conscienciológica; a tertúlia conscienciológica pós-prandial; as he-

terocríticas ao tema do dia; as revisões do texto; o parlatório técnico; o debatródomo; os deba-

timentos do dia; os temas momentosos; o título do ensaio diário, escrito no quadro mural, no dia 

anterior; o livro impresso dos verbetes para consultas; o livro de presenças da tertúlia do dia;  

a eleição do verbete para a aula seguinte; o registro das eleições dos temas; a escolha didática dos 

temas de preferência até 4 páginas; o mínimo de 150 exemplares para cada verbete; a média diária 

de 540 alunos-participantes, com a transmissão online; a impressão ou editoração do verbete;  

a carga horária de duas horas diárias; as informações do dia; as sessões de heterocríticas; os 
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microconflitos ideológicos; a prova técnica, anual, livre e gratuita; a folha técnica da prova; a teá-

tica; a reeducação consciencial; o verbete-aula especial de Natal, de Feriados e de Cursos em 

andamento; o Curso de Longo Curso; o Curso das Respostas. 

 

Parafatologia: as energias conscienciais do Tertuliarium; o Tertuliarium na condição de  

laboratório de desassédio mentalsomático; os paratertulianos em geral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da pro-

éxis; o laboratório consciencológico do Curso Intermissivo. 

Enumerologia: a aula; o verbete; o ensaio; o debate; a argumentação; a conclusão;  

o consenso. 

Binomiologia: o binômio lucidez-autodiscernimento. 

Trinomiologia: o trinômio ensaio-verbete-aula diário, gratuita; o trinômio fraternismo- 

-discernimento-disciplina; o trinômio autoconsciencialidade-intelectualidade-teática. 

Antagonismologia: o antagonismo força-diplomacia; o antagonismo simplificação 

/ complexificação. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a cogniciofilia; a enciclofilia. 

Holotecologia: a tertulioteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Tertuliologia; a Comunicologia; a Men-

talsomatologia; a Pesquisologia; a Experimentologia; a Energossomatologia; a Heterodesassedio-

logia; a Refutaciologia; a Grupocarmologia; a Ressociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipe técnica das tertúlias conscienciológicas; as cobaias humanas vo-

luntárias. 

 

Masculinologia: os tertulianos; os tertulianos-monitores; os teletertulianos; os paratertu-

lianos; os participantes das tertúlias; os epicons lúcidos; os debatedores; os pesquisadores; os pro-

fessores; os autores; os mesários das eleições do próximo verbete; os visitantes; os verbetólogos. 

 

Femininologia: as tertulianas; as tertulianas-monitoras; as teletertulianas; as paratertu-

lianas; as participantes das tertúlias; as epicons lúcidas; as debatedoras; as pesquisadoras; as pro-

fessoras; as autoras; as mesárias das eleições do próximo verbete; as visitantes; as verbetólogas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens magister; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens tertulianus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sa-

piens coperquisitor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

refutator; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitertúlia conscienciológica = a reunião de 10 pessoas para debates 

técnicos sobre temas momentosos durante 1 hora; megatertúlia conscienciológica = a reunião de 

200 pessoas para debates técnicos heterocríticos durante duas horas. 
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Temas. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem funcional, 18 critérios técnicos e ló-

gicos para a distribuição dos temas abordados e no desenvolvimento das aulas de debates ou ter-

túlias diárias no Campus CEAEC, objetivando a sistematização científica da Conscienciologia: 

01.  Assuntos. Distribuir, a cada dia, a média de 150 folhas do tema ou verbete da Enci-

clopédia da Conscienciologia aos participantes, observando o Curso de Conscienciologia em an-

damento no CEAEC e o horário dos interessados especificamente em determinados assuntos, pro-

fissionais e voluntários mais ocupados no desenvolvimento de alguma pesquisa. Em dias excep-

cionais, já foram distribuídos até 300 verbetes-aulas para os estudos e debates (Ano-base: 2006). 

02.  Participantes. Observar os temas de acordo com os sábados, domingos e feriados 

com afluxo de maior número de tertulianos ou participantes; a tertúlia dominical. Às segundas- 

-feiras não têm tertúlias. É a “folga de todos os garçons”, ao modo de muitos restaurantes inter-

nacionais. 

03.  Folhas. Distribuir, no mímino, duas páginas do tema do dia, ao modo de amostra 

grátis reduzida, draft ou rascunho. Em dias específicos, entrosados com alguns Cursos da Cons-

cienciologia, já foram distribuídos verbetes-aulas até com 10 páginas. 

04.  Leitura. Às vezes é dado algum prazo (minutos), logo de início, depois do toque da 

sineta de convocação para a tertúlia, para os participantes lerem e se inteirarem do tema para as 

indagações, revisões e debates. 

05.  Repertório. Estabelecer o número fixo da listagem do repertório ou do currículo es-

colar das matérias ou disciplinas em andamento, por exemplo, 20 temas originais para a escolha 

na eleição diária. A listagem é sempre enriquecida quando sobram apenas 10 temas, ou seja, de 

10 em 10 tertúlias, recomeçando com 20. 

06.  Eleição. Dez minutos antes do término da tertúlia (às 14 horas e 20 minutos), proce-

de-se à eleição democrática para a escolha do tema da próxima tertúlia, em geral, no dia seguinte. 

São convidados para mesários e suplentes, ou se responsabilizarem pela eleição do dia e distribui-

ção das cédulas de votação e leitura dos temas, os tertulianos menos participantes ou tímidos, 

voluntários ou voluntárias, a fim de desinibi-los. 

07.  Sobras. As sobras das folhas dos originais dos verbetes-aulas, quando ocorrem, são 

distribuídas aos interessados, nos dias imediatos, na Megastore do CEAEC. 

08.  Estoque. Manter o estoque dos verbetes redigidos e impressos com o total abarcan-

do 1 mês à frente. Em geral, agosto e dezembro têm 27 tertúlias, os demais meses têm 26. 

09.  Quadro. É escrito no quadro mural, no dia anterior, a data, o número e o tema do 

verbete-aula com a finalidade de expor claramente o próximo debate. Os temas das tertúlias, em 

geral dos fins-de-semana especiais, são divulgados, antes, por E-mails. 

10.  Porta-verbetes. Colocar, a cada dia, os exemplares do tema-aula no porta-verbetes 

específico, afixado na parede logo na entrada do Tertuliarium, com o objetivo de ajudar no self-

service. 

11.  Avisos. Os avisos, recados e comunicações, em geral, são feitos no final da tertúlia, 

enquanto os mesários procedem à contagem dos votos da eleição do tema para a tértulia seguinte. 

12.  Monitores. No Tertuliarium do Campus CEAEC, 2 monitores ou mantenedores, 

portando crachás, assessoram os trabalhos da tertúlia das 11h às 14h30. Estão encarregados, in-

clusive, de lidar com os equipamentos usados para o andamento das atividades, por exemplo, mi-

crofones, baterias sobressalentes e condicionadores de ar. 

13.  Presenças. O livro de registro ou de presença corre de mão em mão, durante a tertú-

lia, para a assinatura dos voluntários-alunos-debatedores do dia. Ali são registrados os dados refe-

rentes à tertúlia do dia. 

14.  Celulares. São colocados lembretes visíveis para os aparelhos de telefone celular se-

rem desligados ou colocados funcionando pelo vibracall. 

15.  Debates. É buscada sempre a ampliação do rigor na exposição do verbete-aula e nos 

debates, privilegiando, obviamente, por exemplo, os aspectos técnicos, racionais, lógicos, exposi-

tivos, criteriosos, claros, detalhistas, oportunos e impactoterápicos, de acordo com as especialida-

des da Conscienciologia, a Escala Evolutiva das Consciências, os atributos mentaissomáticos  

e, sobretudo, o princípio da descrença (Descrenciologia). 
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16.  Insistências. Vale informar 10 assuntos insistentemente tratados, em geral por ini-

ciativa dos tertulianos, durante as tertúlias conscienciológicas: Autopesquisologia, conquistas pes-

soais, Cosmovisiologia, Evoluciologia, leituras detalhistas mentaissomáticas, nuanças das facetas 

das consciências, Parapercepciologia, Priorologia, Seriexologia e técnicas avançadas de autossu-

peração. 

17.  Banners. Os banners sobre os próximos Cursos de Conscienciologia das Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs) são fixados nos espaços disponíveis nas paredes do Tertuliarium, 

além das escalas e índices didáticos comuns. 

18.  Extras. Conforme a tertúlia são empregados processos didáticos-extras com a finali-

dade de incrementar os debates, estudos e a curiosidade dos presentes, por exemplo, o brain-

storming; a identificação do megafoco no texto do verbete do dia; as prestações de serviço públi-

co por meio de informações do momento; e outros. 

 

Elenco. Na análise da Conscienciometrologia, eis as características do elenco dos tertu-

lianos ou participantes das tertúlias da Conscienciologia: 

1.  Conscin ouvinte: espectador (homem ou mulher), visitante, estudante, aluno de curso 

da Conscienciologia. A maioria intrafísica. 

2.  Conscin participante: pesquisador (homem ou mulher), questionador, assediador, 

assistido, cobaia. A minoria intrafísica. 

3.  Consciex ouvinte: espectador (paravisual de homem ou mulher), visitante, estudante, 

aluno de Curso Intermissivo (CI). A maioria extrafísica. 

4.  Consciex participante: amparador (paravisual de homem ou mulher), assediador, as-

sistido. A minoria extrafísica. 

 

Deveres. A partir da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 14 recomendações aos 

participantes das tertúlias, ao modo de deveres de casa, notadamente revisões do texto em foco,  

a fim de enriquecer o aproveitamento recíproco dos encontros de debates diários: 

01.  Acréscimos. Redigir as revisões em folha à parte, indicando o local do parágrafo. 

02.  Clareamentos. Clarear a definição de acordo com o conteúdo do texto. 

03.  Coerências. Checar a coerência dos argumentos; teorias; técnicas. 

04.  Cortes. Cortar os excessos eliminando palavras, trechos ou parágrafos. 

05.  Duplicidades. Apontar repetições e duplicidades inconvenientes. 

06.  Enriquecimentos. Enriquecer as Sinonimologias e as Antonimologias numeradas. 

07.  Esclarecimentos. Esclarecer as obscuridades ou complexidades. 

08.  Italicizações. Italicizar – grifos, sublinhamentos – quando for o caso. 

09.  Local. Revisar, escrevendo com caneta diretamente nos originais. 

10.  Pluralizações. Pluralizar algum dado, observando concordâncias. 

11.  Pontos. Virgular ou pontuar melhor o texto, vendo os pontos faltantes. 

12.  Sinal. Usar sempre o sinal +, grandão, do lado esquerdo do texto. 

13.  Soluções. Apontar os erros, gralhas e omissões, apresentando soluções. 

14.  Vocabulário. Substituir vocábulos ou expressões por termos melhores. 

 

Desconsiderações. Do ponto de vista da Comunicologia, eis, na ordem alfabética, 6 des-

considerações a serem observadas nas revisões – deveres de casa – das amostras de textos ou 

verbetes originais oferecidos nas tertúlias conscienciológicas, pois somente serão feitas ao fim, 

nas revisões finais do texto integral: 

1.  Alinhamentos. Os alinhamentos do texto de qualquer página. 

2.  Espaços. Os espaços entre os parágrafos. 

3.  Frases. As quebras das frases enfáticas de página em página. 

4.  Palavras. Os acertos dos espaços entre as palavras e frases soltas. 

5.  Tabelas. As quebras das listagens das tabelas de página em página. 

6.  Títulos. Os títulos de capítulos isolados de página em página. 
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Registro. Pela Para-Historiologia, as tertúlias conscienciológicas, no Campus CEAEC, 

tiveram início em novembro de 2002 e tornaram-se mais técnicas, com distribuição do tema nos 

debates diários, a partir do 12 de agosto de 2005, com o número mínimo de 30 participantes, pre-

sentes durante duas horas, das 12h30 às 14h30, após o período do almoço no refeitório da Insti-

tuição. 

Epicon. Na análise da Conviviologia, para o epicon responsável, a tertúlia assemelha-se 

à entrevista coletiva diária e ao Curso das Respostas. 

 

Teste. Para aliviar a tensão mentalsomática das tertúlias, às vezes é positivo empregar al-

gum teste, enigma ou puzzle relativo à Conscienciologia, por exemplo, igual a este: – Qual destas 

10 siglas das práticas conscienciológicas é o denominador comum das demais? 

01.  AM. 

02.  CEE. 

03.  CEF. 

04.  EC. 

05.  EI. 

06.  EV. 

07.  MBE. 

08.  PES. 

09.  PK. 

10.  PL. 

Resposta. A resposta correta é a sigla de número 4. 

 

Objetivos. Eis o conjunto de atividades e objetivos das tertúlias, apresentados em ordem 

alfabética, segundo 25 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Assistenciologia: exteriorizações de energias conscienciais; encaminhamentos de 

consciências; doações e contribuições dos voluntários. 

02.  Comunicologia: análises e revisões de capítulos originais; comunicações gerais; 

verpons; brainstormings, debates, refutações, sabatinas, busca de consenso do momento. 

03.  Conscienciometrologia: análises do conscienciograma, avaliações pessoais; aca-

reações. 

04.  Consciencioterapia: teática dos recursos consciencioterápicos; técnicas; registros. 

05.  Conviviologia: apresentações de neovoluntários recém-chegados; perfis. 

06.  Cosmanálise: análises do cosmograma, taxologia de recortes de periódicos. 

07.  Cosmoeticologia: análises cosmoéticas de casos, fatos e parafatos (Fatuística Geral). 

08.  Egocarmologia: análises de experimentos pessoais, relatos; Autopesquisologia. 

09.  Energossomatologia: análise das energias conscienciais, chacras e níveis energéticos. 

10.  Evoluciologia: pesquisas e registros práticos da evolução consciencial; técnicas. 

11.  Experimentologia: análises gerais, questionamentos, perguntas e respostas. 

12.  Grupocarmologia: atualização dos membros da Cognópolis, Conscienciópolis  

e Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

13.  Intrafisicologia: esclarecimentos sobre saúde e apresentação pessoal. 

14.  Holomaturologia: estudos sobre coerência, priorização e autorganização. 

15.  Holorressomatologia: análise da seriéxis e Cursos Intermissivos. 

16.  Homeostaticologia: reequilíbrio holossomático individual e grupal. 

17.  Macrossomatologia: investigações dos macroginossomas e macroandrossomas. 

18.  Mentalsomatologia: análises heterocríticas de obras escritas; conclusões; indicações. 

19.  Parageografologia: informações sobre comunidades extrafísicas; Interlúdio. 

20.  Parapedagogiologia: deveres de casa; heterorrevisões; análises de temas de curso 

atual. 

21.  Parapercepciologia: análises de casos, fatos e parafatos do parapsiquismo. 

22.  Pensenologia: câmara de reflexão grupal; ortopensenidade. 
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23.  Policarmologia: análise de questões da Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI), União Internacional das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais – 

UNICIN. 

24.  Proexologia: abordagens à proéxis grupal, ao compléxis, ao incompléxis e à moré-

xis; técnicas. 

25.  Recexologia: procedimentos avançados das reciclagens existenciais; invéxis. 

 

Refinamento. Eis, na ordem alfabética, 20 itens da revisão refinada de página impressa, 

capazes de ajudar nas análises dos ensaios, verbetes ou aulas diárias: 

01.  Aliterações: as homografias; as homofonias; as expressões em geral. 

02.  Argumentos: as ambiguidades; as premissas; os excessos; os ilogismos. 

03.  Bibliografia: as fontes; as técnicas utilizadas; o detalhismo; a exaustividade. 

04.  Cabeçalho: a numeração; a pontuação empregada; o cabeçalho em si. 

05.  Cacófatos: os intervocabulares; os intravocabulares; as grafias; as elisões. 

06.  Concordâncias: os verbos ser e estar; é, são; está, estão (totais); os gêneros. 

07.  Conteúdo: as duplicidades do parágrafo isolado; de todo o texto; os batopensenes. 

08.  Especialidades: em itálico; as ordens de enumeração; as técnicas de abordagens. 

09.  Finais das linhas: as unidades; as cifras isoladas; as letras isoladas. 

10.  Frase enfática: os espaços; os fins das 4 linhas; a pontuação empregada. 

11.  Itálicos: a listagem técnica; as ênfases de sílabas ou ideias; os negritos. 

12.  Letra a letra: o emprego da lupa; os erros de digitação; as gralhas gerais. 

13.  Números: a sinonímia; a antonímia; as enumerações; as sequências; as datações. 

14.  Parágrafos: os longos; as frases curtas; os novos parágrafos; as linhas em branco. 

15.  Parasitas: a exclusão de 29 vocábulos (artigos indefinidos, combinações de pre-

posição em com artigo indefinido, partícula que, e pronomes possessivos); as técnicas de substi-

tuições. 

16.  Pontuações: as frases; os parágrafos; os pontos; as vírgulas; os pontos e vírgulas. 

17.  Redundâncias (forma): os pleonasmos; as repetições; as incoerências. 

18.  Sílabas: as isoladas; as linhas; os fins de tópicos ou parágrafos. 

19.  Solturas: as linhas e vocábulos soltos; os espaçamentos entre parágrafos. 

20.  Subtítulos: o ponto final; os 2 pontos; as expressões técnicas; as ordens. 

 

Pautas. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 seções para as pautas dos temas das 

tertúlias: 

01.  Anúncios: de novo evento ou curso das Instituições Conscienciocêntricas. 

02.  Apresentações: de alguém; exposição verbal pelo próprio recém-chegado. 

03.  Comemorações: visitas; aniversários; feriados; horário de verão; e outras. 

04.  Comentários: autopesquisas; refutações técnicas; esclarecimentos. 

05.  Continuação de abordagem: de tema momentoso debatido anteriormente. 

06.  Cosmograma: discussão de notícias ou recortes de periódicos; Internet. 

07.  Explicitações de técnicas: das especialidades da Conscienciologia em geral. 

08.  Heterocríticas: úteis de livros; aula explícita breve; recomendações consensuais. 

09.  Informes oportunos: multifacetados, em geral; atualização de fatos. 

10.  Laboratórios: análises; exposições pessoais; argumentos conclusivos. 

11.  Lançamentos: de livro, periódico ou publicação de interesse geral. 

12.  Nótulas culturais: questionamentos, perguntas e respostas; exemplos. 

13.  Prestações de serviço: notificação de ressomas; incidentes; obituários. 

14.  Revisões: de originais, textos, artigos e livros envolvendo os participantes. 

15.  Tema específico: de debate com a participação dos presentes. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tertúlia conscienciológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo: Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

10.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

A  TERTÚLIA  CONSCIENCIOLÓGICA  É  O  CONJUNTO  DE  

CONSCIÊNCIAS  AGRUPADAS  PELO  INTERESSE  COMUM  

DE  ENTENDER  MAIS  O  MESMO  ASSUNTO  (VERBETE  OU  

ENSAIO),  EM  SESSÃO  TÉCNICA,  DURANTE  DUAS  HORAS. 
 

Questionologia. Você já participou de alguma tertúlia conscienciológica? Vê, de fato, 

utilidade e oportunidade de aprendizagem nesses debates diários? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Infra; Redação; Tertuliarium Único do Planeta fica em Foz do Iguaçu; Revista; Mensário; Ano 10;  

N. 108; Seção: De Olho nas Novidades; 2 abrevs.; 1 foto; 1 pontoação; 1 site; São Paulo, SP; Abril, 2009; página 10.. 

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.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 6, 25, 255, 320, 324, 366, 378, 401 e 629. 
3.  Idem; Tertúlias Conscienciológicas; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 2; 8 enus.; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril / Junho, 2002; 

páginas 39 a 42. 
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T E R T U L I A N O    C O A D J U T O R  
( D E B A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tertuliano coadjutor é o debatedor consciencial com traquejo argumen-

tativo capaz de deslocar, a partir de pergunta bem elaborada, o rumo da tertúlia para o tema inqui-

rido, tornando este o enfoque central da mesma durante tempo razoável do debate. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tertúlia deriva do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para 

discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em 1630. Apareceu, no idioma Português, no 

Século XIX. O vocábulo coadjutor vem do idioma Latim, coadjutor, “coadjutor”. Surgiu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Tertuliano debatedor. 2.  Questinonador perspicaz de tertúlia. 3.  Dis-

cutidor sagaz de tertúlia. 

Neologia. As 3 expressões compostas tertuliano coadjutor, tertuliano coadjutor eventual 

e tertuliano coadjutor assíduo são neologismos técnicos da Debatologia. 

Antonimologia: 1.  Tertuliano não participativo. 2.  Tertuliano avesso ao debate. 3.  Fre-

quentador apático de tertúlia. 4.  Intermissivista indiferente à discussão. 

Estrangeirismologia: o modus operandi do debate cosmoético no Tertuliarium; o up-

grade do tertuliano questinonador; o Argumentarium; o Debatorium; o Sabatinarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Argumentologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tertuliano: 

debatedor evolutivo. Tertuliano: questionador cosmoético. Discordar é preciso. Solilóquio não, 

Dialética. 

Coloquiologia. A frase relativa ao tema aponta a necessidade de o tertuliano participar 

da tertúlia: – Quem cala consente. 

Filosofia: o ominiquestionamento cosmoético entre tertulianos constituindo a Holofilo-

sofia do Tertuliarium; a Dialética Cosmoética sendo o procedimento holofilosófico do tertuliano; 

a Maiêutica Universalista prevalescendo nos debates das tertúlias; o Antidogmatismo teático per-

meando a Ágora Tertuliana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Debatologia Evolutiva; a agudez autopensênica 

selecionando o tema de discussão; o holopensene descrenciológico; o holopensene da interassis-

tencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes lógicos; a neopensenidade; os 

convíviopensenes; a conviopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retropensenes; a re-

tropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os 

antipensenes; a antipensenidade. 

 

Fatologia: o enriquecimento das discussões tertulianas pela ação de debatedores quali-

ficados; o fato de pipocar perguntas e respostas acalentar as discussões; os debates tertulianos im-

pulsionados por lampejos de lucidez; as discussões do momento gerando contrapontos inerentes  

à réplica e à tréplica; as neoideias libertárias prevalecendo nas polêmicas; os temas inéditos le-

vantados nas discussões constituindo neoverpons; as contendas conscienciológicas diárias enri-

quecidas por debatedores lúcidos; a análise do verbete-aula do dia na tertúlia; o surgimento de te-

mas variados no calor das discussões; o enriquecimento das minitertúlias sob a ação de perguntas 

previamente elaboradas; a controvérsia sobre múltiplos assuntos relevantes; o colóquio do soma-

tório de ideias; a exposição ponderada de razões conscienciais; a participação nas polêmicas cons-
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tituindo autopesquisa avançada; a contestação de ideias de modo harmonioso e cosmoético; as 

discussões acirradas sem atritos patológicos; as heterocríticas cosmoéticas ao tema da vez; a ava-

liação conjunta dos temas mais complexos; a predominância dos assuntos multidimensionais nos 

debates; as argumentações variegadas pululando o cenário das tertúlias; o pingue-pongue de 

assuntos relevantes analisados com rigor conscienciológico; as discordâncias de ideias discorridas 

de modo cosmoético; os esclarecimentos oportunos enriquecendo a dialética tertuliana; as ideias 

corroboradas e as refutadas durante as contendas; a refutação permanente das teorias ultrapassa-

das da Eletronótica; os debates teáticos avançados das especialidades conscienciológicas; as dis-

cussões dos itens do memorando afixado no Tertuliarium; as perguntas diárias e oportunas dos 

tertulianos assíduos; a participação positiva e acalorada dos debatedores internautas; o debatódro-

mo das tertúlias tal qual palco das verdades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os debates tertulia-

nos favorecidos pelo campo energético de desassédio mentalsomático; a autotaquirritmia evidente 

em debatedores tertulianos; a ocorrência de parafenômenos enriquecendo o desenrolar dos debati-

mentos; a paravisita incessante de consciexes intermissivistas lideradas por grupos de amparado-

res extrafísicos; os parabanhos energéticos confirmando os parafenômenos; os insights transmiti-

dos por amparadores extrafísicos favorecendo a desenvoltura das discussões nas tertúlias; o toque 

do Serenão alavancando a contenda. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o si-

nergismo das associações de ideias. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) orientando os debatedores; o princípio 

cosmoético da polêmica útil; o princípio da autopesquisa gerada pelo debate; o princípio da evo-

lução conjunta interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da am-

parabilidade inerente ao empreendimento cosmoético; o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio da interassistencialidade; o princípio dual da polaridade; o princípio da ver-

pon; o princípio da divergência; o princípio da consensualidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao debate diário; o código 

grupal de Cosmoética (CGC) sustentando o bom desempenho das tertúlias. 

Teoriologia: a teoria do debate útil; a teoria da argumentação mentalsomática; a teoria 

da interlocução equânime; a teoria da exposição lógica; a teoria da Conviviologia Cosmoética. 

Tecnologia: a técnica do debate esclarecedor; a técnica da dialética; a técnica da auto-

pesquisa heurística; a técnica da Confrontologia Cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicolo-

gia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia. 

Efeitologia: os efeitos tarísticos dos debates nas tertúlias conscienciológicas; os efeitos 

esclarecedores das argumentações racionais dos tertulianos; os efeitos potencializadores do co-

nhecimento consciencial dos tertulianos e teletertulianos; o efeito ampliador das neoideias; os 

efeitos enriquecedores e agregadores de neoverpons e neologismos; os efeitos ampliadores da 

erudição de tertulianos; os efeitos proexológicos melhorando o padrão teático de intermissivis-

tas; o efeito halo do acúmulo de horas de autopensenização conjunta. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoideias em debates tertulianos; as 

tertúlias promovendo a ampliação das neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo ler-ouvir-assimilar-refletir-dialogar; o ciclo debate-réplica-tréplica; 

o ciclo ouvir-perguntar-responder-rebater-concluir; a interação verbetógrafo expositor–tertúlia-

no coadjutor; o ciclo diário de discussões inteligentes; o ciclo diálogo-consenso; o ciclo dialético 

tese-antítese-síntese. 
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Enumerologia: a análise; a síntese; a fundamentação; a argumentação; a concordância;  

a discordância; o consenso. 

Binomiologia: o binômio pergunta bem formulada–resposta inteligente; o binômio de-

bate no Tertuliarium–assimilação do verbete; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio au-

topesquisa-heteropesquisa; o binômio perguntar-discordar. 

Interaciologia: a interação tertuliano-verbetógrafo; a interação discussão local–reper-

cussão multidimensional; a interação Tertuliarium-Interlúdio; a interação tertuliano-teletertulia-

no-paratertuliano; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação qualificação da critici-

dade–solidez das argumentações. 

Crescendologia: o crescendo intelectivo e parapsíquico percepção parcial das tertúlias 

pelos telealunos–participação presencial, ao vivo e in loco, no Tertuliarium; o crescendo tertuli-

ano calado–tertuliano questionador; o crescendo cognitivo da associação de ideias de ponta no 

decorrer da tertúlia. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Harmoniologia; o trinômio or-

topensenidade–dialógica multidimensional–exposição lúcida; o trinômio pensar-examinar-expor; 

o trinômio ouvir-assimilar-refutar. 

Polinomiologia: o polinômio dúvida-pergunta-resposta-compreensão. 

Antagonismologia: o antagonismo pergunta / resposta; o antagonismo tese / antítese;  

o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo percepção / parapercepção; o antagonismo 

reflexão unidimensional / reflexão multidimensional; o antagonismo monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo de a evolução individual ape-

nas existir em grupo. 

Politicologia: a argumentocracia; a refutocracia; a democracia; a lucidocracia; a dis-

cernimentocracia; a criticocracia; a cognocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a tertuliofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a coerenciofilia; 

a raciocinofilia; a experimentofilia; a criticofilia; a energofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: o autenfrentamento da fobia de falar em público; a autocriticofobia; a hete-

rocriticofobia; a parapsicofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do pânico. 

Maniologia: a mania de dialogar; a mania de perguntar; a mania de discutir; a mania de 

criticar de modo cosmoético; a profilaxia da egomania. 

Holotecologia: a debatoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a pesquisoteca; a assisten-

cioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Debatologia; a Tertuliologia; a Argumentologia; a Questiono-

logia; a Descrenciologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Pesquisologia; a Taristico-

logia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Verbetologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o tertuliano coadjutor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o in-

telectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o infocomunicólogo;  

o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o internauta curioso; o aluno de 

Conscienciologia; o pré-intermissivista. 
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Femininologia: a tertuliana coadjutora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a inte- 

lectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a infocomunicóloga; 

a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a internauta curiosa; a aluna de Cons-

cienciologia; a pré-intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens teletertulianus; o Homo 

sapiens refutator; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens rationalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tertuliano coadjutor eventual = aquele participando esporadicamente dos 

debates; tertuliano coadjutor assíduo = aquele participando regularmente dos debates. 

 

Culturologia: a cultura da dialética na tertúlia conscienciológica; a cultura verbe-

tográfica; a cultura do Enciclopedismo conscienciológico; a cultura das autopesquisas conscien-

ciais; a cultura cognopolita; a cultura do parapsiquismo cosmoético interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tertuliano coadjutor, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

03.  Cultura  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

04.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

05.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

06.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Omnidesafio  das  tertúlias  conscienciológicas:  Refutaciologia;  Homeostático. 

08.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

12.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

13.  Teletertuliano  incógnito:  Infocomunicologia;  Neutro. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

 

O  TERTULIANO  COADJUTOR  CONTRIBUI,  DE  MODO  DE-
CISIVO,  PARA  DINAMIZAR  OS  DEBATES  NAS  TERTÚLIAS,  
QUALIFICANDO  OS  PARACONHECIMENTOS  CONSCIENCIO-
LÓGICOS  DE  PONTA  TRANSMITIDOS  PARA  O  COSMOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem verificado, in loco, o grau de importância 

dos debates impulsionados dialeticamente pelo tertuliano coadjutor? Como você avalia a própria 

participação? 

 

A. A. 
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T E R T U L I O F I L I A  
( T E R T U L I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tertuliofilia é a predileção da conscin, homem ou mulher, pela audiência, 

participação e acompanhamento regular dos debates diários, grupais, sobre temáticas evolutivas 

inéditas, componentes das tertúlias conscienciológicas, ocorrendo diariamente no Tertuliarium do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tertúlia procede do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente 

para discutir ou conversar”. Apareceu, no idioma Espanhol, em 1630. Surgiu, no idioma Portu-

guês, no Século XIX. O elemento de composição filia provém do idioma Grego, phílos, “amigo; 

querido; queredor; agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no 

Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Apreço pela tertúlia conscienciológica. 2.  Gosto pelo debate tertuliá-

rio. 3.  Estima pela reflexão verponológica no Tertuliarium. 4.  Interesse pela Tertuliologia. 

Neologia. O vocábulo tertuliofilia e as 3 expressões compostas tertuliofilia presencial, 

tertuliofilia online e tertuliofilia de reprise são neologismos técnicos da Tertuliologia. 

Antonimologia: 1.  Assediofilia. 2.  Dogmatismo. 3.  Apriorismose. 4.  Preguiça mental. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Comunicologia Tarística Multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciológico; o holopensene tertuliário; o ho-

lopensene da interassistencialidade multidimensional; o holopensene descrenciológico; o holo-

pensene pró-expansão mentalsomática; o holopensene favorecedor da retilinearidade pensênica;  

a predileção por holopensene intelectual; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; o empenho pelo carregamento da autopensenização no pen; a agilização 

pensênica a partir da implantação de hábitos intelectuais; a autodisponibilidade em contribuir para 

o fortalecimento do holopensene da Conscienciologia no Planeta a partir do Tertuliarium. 

 

Fatologia: o apreço pelos debates temáticos das tertúlias conscienciológicas; a automoti-

vação intelectual; a autoinclusão voluntária no Curso de Longo Curso; a evolução consciencial 

enquanto conteúdo programático de prioridade universal; a satisfação na apreensão de neoconhe-

cimentos cosmoéticos; o gosto pela interlocução tarística aberta; a curiosidade sadia por neover-

pons; a valorização das ponderações racionais; a apreciação dos desafios intelectivos cosmoéti-

cos; a autocomprovação das aquisições tertulianas individuais e coletivas; o inventário de benes-

ses evolutivas hauridas nas temáticas debatidas; a adesão à rotina intelectual tertuliana; a criação 

de espaços na agenda para a assiduidade nas aulas tertuliárias; a formação e fortalecimento de 

postura pessoal tertuliofílica; a autodisponibilidade em contribuir na exemplificação da teática 

descrenciológica a partir do Tertuliarium. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoimersão roti-

neira em campo energético de desassédio mentalsomático; os extrapolacionismos parapsíquicos 

favorecidos pelo ambiente tertuliário; a atenção à parafenomenalidade tertuliana; a clarividência; 

a paratelepatia; a megaeuforização; os parabanhos energéticos; a percepção da presença de ampa-

radores extrafísicos; a captação de neoideias; a recuperação de cons magnos; o investimento 

multidimensional invulgar; a autodisponibilidade em contribuir com a irradiação de energias as-

sistenciais tarísticas a partir do Tertuliarium. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da educação infinita;  

o princípio da verpon; o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéti-

cos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio da evolução conjunta interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) administrando a vivência do binô-

mio recebimento-retribuição; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos voluntários no suporte  

à infraestrutura de realização das tertúlias diárias. 

Teoriologia: o corpus teórico e prático da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas tertuliárias; as técnicas energéticas; a técnica do registro; a téc-

nica de evitação do estupro evolutivo; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da 

Cosmoética Destrutiva; as Neotecnologias Comunicativas possibilitando a integração das cons-

cins interessadas na autevolutividade lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos das tertúlias conscienciológicas para a Comunidade Conscien-

ciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os efeitos tarísticos da expansão da Conscienciolo-

gia; os efeitos cognitivos da equalização de neoverpons, neologismos e informes comunitários; os 

efeitos gesconológicos da elevação da média de erudição conscienciológica; os efeitos proexoló-

gicos na atração e inclusão de intermissivistas inalcançados e inadaptados; os efeitos harmoni-

zadores do entrosamento de voluntários das diversas instituições conscienciocêntricas (ICs); os 

efeitos assistenciais do acolhimento aos visitantes no Tertuliarium. 

Neossinapsologia: a propensão à formação continuada de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo pré-tertúlia–tertúlia–pós-tertúlia; o exercício intelectivo no ciclo ler-

-ouvir-refletir-questionar-registrar; o ciclo alternante expositor-ouvinte; o ciclo elaborar per-

guntas–ponderar respostas; o ciclo assim-desassim; o ciclo diário de conversas revigorantes;  

a integração intelectual de conscins de diversas faixas do ciclo etário humano. 

Enumerologia: os aportes cognitivos; os aportes intelectivos; os aportes energéticos; os 

aportes parapsíquicos; os aportes parafenomênicos; os aportes autodesassediantes; os aportes 

proexológicos. 

Binomiologia: o proveito tertuliano proporcional ao binômio assiduidade-autoconcen-

tração nos debates; o binômio rotina intelectual–rotina tertuliana; o binômio autocrítica-hetero-

crítica; o binômio admiração-discordância; o binômio entendimento-aplicação da neoverpon;  

o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio autodesassédio–pacificação íntima. 

Interaciologia: a interação tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação convite 

ao debate–estímulo à autorreflexão; a interação aprofundamento das ponderações–diminuição 

de irracionalidades; a interação aquisição de neoconstructos–aprendizagem de ortocondutas;  

a interação ampliação das parapercepções–lucidez nos paracontatos; a interação qualificação 

da criticidade–solidez das argumentações; a interação exercitação intelectiva–desembaraço inte-

lectual. 

Crescendologia: o crescendo na apreensão de cognições evolutivas; o crescendo na pa-

raperceptibilidade energética; o crescendo no atilamento parapsíquico; o crescendo na compre-

ensão das neoverpons; o crescendo na vivência das teáticas conscienciológicas; o crescendo na 

abordagem multidimensional às realidades; o crescendo na adoção de mundividência conscien-

ciológica. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinômio: a ampliação do polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-

-analógico-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer. 

Paradoxologia: o paradoxo do morador da cidade de Foz do Iguaçu, estudioso da 

Conscienciologia, estando continuamente indisponível para participar das tertúlias. 
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Politicologia: a política tertuliana de paraeducação continuada. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a tertuliofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a ener-

gofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a holoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca; a comunicoteca;  

a debatoteca; a diplomaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Evoluciologia; a Taristicologia; a Parapedago-

gia; a Comunicologia; a Refutaciologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Prio-

rologia; a Verbetologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o elenco tertuliano; o paraelenco tertuliano; a equipe técnica do 

Holociclo; a equipe técnica da Verbetografia; a equipe multiprofissional do Tertuliarium. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o infocomunicólogo; o tertuliano; o teletertulia-

no; o verbetógrafo; o verbetólogo; o internauta curioso; o aluno de Conscienciologia; o pré-in-

termissivista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a infocomunicóloga; a tertuliana; a teleter-

tuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a internauta curiosa; a aluna de Conscienciologia; a pré-in-

termissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens teletertulianus; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tertuliofilia presencial = a demonstrada pela participação regular nas ter-

túlias com a presença física no Tertuliarium; tertuliofilia online = a demonstrada pela participa-

ção regular nas tertúlias ao vivo por meio de conexão à Internet; tertuliofilia de reprise = a de-

monstrada pela audiência regular das tertúlias através do replay das gravações digitais disponíveis 

na web. 

 

Culturologia: a cultura tertuliária; a cultura verbetográfica; a cultura do Enciclopedis-

mo Conscienciológico; a cultura cognopolita; a cultura da energossomaticidade lúcida; a cultura 

do parapsiquismo cosmoético interassistencial; a cultura conscienciológica. 
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Autoteste. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 24 filias, derivadas, incentivadas  

e / ou sinérgicas com a tertuliofilia, seguidas de questionamento passível de auxiliar na autavalia-

ção do nível pessoal de estima, valorização, priorização, aproveitamento e retribuição dos aportes 

recebidos com a frequência regular nas tertúlias: 

01.  Amparofilia. Identifica aumento na hiperacuidade pessoal quanto à manifestação de 

amparadores extrafísicos, seja em intervenções energéticas ou na fala de verbetógrafo? 

02.  Argumentofilia. Identifica acréscimo de racionalidade, profundidade, flexibilidade 

e didática nas próprias argumentações? 

03.  Assistenciofilia. Identifica ampliação da autodisponibilidade para a doação de ener-

gias conscienciais (ECs) assistenciais, pacíficas, balsâmicas, durante as tertúlias? 

04.  Bibliofilia. Identifica crescimento na efetivação da leitura de material consciencioló-

gico publicado? 

05.  Cogniciofilia. Identifica progresso nos resultados pessoais na Prova Geral de Cons-

cienciologia? 

06.  Comunicofilia. Identifica qualificação do conteúdo e avanço na clareza expositiva 

nos questionamentos pessoais ao microfone? 

07.  Conformaticofilia. Identifica investimento pessoal nos detalhes formais em prol da 

facilitação da fidedignidade da ideia a ser transmitida? 

08.  Cosmoeticofilia. Identifica majoração do entendimento e empenho pessoais para  

a sustentação de comportamentos cosmoéticos? 

09.  Criticofilia. Identifica depuração das auto e heterocríticas a partir da teática do prin-

cípio da descrença exemplificada no Tertuliarium? 

10.  Debatofilia. Identifica a prevalência pessoal da passividade ou da contribuição ativa 

para o enriquecimento dos debates? 

11.  Desassediofilia. Identifica avanço na identificação de auto e heterodesassédios ocor-

ridos na dinâmica tertuliária? 

12.  Energofilia. Identifica melhora no autatilamento para a distinção de alterações no 

campo energético instalado? 

13.  Fatofilia. Identifica intensificação da curiosidade pessoal sadia pelas informações 

internacionais, contemporâneas ou passadas, instigada pelos assuntos discutidos nas tertúlias? 

14.  Gesconofilia. Identifica multiplicação na autoprodutividade intelectual (verbetes, ar-

tigos, cursos e livros) em contraponto aos recebimentos intelectuais, cognitivos, energéticos e pa-

rapsíquicos recebidos? 

15.  Grupofilia. Identifica maior atenção e colaboração pessoal para o bom andamento 

das funções administrativas do Tertuliarium? 

16.  Ideofilia. Identifica amplificação na geração e captação de ideias no holopensene 

tertuliário para uso pessoal ou para doação à terceiros? 

17.  Lexicofilia. Identifica desenvolvimento de apreço pelas palavras e o consequente 

aumento de consultas aos dicionários e ampliação dos próprios dicionários cerebrais? 

18.  Neofilia. Identifica fortalecimento da autoconfiança intelectual para enfrentar as 

neocognições passíveis de exigirem a reciclagem das autoconvicções? 

19.  Paracomunicologia. Identifica sutilização paraperceptiva pessoal para notar os pa-

rabanhos energéticos patrocinados por paravisitantes ilustres? 

20.  Parafatofilia. Identifica expansão da autolucidez quanto às paraocorrências tertulia-

nas? 

21.  Reeducaciofilia. Identifica amadurecimento dos autoposicionamentos tarísticos na 

defesa pública de verbete enciclopédico? 

22.  Teaticofilia. Identifica diminuição do intervalo temporal entre a apreensão e a apli-

cação das neoverpons estudadas? 

23.  Verbaciofilia. Identifica priorização pessoal do emprego da verbação das comunica-

ções pessoais? 

24.  Verbetofilia. Identifica aperfeiçoamento pessoal da verbetografia objetivando a coo-

peração satisfatória com a tares tertuliária? 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tertuliofilia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

05.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

06.  Cultura  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

07.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

08.  Migração  intratertuliária:  Tertuliologia;  Neutro. 

09.  Omnidesafio  das  tertúlias  conscienciológicas:  Refutaciologia;  Homeostático. 

10.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

11.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

12.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

13.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

14.  Teletertuliano  incógnito:  Infocomunicologia;  Neutro. 

15.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  TERTULIOFILIA  FUNDAMENTA-SE  NO  APREÇO  PELAS  

COGNIÇÕES  CONSCIENCIOLÓGICAS  E  NA  AUTOLUCIDEZ  

QUANTO  AOS  GANHOS  EVOLUTIVOS  PROPORCIONADOS  

PELOS  DEBATES  DIÁRIOS  EM  ATMOSFERA  TERTULIÁRIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, averiguou as repercussões das tertúlias conscien-

ciológicas em âmbito individual, grupal e coletivo? Tal avaliação elevou o grau de prioridade do 

tempo dedicado para a retribuição dos aportes tertuliários? 

 

A. L. 
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T E S A U R I Z A Ç Ã O  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tesaurização é a ação ou efeito de a conscin lúcida tesaurizar, entesourar 

ou acumular bens ou haveres a fim de constituir o próprio patrimônio ou pé-de-meia para viver  

a existência humana digna, com relativa independência econômica e financeira, sem ser parasita 

de outrem ou de alguma instituição, a fim de executar as exigências naturais da programação 

existencial, pessoal, com todos os respectivos recursos disponíveis, tanto econômicos quanto ad-

ministrativos e intelectuais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tesaurização vem do idioma Latim, thesaurizatio, “ação de ente-

sourar, de acumular bens e haveres”. 

Sinonimologia: 1.  Formação do pé-de-meia. 2.  Previsão econômico-financeira. 3.  Vi-

da autorganizada. 4.  Desempobrecimento. 5.  Independência econômico-financeira. 6.  Poupança 

de econimias. 7.  Acumulação de bens 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo tesauro: 

atesourar; entesoirada; entesoirado; entesoirador; entesoiradora; entesoiramento; entesoirar; 

entesourada; entesourado; entesourador; entesouradora; entesouramento; entesourar; megate-

sauro; minitesauro; tesaurismose; tesaurismótico; tesaurização; tesaurizada; tesaurizado; tesau-

rizador; tesaurizadora; tesaurizar; tesaurose. 

Neologia. As 3 expressões compostas tesaurização mínima, tesaurização média e tesau-

rização máxima são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 01.  Voto de pobreza. 02.  Imprevidência econômico-financeira.  

03.  Vida desorganizada. 04.  Autovivência anárquica. 05.  Dependência econômico-financeira. 

06.  Concupiscência. 07.  Busca da opulência. 08.  Desperdício econômico-financeiro. 09.  Empo-

brecimento. 10.  Insolvência pessoal. 

Estrangeirismologia: o nest egg; a conscin economicamente large; o Planejamenta-

rium; o desk top; o laptop; a Internet; a megastore; o blue chip; o bear‘s day; o bull‘s day. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Economia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Toda pobreza 

avilta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a tesaurização; o pé-de-meia; a planilha financeira; o antiparasitismo; o ente-

souramento sem ganância, nem avarícia, aplicado à interassistencialidade; as reservas econômicas 

pessoais; a composição do pé-de-meia; a estrutura do coscorrinho; o preparo para os dias de 

escassez; a evitação dos apertos no futuro; a avaliação das despesas face ao rendimento; a reserva 

do percentual de rendimento para a poupança; a definição dos objetivos da poupança; as 

aplicações diversificadas de investimento; o investimento no tempo livre; o investimento em 

educação; o descontrole financeiro; o voto estrito de pobreza, material e consciencial, de-

magógico; o frade mendicante parasita; os perdularismos dos requintes e das suntuosidades;  

a vida sem os requintes principescos do papa; o regime político patológico do capitalismo selva-

gem; as tentações do consumismo paroxístico; a renúncia ao consumo imediato; a seletividade 

qualitativa do entesouramento da retenção dos fatos; a proteção do patrimônio; os seguros dos 

bens; a estocagem do prioritário melhor; o pecúlio consciencial; a autodidaxia mnemônica; a pou-
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pança também do espaço mnemônico; a evitação da sobrecarga das inutilidades; a retenção do es-

sencial prioritário; o armazenamento de ideias libertárias para a prática da tares; o acervo pesqui-

sístico exigindo suporte econômico; o ato de entesourar volumes de conteúdos libertários na bi-

blioteca; a administração da holoteca pessoal; os recursos econômicos para as pesquisas; as fontes 

intelectuais pessoais de pesquisas; a Arquivística pessoal; o colecionismo técnico; a autovivência 

lúcida da interdependência evolutiva; a constelação de ações e eventos da Historiografia pessoal; 

as coletâneas de objetos de pesquisa; a conservação de tesaurização dos materiais; a conservação 

da memória; o supermercado de ideias; os textos científicos, políticos, econômicos e sociais con-

servados; o universo fotográfico, cinematográfico e televisual nesta era das imagens em movi-

mento; a Infocomunicologia pessoal; a Bibliomática; a Lexicomática; o amplo circuito da coleção 

particular e a relação com coleções públicas, leilões, livrarias, museus e bibliotecas; a Lexico-

logia; a tesaurização na fase preparatória da proéxis; o tesauro da Conscienciologia; a Neoe-

conomia; a Economia Mentalsomática; a Biblioteconomia; a Holoteconomia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da poupança. 

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 Despertologia; o laboratório conscienciológico Autocons-

cienciometrologia. 

Enumerologia: a tesaurização cultural; a tesaurização polimática; a tesaurização mne-

mônica; a tesaurização poliglótica; a tesaurização holotecária; a tesaurização bibliográfica; a te-

saurização autoproexológica. 

Binomiologia: o binômio custo-benefício. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo pobreza / riqueza; o antagonismo pé-de-meia / per-

dularismo; o antagonismo autodisciplina / autodesorganização; o antagonismo mercantilista 

/ filantropo; o antagonismo mendicante / assistente; o antagonismo papa / mendicante; o antago-

nismo assistente teórico / assistente teático; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo 

consciencial. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a proexofilia; a inventariofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do furão. 

Maniologia: a bibliomania; a bricabraquemania paradoxal da holoteca. 

Holotecologia: a experimentoteca; a metodoteca; a ciencioteca; a inventarioteca; a proe-

xoteca; a administroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; a Economia; 

a Interassistenciologia; a Cronêmica; a Prospectiva; a Dessomatologia; a Autodiscernimentologia; 

a Autocriteriologia; a Intencionologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Inventario-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador independente; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assessor econômico-financeiro; o bibliotecô-

nomo; o holotecário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora independente; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assessora econômico-financeira; a bibliote-

cônoma; a holotecária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens thesaurus; o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sa-

piens conscientiometricus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens bibliotheconomus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tesaurização mínima = quem alcança a independência econômico-finan-

ceira tão somente quando se aposenta; tesaurização média = quem alcança a independência eco-

nômico-financeira depois dos 45 anos de idade; tesaurização máxima = quem alcança a inde-

pendência econômico-financeira ainda em plena fase preparatória da proéxis, antes dos 35 anos 

de idade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tesaurização, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Consciência  desprogramada:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 
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A  TESAURIZAÇÃO  É  PROVIDÊNCIA  INEVITÁVEL  PARA 

TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  PESQUISA-
DORA,  INDEPENDENTE  E  AUTOCONSCIENTE  QUANTO   

AO  EMBASAMENTO  DA  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou o limite satisfatório da própria tesau-

rização econômica e técnica? Desde quando? 
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T E S T A M E N T O    D E    I N V E R S O R  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O testamento de inversor é o documento oficial elaborado pela conscin in-

versora, homem ou mulher, ainda na vida humana, disponibilizando os próprios bens depois da 

dessoma pessoal para determinada causa ou objetivo alinhado com a autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo testamento deriva do idioma Latim, testamentum, “atestação; 

testamento; a sagrada escritura”. Surgiu no Século XIII. O termo inversor procede também do idi-

oma Latim, inversus, “voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permu-

tado”, e este de invertere, “revirar, revolver; permutar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Documento de doação pré-dessoma do inversor. 2.  Legado de in-

versor. 

Neologia. As 3 expressões compostas testamento de inversor, testamento de inversor ini-

ciante e testamento de inversor veterano são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Partilha de bens grupocármica. 2.  Herança desendereçada. 

Estrangeirismologia: a vontade post mortem; a mentalidade large; o check list proéxi-

co; o timing das resoluções; o best effort assistencial; o timeline da Invexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao altruísmo lúcido. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste mãe 

inversora. Inexiste pai inversor. Testamento: última vontade. Testar: encaminhamentos pós-

dessoma. 

Coloquiologia: desta vida, nada se leva, nada se traz (bens materiais). 

Citaciologia: – “Muitas vezes pequena oferta produz grandes efeitos” (Lucius Annaeus 

Sêneca 4 a.e.c.–65 a.e.c.). 

Filosofia: o Idealismo; o Utilitarismo; o Antibagulhismo Energético.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proéxis; os proexopensenes; a proexopenseni-

dade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o testamento de inversor; o documento comprobatório do testar; a destinação 

interassistencial do patrimônio pessoal pós-dessoma; a disponibilização de bens pós-dessoma;  

o encaminhamento do patrimônio pessoal; o estabelecimento de herdeiro-causa na ausência de 

prole humana; a destinação de recursos para a proéxis; a evitação das posses herdadas pelo Esta-

do; o incentivo pós-dessoma à causa interassistencial; a possibilidade de escolha consciente; a op-

ção lúcida em vida; o ato proexológico pós-vida humana; a chance de opinar antes de dessomar;  

a organização do futuro vindouro; os detalhes intrafísicos finalizadores; o encerramento material 

profícuo; a organização antecipada em vida; a despreocupação com o pós-dessoma do inversor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermis-

sivo (CI); o cumprimento dos paradeveres; o amparo de função; o autoparapsiquismo lúcido; as 

inspirações extrafísicas; a gratidão pela assistência extrafísica; a dessoma lúcida invexológica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bem-alguém; o sinergismo antimaternidade sadia–ma-

ternação generalizada; o sinergismo despojamento-experimentação; o sinergismo desapego lúci-

do-automotivação; o sinergismo amparo de função–acertos proexológicos. 

Principiologia: o princípio da retribuição; o princípio da usabilidade; o princípio da 

responsabilidade interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do 

posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as ações lúcidas. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade tarística. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica do aproveitamento de recursos; a técnica do 

planejamento; a técnica de materialização das ideias dos Cursos Intermissivos. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico e o paravoluntariado alicerçados no vínculo 

consciencial, cultivando a doabilidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; a Cognópolis enquanto o maior laboratório grupal da Consciencio-

logia no Planeta. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Dessoma-

tologia; o Colégio Invisível dos Proexologistas. 

Efeitologia: o efeito sadio do desapego material relativo ainda na vida humana; o efeito 

da doação antecipada na evitação de desvios; o efeito da organização presente nas ações futu-

ras; o efeito dos acontecimentos nas autorreflexões. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à experimentação das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo da vida humana; o ciclo das realizações; o ciclo da matéria. 

Enumerologia: a doação voluntária; a doação planejada; a doação antecipada; a doação 

comunicada; a doação formalizada; a doação direcionada; a doação proexológica. 

Binomiologia: o binômio acumulação-doação; o binômio dessoma-desapego; o binômio 

inversão–produtividade interassistencial; o binômio lucidez-proatividade; o binômio organiza-

ção-antecipação; o binômio recebimento-repasse; o binômio herança-testamento. 

Interaciologia: a interação ressoma-dessoma; a interação aquisição-distribuição; a in-

teração vida produtiva–dessoma tranquila; a interação invexibilidade-liberdade; a interação pa-

trimônio consciencial–patrimônio intrafísico. 

Crescendologia: o crescendo doação em vida–doação pós-dessoma; o crescendo juven-

tude-velhice; o crescendo pouco-muito; o crescendo desconhecimento-notoriedade.   

Trinomiologia: o trinômio documentação-oficialização-ordenação; o trinômio anteci-

pação-profilaxia-tranquilidade; o trinômio meta-realização-satisfação; o trinômio saúde-lucidez-

-autodiscernimento; o trinômio adoecimento-obnubilação-incapacitação. 

Polinomiologia: o polinômio consciência financeira–gastos comedidos–acumulabilida-

de–doação interassistencial; o polinômio lucidez-realismo-previsão-providência. 

Antagonismologia: o antagonismo bom aproveitamento / desperdício; o antagonismo 

em tempo / tempo esgotado; o antagonismo generoso / miserê; o antagonismo iniciativa pessoal  

/ ação de terceiros; o antagonismo escolha consciente / acaso incerto. 

Paradoxologia: o paradoxo de fazer o testamento antes da velhice; o paradoxo de fazer 

da dessoma pessoal ato interassistencial. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis intrafísicas garantindo o cumprimento dos testamentos. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a lucidofilia. 

Fobiologia: a superação da tanatofobia; a eliminação da organizaciofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da desorganização; a superação da síndrome do 

ansiosismo; a eliminação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a anulação da mania de postergar; a evitação da mania de viver o presente 

sem pensar no futuro; a superação da mania de perder oportunidade evolutiva por desatenção. 
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Mitologia: a eliminação do mito do jovem com tempo infinito; a superação do mito de 

comigo não acontece; a evitação do mito da dessoma na longevidade. 

Holotecologia: a proexoteca; a volicioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Invexologia; a Interassis-

tenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Cronologia; a Autodeterminologia;  

a Prospectivologia; a Evoluciologia. 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inversora; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a personalida-

de organizada; a conscin previdente. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;  

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; 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 maxidissidente ideológica; a tenepessis-

ta; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

liana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens co-

haerens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens orga-

nisatus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: testamento de inversor iniciante = o relativo à acumulação pessoal em 

poucas décadas de vida intrafísica; testamento de inversor veterano = o relativo aos bens acumu-

lados ao longo de quase 1 século de vivências na intrafisicalidade. 

 

Culturologia: a cultura da invexibilidade; a cultura da interassistencialidade; a cultura 

da autorganização; a cultura da antecipação; a cultura da dessoma lúcida. 

 

Lei. De acordo com a legislação vigente (Ano-base: 2014), quando o indivíduo dessoma, 

automaticamente, os bens pessoais são de direito dos filhos, do cônjuge e dos pais, se ainda vivos. 

Childfree. No caso de pessoas sem filhos, sem cônjuge, nem pais vivos, se não houver 

testamento orientando a destinação das posses do falecido, serão encaminhadas para o Estado. 

Elaboração. O testamento elaborado em cartório possui o respaldo das leis, adquirindo 

maior seriedade e pode ser atualizado ao longo da vida do testador ou da testadora. 

Testador. Cabe lembrar a importância de explicitar detalhadamente no testamento para 

quem ou para onde serão doados os bens pessoais, independente da natureza dos mesmos. 

 

Taxologia. Eis, listados, na ordem alfabética, 4 exemplos de tipos de testamento de in-

versor conforme interesses cultivados ao longo da vida intrafísica: 

1.  Testamento de inversor colecionador: relativo às coleções especializadas. 
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2.  Testamento de inversor escritor: relativo à biblioteca pessoal, aos direitos autorais 

das próprias obras e às publicações póstumas. 

3.  Testamento de inversor investidor: relativo aos bens financeiros e patrimônio mate-

rial em geral. 

4.  Testamento de inversor tecnológico: relativo às máquinas, aparelhos e invenções. 

 

Vontade. O pesquisador da Conscienciologia livre de filhos tem a possibilidade de dei-

xar o patrimônio pessoal, disponível na época da dessoma futura, para a reimpressão das obras 

conscienciológicas de autoria do propositor desta Ciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o testamento de inversor, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autorresolução  derradeira:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Bidoação  pessoal:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

07.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Gratuidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

12.  Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

13.  Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático.  

15.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

 

O  TESTAMENTO  DE  INVERSOR  É  A  OPORTUNIDADE,  
MESMO  APÓS  A  DESSOMA,  DE  A  CONSCIN  AINDA  REA-
LIZAR  ASSISTÊNCIA  INTRAFÍSICA.  A  DOAÇÃO  DE  RECUR-
SOS,  ATÉ  PEQUENA,  PODE  SER  DE  GRANDE  UTILIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a própria dessoma? Planejou como 

melhor encaminhar formalmente os recursos intrafísicos pessoais e investimentos em andamento 

pós-dessoma em prol da interassistencialidade? 

 

K. A. 
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T E S T A M E N T O    V I T A L  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O testamento vital é a declaração escrita elaborada pela conscin, homem ou 

mulher, em plena posse das faculdades mentais, com o objetivo de determinar tratamentos e pro-

cedimentos aos quais deseja ou não ser submetida em caso de enfermidade grave, irreversível  

e impossibilitadora de manifestação livre da vontade pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo testamento deriva do idioma Latim, testamentum, “atestação; 

testamento; a sagrada escritura”. Surgiu no Século XIII. O adjetivo vital deriva do vocábulo vida 

originário do idioma Latim, vita, “vida; existência; humanidade”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Diretivas antecipadas de vontade. 2.  Declaração prévia de vontade 

para terminalidade da vida. 3.  Testamento biológico. 4.  Declaração de vontade do paciente 

terminal. 

Neologia. As duas expressões compostas testamento vital precoce e testamento vital tar-

dio são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Testamento civil. 2.  Testamento tradicional. 

Estrangeirismologia: o living will; a advance decision; a Patientenverfügung; as vo-

luntades anticipadas; o accanimento terapeutico; o handicap; o requiescat in pace. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia do período pré-dessomático. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Enfermida-

de: possibilidade evolutiva. Longevidade prolonga assistência. Viver é assistir. Cremação: 

proteção ambiental. Eutanásia: interprisão grupocármica? 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relativos ao tema: – É melhor prevenir do que remedi-

ar. Quem cala, consente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paradireitologia; os grafopensenes; a grafopen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os liberopensenes; a libe-

ropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a autopensenização profilática; a auto-

pensenização consciente. 

 

Fatologia: o testamento vital; o documento de instruções prévias sobre tratamentos mé-

dicos ao final da vida; o Registro Nacional de Testamento Vital (RENTEV); o livre arbítrio;  

a evitação da transferência da responsabilidade para outrem; o medo do sofrimento próximo  

à dessoma; a falta de confiança na Medicina e nos médicos; a distanásia; a profilaxia da morte 

lenta sofrida; a crença de a vida ser direito, e não dever; a tatuagem no peito com mensagem para 

a equipe paramédica; a declaração pessoal trazida na carteira; o do not reanimate (DNR); o do not 

intubate (DNI); os registros médicos no prontuário; a existência do testamento vital enquanto 

item do prontuário dos residentes em instituições geriátricas; as decisões do marido ou de algum 

familiar masculino sendo as únicas relevantes em certas culturas; a dessoma na própria residên-

cia; a dessoma no ambiente hospitalar; o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU);  

o número 192; a ambulância; os planos de saúde; a trombólise; a trombectomia; a redução da 

capacidade cognitiva; a disfagia, a afasia e demais déficits motores derivados de acidentes vascu-

lares encefálicos (AVE) ou de doenças neurodegenerativas como o “Mal de Alzheimer” e a escle-

rose lateral amiotrófica (ELA); a unidade de AVE (Stroke unit) e a unidade coronariana; a Fono-

audiologia; a alimentação através de sondas; a sonda nasogástrica; a gastrostomia endoscópica 
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percutânea; a alimentação para disfagia; a incontinência; o catéter vesical; as infecções hospital-

lares; o antibiótico; os microorganismos multirresistentes; a fisioterapia; a mobilização no leito;  

a insuficiência renal; a hemodiálise; a transfusão sanguínea; a falência múltipla de órgãos; a uni-

dade de tratamento intensivo (UTI); a parada cardiorrespiratória; a ressuscitação cardiopulmonar; 

as drogas vasoativas; a ventilação mecânica invasiva e não invasiva; o delírio; o estado vegetativo 

persistente; o estado minimamente consciente; os movimentos dos olhos como única forma de co-

municação; o eletroencefalograma isoelétrico; a morte encefálica; a doação de órgãos; a abrevia-

ção ativa da vida ou eutanásia; a ortotanásia ou eutanásia passiva; as polêmicas instituições prati-

cantes da assistência ao suicídio, em casos específicos, a exemplo da Associação pelo Direito da 

Morte Digna (EXIT) sediada na Suíça; a unidade de tratamento paliativo; o umedecimento das 

mucosas; a bomba infusora de morfina; o alívio da dor; os reencontros e despedidas; o cumpri-

mento de tarefas pendentes; a tranquilidade; a possibilidade de realização da tares até o último 

minuto da vida intrafísica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os autocomprome-

timentos pré-ressomáticos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as projeções lúcidas;  

a experiência de quase morte (EQM); as autorretrocognições; a identificação do auto e heteroas-

sédio; o vínculo com guias amauróticos e assediadores; a liberdade de escolha pessoal calcada no 

Paradireito e no Paradever. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo grafopensenidade–exercí-

cio do livre arbítrio. 

Principiologia: o princípio ―antes da decisão h  o problema‖; o princípio da multidi-

mensionalidade consciencial; o princípio de autorganização evolutiva; o princípio do livre ar-

bítrio; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autonomia da vontade perante 

a lei. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) guiando as decisões lúcidas; o Ar-

tigo 15 do Código Civil proibindo o constrangimento, com risco de vida, a tratamento médico 

conservativo ou operativo; o Código de Ética Médica (Resolução 1.931 / 2009 do Conselho Fede-

ral de Medicina, artigo 41). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando o necessário equilí-

brio entre direitos e deveres interconscienciais. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do planejamento;  

a técnica da autorreflexão. 

Voluntariologia: o voluntariado em equipes de tratamento paliativo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojecio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos colaterais da escrita; os efeitos das decisões pessoais. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas através das projeções lúcidas; as neossi-

napses dos estudos da Paradireitologia. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-intermissão-ressoma. 

Enumerologia: a profilaxia das consequências dos acidentes de percurso; a profilaxia 

das consequências das doenças incapacitantes; a profilaxia das consequências dos transtornos 

mentais severos; a profilaxia das consequências da redução da autonomia pessoal; a profilaxia 

das consequências da limitação do livre arbítrio pessoal; a profilaxia das consequências do dano 

cerebral irreversível; a profilaxia das consequências dos redutores do autodiscernimento. 

Binomiologia: o binômio morte encefálicadoação de órgãos; o binômio projetabilida-

de lúcidaestado de coma. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22022 

Interaciologia: a interação médico-paciente; a interação médicogrupocarma do paci-

ente; a interação amparador de funçãoequipe médica. 

Crescendologia: o crescendo decisões da famíliadecisões do tutordecisões do pacien-

te mediante o testamento vital. 

Trinomiologia: o trinômio autoconfiança–autodecisão cosmoética–imperturbabilidade; 

o trinômio estado vegetativo persistente–estado minimamente consciente–síndrome do encarce-

ramento. 

Polinomiologia: o polinômio alívio de dormobilização no leitoumedecimento das mu-

cosashigiene somática. 

Antagonismologia: o antagonismo Medicina Paliativa / Medicina Curativa; o antago-

nismo viver / sobreviver; o antagonismo soma limitado / consciência ilimitada; o antagonismo 

consciência imperecível / soma perecível. 

Paradoxologia: o paradoxo de os medicamentos reduzirem a dor e poderem levar ao 

encurtamento da vida; o paradoxo de toda conscin ser conscin terminal; o paradoxo de a orto-

tanásia ser quase impossível em ambiente hospitalar; o paradoxo de a dessoma ser a única cer-

teza da existência intrafísica e a Socin ter dificuldade em lidar com ela. 

Politicologia: as políticas públicas de saúde; a política polêmica de certos países de 

legalização da eutanásia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo; as leis cósmicas; as 

leis cosmoéticas de conservação da vida. 

Filiologia: a proexofilia; a lucidofilia. 

Fobiologia: a superação da tanatofobia; a nosofobia; a patofobia; a eliminação da orga-

nizaciofobia; a erradicação da grafofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Locked-in; a profilaxia da síndrome da procrastinação. 

Maniologia: a evitação da mania de viver o presente sem pensar no futuro. 

Mitologia: o mito de a morte libertar; a superação do mito de o jovem ter toda vida pela 

frente; o mito de comigo não acontecer; a evitação do mito da dessoma na senilidade; o mito de  

a dessoma ser castigo do céu; o mito do livre arbítrio incondicional; o mito da liberdade 

absoluta; o mito de pensar em testamento atrair a morte. 

Holotecologia: a volicioteca; a juridicoteca; a dessomatoteca; a cosmoeticoteca; a assis-

tencioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a parassocioteca; a discernimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Dessomatologia; a Tanatologia; a Grupocar-

mologia; a Seriexologia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Voliciologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Recinologia; a Liberologia; a Autonomologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin previdente; a equipe médica; a equipex. 

 

Masculinologia: o testador; o tutor; o guardião; o paciente paliativo; o paciente terminal; 

o moribundo; o paciente oncológico; o tetraplégico; o demente; o afásico; o autodecisor; o enfer-

meiro; o fisioterapeuta; o fonoaudiólogo; o médico; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a testadora; a tutora; a guardiã; a paciente paliativa; a paciente terminal; 

a moribunda; a paciente oncológica; a tetraplégica; a demente; a afásica; a autodecisora; a enfer-

meira; a fisioterapeuta; a fonoaudióloga; a médica; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens organisatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: testamento vital precoce = aquele redigido pela conscin em plena saúde 

somática; testamento vital tardio = aquele redigido pela conscin com enfermidade somática 

grave. 

 

Culturologia: a cultura de deixar pra depois; a cultura da autorganização; a cultura da 

antecipação. 

 

Taxologia. Na prerrogativa da Autodecidologia, eis, em ordem alfabética, 11 itens típi-

cos de testamentos vitais, agrupados em 2 blocos: 

 

A.  Práticas médicas 

01.  Analgesia e alívio de outros sintomas: não autorizados; com exceção do uso de 

medicamentos redutores da lucidez; se necessário ,autorizado o uso de medicamentos redutores 

da lucidez. 

02.  Antibióticos: autorizado; não autorizado. 

03.  Hemodiálise: autorizada; não autorizada. 

04.  Ressuscitação cardiopulmonar (RCP): autorizada a tentativa de RCP; não auto-

rizada a tentativa de RCP. 

05.  Sonda (alimentação e líquidos): autorizados com o objetivo de prolongamento da 

vida; só autorizados para alívio sintomático em caso paliativo; nenhuma forma de aplicação de 

líquidos ou alimentos autorizada. 

06.  Transfusão (de sangue ou derivados): autorizada; não autorizada. 

07.  Ventilação mecânica: autorizada; não autorizada. 

 

B.  Práticas sociais 

08.  Cremação: desejada; não desejada. 

09.  Doação de órgãos: autorizada a doação de todos os órgãos possíveis; autorizada  

a doação de somente certos órgãos (citá-los); não autorizada a doação de órgãos. 

10.  Local de tratamento e dessoma: hospital; domicílio; outro local a citar. 

11.  Quebra do sigilo médico: se autorizada, citar nomes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o testamento vital, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Câncer  de  mama:  Patologia;  Nosográfico. 

02.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

03.  Colégio  Invisível  da  Dessomatologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  terminal:  Dessomatologia;  Neutro. 

05.  Dessoma  lúcida:  Dessomatologia;  Homeostático. 

06.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

07.  Distanásia:  Dessomatologia;  Neutro. 

08.  Inconformismo  dessomático:  Dessomatologia;  Nosográfico. 

09.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

10.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11.  Organização  pró-dessoma:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Qualidade  de  vida  ideal:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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15.  Testamento  de  inversor:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

O  TESTAMENTO  VITAL  É  IMPORTANTE  FERRAMENTA  

PARA  AS  DECISÕES  MÉDICAS,  EXPRESSANDO  A  VON-
TADE  PRIORITÁRIA  DA  CONSCIN  COM  ENFERMIDADE  

IRREVERSÍVEL  E  INCAPACITADA  DE  MANIFESTAR-SE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, acha relevante fazer testamento vital? Por qual 

razão? Já refletiu sobre os benefícios de tal procedimento? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Os Descendentes. Título Original: The Descendants. País: EUA. Data: 2011. Duração: 115 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: 

Alexander Payne. Elenco: George Clooney; Shailene Woodley; Amara Miller; Patricia Hastie; Judy Greer; Beau Bridges; 

Shailene Woodley; Matthew Lillard; Robert Forster; & Mary Birdsong. Produção: Tracy Boyd; Jim Burke; George Parra; 
Alexander Payne; & Jim Taylor. Desenho de Produção: Jane Ann Stewart. Direção de Arte: Timothy T. K. Kirkpatrick. 

Roteiro: Alexander Payne; Nat Faxon; & Jim Rashe, com base no livro de Kaui Hart Hemmings. Fotografia: Phedon 

Papamichael. Música: Eugene Kulikov. Montagem: Kevin Tent. Cenografia: Matt Callahan. Figurino: Wendy Chuck. 
Edição: Kevin Tent. Efeitos Especiais: Modern VideoFilm; & Custom Film Effects. Estúdios: 20th Century Fox. Com-

panhia: Fox Searchlight Pictures; Ad Hominem Enterprises; & Dune Entertainment. Outros dados: Vencedor do Globo 

de Ouro de Melhor Filme dramático em 2012. Sinopse: Matt King é casado, pai de duas meninas e passa a reanalisar  
a própria vida depois de a esposa acidentar-se gravemente. 

2.  Para sempre Alice. Título Original: Still Alice. País: EUA. Data: 2014. Duração: 101 min. Gênero: 

Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Richard 
Glatzer; & Wash Westmoreland. Elenco: Julianne Moore; Kate Bosworth; Shane McRae; Hunter Parrish; Alec Baldwin; 

Seth Gilliam; Kristen Stewart; Stephen Kunken; Erin Darke; & Daniel Gerrol. Produção: Lex Lutzus; James Brown;  

& Pamela Koffler. Desenho de Produção: Tommaso Ortino. Direção de Arte: Susan Perlman. Roteiro: Richard Glatzer; 
& Wash Westmoreland, com base no livro de Lisa Genova. Fotografia: Denis Lenoir. Música: Ilan Eshkeri. Montagem: 

Nicolas Chaudeurge. Cenografia: Susan Perlman. Figurino: Stacey Battat. Edição: Nicolas Chaudeurge. Efeitos Espe-

ciais: Mechanism Digital. Estúdios: BSM Studio; Backup Media; Big Indie Pictures; Killer Films; & Shriver Films. Dis-

tribuição: Sony Pictures Classics. Sinopse: A linguista Alice Howland descobre aos cinquenta anos sofrer do Mal de Al-

zheimer, gerando necessidade de mudança nas relações familiares, especialmente em relação à filha Lydia. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lippmann, Ernesto; Testamento Vital: O Direito à Dignidade; pref. Rui Geraldo Camargo Viana; re-
visores Lucrécia Freitas; & Maria Aparecida Medeiros; 102 p.; 3 caps.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 microbiografia; 1 web-

site; 58 refs.; 4 anexos; 21 x 14 cm; br.; Matrix; São Paulo, SP; 2013; páginas 17 a 27. 

2.  Schreiber, Anderson; Direito Civil e Constituição; 512 p.; 3 partes; 40 caps.; 1 E-mail; 2 enus.; 1 website; 

24 x 17 cm; br.; Editora Atlas; São Paulo, SP; 2013; páginas 339 a 346. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Registro Nacional de Testamento Vital (RENTEV); disponível em: <www.testamentovital.com.br>; 
acesso em: 03.07.15. 

 

M. R. U. 
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T E S T E    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teste conscienciológico é o método, processo, procedimento, experimen-

to, prova, comprovação ou meios utilizados para o exame ou verificação para determinar a quali-

dade, a natureza ou o comportamento de alguma coisa, ou de algum sistema sob certas condições, 

opondo-se ao conceito de mera especulação, dentro das áreas de pesquisas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo teste vem do idioma Inglês, test, “teste; experimento; prova; com-

provação”, e este do idioma Latim, testis, “testemunha”. Surgiu no Século XX. A palavra cons-

ciência 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 deriva do idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Exame; teste conscienciométrico. 02.  Estudo-piloto. 03.  Demons-

tração técnica. 04.  Teste do ácido. 05.  Tiracisma; tiradúvida; tirateima. 06.  Escrutínio. 07.  Exa-

me de excelência. 08.  Investigação atomizadora. 09.  Dissecção do assunto. 10.  Holanálise; me-

ganálise. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo teste: mega-

teste; miniteste; testada; testado; testador; testadora; testagem; testante; testar. 

Neologia. As 3 expressões compostas teste conscienciológico, miniteste conscienciológi-

co e megateste conscienciológico são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Especulação. 2.  Achismo. 3.  Palpitometria. 4.  Acriticismo. 5.  An-

tianálise. 

Estrangeirismologia: o checkup; o brainstorming; o approche técnico; o approach téc-

nico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade técnica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os tecnopensenes; a tecno-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade. 

 

Fatologia: o teste conscienciológico; as sondagens conscienciais; a reverificação dos da-

dos; o teste mais empregado e debatido do motorista por meio do bafômetro (álcool-teste ou eti-

loteste); o livro 700 Experimentos da Conscienciologia; o livro 100 Testes da Conscienciometria; 

o livro Conscienciograma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisador–equipe técnica. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 
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Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica 

da assim e desassim. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia. 

Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo experimental sondagem- 

-diagnóstico-solução. 

Enumerologia: o teste de campo; o teste de desempenho; o teste de equilíbrio; o teste de 

estresse; o teste de precisão; o teste de resistência; o teste de vida. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de 

pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo teste preambular–teste avançado. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço consciente. 

Filiologia: a cienciofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a fatofilia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a tecnoteca; a pesquisoteca; a experimentoteca; a metodo-

teca; a fenomenoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Conscienciometrologia; a Prospecciologia; 

a Dissecciologia; a Autopesquisologia; a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Autocriticologia; a Autocriteriologia; a Sistematicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a c ompletista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens testor; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens 
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paraperceptivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens cons-

cientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniteste conscienciológico = o exame da conscin por meio da condição 

de conscin-cobaia; megateste conscienciológico = a autovivência do fenômeno da cosmocons-

ciência. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Experimentologia. 

Intencionologia. Diante da Cosmoeticologia, quem se propõe a ser feliz e disciplinado, 

mantém a homeostase do holossoma e alcança a primener. Quem se propõe anticosmoeticamente 

a ser infeliz ou a cultivar a doença – a hipocondria – desequilibra os próprios órgãos e sistemas, 

primeiro, e, depois, desestabiliza a consciência. Conclusão simples: precisamos testar sempre  

a qualidade das intenções. 

 

Estruturologia. Conforme a Experimentologia, eis 6 características básicas, listadas em 

ordem funcional, capazes de explicitar, de modo mais amplo, a estrutura da composição dos testes 

em geral: 

1.  Condições. 

2.  Período. 

3.  Duração. 

4.  Extensão. 

5.  Diferença com especulação. 

6.  Ciencioteca. 

 

Cronologia. Segundo a Holossomatologia, é inteligente não sucumbir na indisponibi-

lidade pessoal. A variável tempo influi tanto no mentalsoma quanto no psicossoma. A massa hu-

mana impensante não encontra tempo para pensar com clareza. Muitos bilionários não encontram 

tempo de vivenciar a megafraternidade. Teste primário: você se posiciona em alguma terceira po-

sição? 

Neopensenologia. Dentro da Intrafisicologia, toda verdade relativa de ponta surge sem-

pre excêntrica ante a mesmice, aparentemente deslocada quanto ao espaço e extemporânea quanto 

à época, sendo o maior fator de contrafluxo na vida intrafísica. Basta ver o fato-teste singelo:  

a falta do reconhecimento acadêmico do pensene até o ano de 2009. 

 

Serenologia. Sob a ótica da Serenologia, há 3 manifestações evolutivas integradas: 

1.  Autorganização. A autorganização potencializa a força presencial da conscin. 

2.  Potencialização. A potencialização da força presencial exige mais autorganização. 

3.  Mutualização. A consciência chega ao serenismo do Homo sapiens serenissimus por 

intermédio da dinâmica deste teste de mutualidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teste conscienciológico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  da  antessala:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

05.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTAVALIAÇÃO  MAIS  SÁBIA  É  A  PERGUNTA,  ANTES  

DE  CADA  INICIATIVA  PESSOAL:  –  QUAL  O  OBJETIVO,  
DE  FATO,  ESTOU  PROPONDO  AQUI:  SAÚDE  OU  DO-
ENÇA?  A  COSMOÉTICA  OU  A  ANTICOSMOÉTICA? 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal, de 1 a 5, em qual posição você, leitor ou 

leitora, se coloca ante a exatidão dos testes, em geral? Você é pesquisador detalhista? 
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T E S T E    D A    V O N T A D E  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teste da vontade é o ato de a conscin lúcida pôr à prova a estrutura intra-

consciencial da autodeterminação, com intencionalidade sadia, cosmoética e maxifraterna, objeti-

vando a dinamização da consecução correta da autoprogramação existencial até o compléxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teste vem do idioma Inglês, test, “teste; experimento; prova; com-

provação”, e este do idioma Latim, testis, “testemunha”. Surgiu no Século XX. A palavra vontade 

procede também do idioma Latim, voluntas, “vontade; ato de querer; volição; desejo; disposições 

favoráveis; consentimento; projeto”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Experimento da vontade. 02.  Prova da vontade. 03.  Pesquisa voli-

tiva. 04.  Teste autocrítico. 05.  Teste conscienciométrico. 06.  Vontade eficaz. 07.  Vontade dinâ-

mica. 08.  Autodesassédio. 09.  Pessoa decidida. 10.  Extrapolação volitiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo vontade: me-

gavontade; minivontade; subvontade. 

Neologia. As duas expressões compostas teste da vontade mínimo e teste da vontade má-

ximo são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 01.  Vontade débil. 02.  Vontade ineficaz. 03.  Vontade adinâmica.  

04.  Conscin abúlica; conscin apática. 05.  Conscin tíbia. 06.  Conscin pusilânime. 07.  Conscin 

acrítica. 08.  Pessoa desvoluntariada. 09.  Autassédio. 10.  Lavagem subcerebral. 

Estrangeirismologia: a pesquisa do will power; o strong profile; o strong-minded;  

o strong-willed; o strong man de vontade férrea; o brainpower; o acid test. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à força de vontade da conscin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da volição autoconsciente; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o teste da vontade; as potências da consciência lúcida; as forças interiores de-

cisivas; a motivação subjetiva capaz de conduzir a ação humana de maneira cosmoética e refle-

tida; a força mentalsomática racional ultrapassando os comocionalismos; a vontade como sendo  

o maior poder da consciência; a vontade robusta; a vontade inabalável; a vontade de viver; a in-

tencionalidade como sendo a medida cosmoética da vontade; a autopesquisa do ânimo firme;  

a autodisciplina; o livre arbítrio pessoal autoconsciente; a qualificação das aspirações evolutivas 

pessoais; a capacidade de escolha pessoal entre as melhores alternativas; a capacidade de tomar 

decisões livremente; os desejos expressos com equilíbrio discernidor; a autodisponibilidade cons-

ciencial para o melhor; a coragem para evoluir conscientemente; as autodeliberações refletidas;  

a firmeza de propósitos; os interesses em favor de todos; os autodesempenhos em progressão;  

o egocentrismo capaz de se desfazer em favor da megafraternidade teática; a persistência ou  

a garra; a firmeza de atitude ou o finca-pé; a vontade plugada no megafoco dos objetivos 

magnos; a conscin na condição de exemplo de perseverança. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as energias conscienciais (ECs); a conscin na condição de fortaleza 

desassediadora; a liberação intencional das ECs pela força da vontade como sendo a base da 

autodefesa consciencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–vontade sadia–realização evo-

lutiva; o sinergismo força da vontade–força do hábito. 

Principiologia: o princípio consciencial em nível de autolucidez evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria como 1% e a vivência como 99% da realização evolutiva. 

Tecnologia: a técnica autoconscienciométrica de avaliação intraconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado exemplarista da conscin-cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: o efeito dos desempenhos pessoais, constantes e prolongados. 

Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência vulgar–consciência pré-serenona–consciência 

serenona. 

Enumerologia: a qualidade definida da vontade; a educação cosmoética da vontade;  

a autonomia discreta da vontade; o motor de arranque da vontade; a catálise inteligente da vonta-

de; o governo supremo da vontade; o primado da decisão da vontade. 

Binomiologia: o binômio do burilamento pessoal recéxis-recin; o binômio vontade fir-

me–maturidade consciencial; o binômio firmeza decisória–constância executiva. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação. 

Crescendologia: o crescendo vontade–intencionalidade–perseverança evolutiva; o cres-

cendo autocontrole–autodisciplina–autodomínio holossomático. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio evolutivo 

conscin–dupla evolutiva–grupocarma; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-decisão-determinação-sustentação; o polinômio 

autopensenização-extrapensenização-interpensenização-cosmopensenização. 

Antagonismologia: o antagonismo enfrentamento / postergação; o antagonismo vonta-

de inquebrantável / fracasso. 

Paradoxologia: o paradoxo anão humano–gigante consciencial. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço consciente. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a ma-

turoteca; a autopesquisoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autodeci-

dologia; a Autodeterminologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Energossomatologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sa-

piens vigilans; o Homo sapiens expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teste da vontade mínimo = a autavaliação abrangendo 10 linhas de mani-

festação da conscin; teste da vontade máximo = a autavaliação abrangendo 30 linhas de manifes-

tação da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da autavaliação volitiva. 

 

Recinologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 30 resoluções pessoais, ao mesmo tempo egocêntricas e interassistenciais, para a conscin 

lúcida testar a própria força de vontade dinâmica, em recolhimento íntimo, durante 1 ano de auto-

pensenização positiva ou reciclagem intraconsciencial (recin) teática: 

01. Análise. Tudo trazido à atenção julgo digno de exame meticuloso. 

02. Atenção. Mantenho atenção concentrada na meta libertária o tempo todo. 

03. Autorrealização. A noção de autatualização é límpida e inconfundível. 

04. Centro. Sou centro de força positiva, sadia, dinâmica e construtiva. 

05. Competência. Tenho toda a competência para atingir a meta autoproexológica. 

06. Comunicabilidade. Sou capaz de falar inteligentemente a qualquer grupo de pes-

soas (conscins) ou consciexes, em quaisquer circunstâncias ou dimensões conscienciais. 

07. Consecução. A vontade será feita porque quero e decido cosmoeticamente. 

08. Curiosidade. Mantenho curiosidade sadia, seletiva, prática e insaciável. 

09. Enriquecimento. Enriqueço o poder dos autopensenes a cada dia. 

10. Epicon. Sou polarizador de ideias libertárias na condição de epicon. 

11. Evocação. Evoco, sem parar, a ideia plasmada de objetivos libertários. 

12. Evolução. Tenho em mente o melhor para a evolução consciencial em geral. 

13. Fortaleza. Sou forte e poderoso, plenamente consciente deste fato. 

14. Gratidão. Sou grato por todo o bem já recebido na existência intrafísica. 

15. Intenções. As intenções são claras na condição de descobridor da direção positiva. 

16. Interesse. Tenho interesse genuíno pelos valores da consciência amadurecida. 

17. Invulgaridade. Olho além do óbvio, até nas coisas ordinárias de rotina. 

18. Livre arbítrio. Sou, com toda convicção, o dono do destino evolutivo. 

19. Objetivos. Todos os objetivos serão alcançados através dos esforços pessoais. 

20. Passo. Avanço 1 passo em frente, rumo à meta libertária, cada dia. 

21. Passos. Não estou satisfeito com os passos dados até hoje, quero mais. 

22. Pesquisa. Estou pesquisando no mundo, a Megaescola, e na vida, o Megacurso. 

23. Poder. Tenho o poder de transformar pensenes conforme as resoluções. 

24. Presente-futuro. Procuro sempre ideias novas, olhando além do dia de hoje e da 

hora presente. As aparências e os olhos enganam: a realidade não tem horizonte. 

25. Querer. Quero as informações para atingir a meta chegando até mim. 

26. Sementeira. Planto as sementes do crescimento consciencial o tempo todo. 
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27. Tempo. Quando surge o momento apropriado, sempre alcanço o desejado. 

28. Triunfos. Pequenos triunfos acumulados acabam dando a realização completa. 

29. Vitória. Vou vencer porque desejo o certo e o melhor para todos. 

30. Vontade. Tenho vontade forte e poderosa. Sei experimentar os autopotenciais. 

 

Teste. Se você se afirma e admite a realidade de, pelo menos, 15 destas resoluções, dina-

mizará a própria vontade de fato, em definitivo, no caminho da desperticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teste da vontade, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

 

O  TESTE  DA  VONTADE  TORNA-SE  INEVITÁVEL  E,  NÃO  

RARO,  RECORRENTE,  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  DE  FA-
TO  DECIDIDA  A  ALCANÇAR  A  RECICLAGEM  INTRACONS-
CIENCIAL  E  A  CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA  ASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se submeteu ao teste da vontade? Quais os re-

sultados obtidos? 

 
Bibliografia  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 Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 747. 
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T E S T E    D O S    V O C Á B U L O S  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teste dos vocábulos é o emprego técnico de títulos, entradas ou verbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia como instrumentos de aferição da cognição consciencioló-

gica da conscin lúcida, consciencióloga ou enciclopedista. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo teste vem do idioma Inglês, test, “teste; experimento; prova; com-

provação”, e este do idioma Latim, testis, “testemunha”. Surgiu no Século XX. A palavra vocábu-

lo procede do idioma Latim, vocabulum, “nome (de alguma coisa); denominação; palavra; ter-

mo”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Prova dos vocábulos. 02.  Experimento dos vocábulos. 03.  Exame 

dos vocábulos. 04.  Teste de aferição conscienciológica. 05.  Pesquisa dos vocábulos. 06.  Proce-

dimento dos vocábulos. 07.  Comprovação dos vocábulos. 08.  Aferição dos vocábulos. 09.  Aná-

lise dos vocábulos. 10.  Abordagem dos vocábulos. 

Neologia. As 3 expressões compostas teste dos vocábulos mínimo, teste dos vocábulos 

mediano e teste dos vocábulos máximo são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Prova Geral de Conscienciologia. 2.  Teste do arco voltaico cranio-

chacral. 

Estrangeirismologia: o checkup conscienciológico; o approche técnico; o approach téc-

nico; o strong-minded; o strong-willed; o brainpower; o acid test. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da cognição conscienciológica pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os tecnopensenes; a tecno-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade. 

 

Fatologia: o teste dos vocábulos; o teste conscienciológico; as sondagens conscienciais; 

o livro 700 Experimentos da Conscienciologia; o livro 100 Testes da Conscienciometria; o livro 

Conscienciograma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–vontade sadia–realização evo-

lutiva. 

Principiologia: o princípio consciencial em nível de autolucidez evolutiva consciencio-

lógica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria como 1% e a vivência como 

99% da realização evolutiva. 

Tecnologia: a técnica autoconscienciométrica de avaliação intraconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado exemplarista da conscin-cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: o efeito dos desempenhos mentaissomáticos, pessoais, constantes e prolon-

gados. 

Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência vulgar–consciência pré-serenona–consciência 

serenona. 

Binomiologia: o binômio vontade firme–maturidade consciencial. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação. 

Crescendologia: o crescendo vontade–intencionalidade–perseverança evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-decisão-determinação-sustentação; o polinômio 

autopensenização-extrapensenização-interpensenização-cosmopensenização. 

Antagonismologia: o antagonismo autenfrentamento intelectivo / postergação evolu-

tiva. 

Paradoxologia: o paradoxo anão humano–gigante consciencial. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual consciente. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a ma-

turoteca; a autopesquisoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Men-

talsomatologia; a Autocriteriologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Conscienciome-

trologia; a Energossomatologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens testor; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

evolutiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holoma-

turologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teste dos vocábulos mínimo = o aplicado para a conscin intermissivista 

recém-chegada ao universo pesquisístico da Conscienciologia; teste dos vocábulos mediano 

= o aplicado para a conscin jovem inversora existencial; teste dos vocábulos máximo = o aplicado 

para o docente dos Cursos da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia; a cultura da Conscienciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 30 vocábulos, de fato verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, capazes de servir como 

instrumentos para avaliar o conhecimento do leitor ou da leitora, por meio do ato de contar a pró-

pria nota aferida a partir de 3 vocábulos conhecidos, ou definidos corretamente, valendo 1 ponto: 

01.  Alexitimia. 

02.  Ambílevo. 

03.  Apagogia. 

04.  Assedin. 

05.  Atelia. 

06.  Autopatia. 

07.  Balonamento. 

08.  Bitraforologia. 

09.  Coniunctio. 

10.  Curupira. 

11.  Dimener. 

12.  Energima. 

13.  Eumatia. 

14.  Eustresse. 

15.  Eutimia. 

16.  Fontificação. 

17.  Genopensene. 

18.  Lateropensene. 

19.  Mateologística. 

20.  Minimoréxis. 

21.  Mirmídone. 

22.  Neoverpon. 

23.  Poterna. 

24.  Pré-Mãe (Pré-Maternologia). 

25.  Primener. 

26.  Publícola. 

27.  Sofocracia. 

28.  Taquipensene. 

29.  Transverpon. 

30.  Ultrexegética. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teste dos vocábulos, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 
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04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

14.  Teste  conscienciológico:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

O  TESTE  DOS  VOCÁBULOS  DA  CONSCIENCIOLOGIA  
É  PARADOXALMENTE  EFICAZ:  APESAR  DE  SIMPLES,  

AFERE  A  PROFUNDIDADE  DO  CONHECIMENTO  CONS- 
CIENCIOLÓGICO  DE  TODA  CONSCIN  INTERESSADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está preparado para se submeter ao teste dos vo-

cábulos da Conscienciologia? Tal procedimento técnico pode ser funcional para você? 
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T E S T E M U N H O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O testemunho é o ato ou efeito de testemunhar, declarar, depor, demonstrar 

ou provar da testemunha. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo testemunho deriva do idioma Latim, testimonium, “testemunho; de-

poimento”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Depoimento. 02.  Presenciamento. 03.  Declaração. 04.  Exposição. 

05.  Alegação. 06.  Arrazoado. 07.  Afirmação. 08.  Exemplo. 09.  Demonstração; parecer. 10.  

Prova. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo testemunho: 

testemunha; testemunhado; testemunhador; testemunhadora; testemunhal; testemunhante; teste-

munhar; testemunhável. 

Neologia. Os 2 vocábulos autotestemunho e heterotestemunho são neologismos técnicos 

da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Mutismo. 2.  Mudez.  3.  Calada. 4.  Silêncio. 5.  Taciturnidade. 

Estrangeirismologia: o expert; o codex unicus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os nexopensenes; a nexopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o testemunho; o testemunho autobiográfico; o testemunho insuspeito; o pre-

senciamento; o depoimento; o testemunho dos sentidos somáticos; o testemunho inspirador; o tes-

temunho do fato orientador; o autotestemunho de hoje superando os propalados heterotestemu-

nhos milenares; o ato de testificar; o arquivo vivo; os debates públicos; o testemunho da vítima;  

o testemunho da testemunha ajuramentada; a autovivência como testemunho; a universalidade 

dos testemunhos; a convergência das provas; a verbação; as injustiças; os acumpliciamentos; os 

testemunhos dos satélites artificiais para as gerações do futuro. 

 

Parafatologia: os testemunhos extrafísicos; os testemunhos das parapercepções pes-

soais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sentidos somáticos–faculdades mentais; o sinergismo do 

acúmulo dos testemunhos. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado corroborando a pa-

lavra dada. 

Tecnologia: a técnica da omissuper; a técnica da criticidade cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado como testemunho prático do senso de fraternidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Debatedores. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos. 
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Ciclologia: o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação. 

Enumerologia: o testemunho erudito; o testemunho informativo; o testemunho lógico;  

o testemunho revelador; o testemunho irrefutável; o testemunho surpreendente; o testemunho im-

pactante. 

Binomiologia: o binômio suposição-comprovação; o binômio admiração-discordância; 

o binômio fatos-versões; o binômio lembranças consensuais–reconstituição histórica. 

Interaciologia: a interação exemplo pessoal–depoimento pessoal; a interação verba-

ção–autoridade moral. 

Crescendologia: o crescendo hipótese de tentativa–autocomprovação. 

Trinomiologia: o trinômio testemunho-memória-História; o trinômio fato jurídico–fato 

notório–versão dos fatos. 

Polinomiologia: o polinômio patológico distorção psicossomática–distorção mnemôni-

ca–distorção cognitiva–distorção parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo testemu-

nho fidedigno / falso testemunho. 

Politicologia: a liberdade de expressão na democracia. 

Legislogia: a lei do silêncio quanto ao depoente no tribunal. 

Filiologia: a conviviofilia. 

Sindromologia: a síndrome do voyeurismo. 

Mitologia: o megamito da privacidade. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a verbacioteca; a comunicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Coerenciologia; a Autexperimentologia; a Ver-

baciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Au-

tocriteriologia; a Automaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; as testemunhas extrafísicas onipresentes; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o jurado. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a testemunha; a ju-

rada; a testemunha hábil; a testemunha idônea; a testemunha impedida; a testemunha arrolada;  

a testemunha abonatória; a testemunha auricular; a testemunha compromissada; a testemunha de 

oitiva; a testemunha suspeita; a testemunha contraditória; a testemunha de defesa; a testemunha 

de acusação; a testemunha do testamento. 
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Hominologia: o Homo sapiens testimoniator; o Homo sapiens testator; o Homo sapiens 

communicativus; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo 

sapiens authenticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens loquax. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autotestemunho = o testemunho pessoal sobre si mesmo; heterotestemu-

nho = o testemunho pessoal sobre outrem. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade democrática; a cultura exibicionista moder-

na; o fim da privacidade na cultura contemporânea. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o testemunho, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

10.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  DE  SE  VIVER  A  CONDIÇÃO  DO  TESTEMUNHO 

ALCANÇA  TODA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  INE- 
VITAVELMENTE,  NA  VIDA  INTRAFÍSICA,  GERANDO  A  NE- 
CESSIDADE  DE  SE  PESQUISAR  TAL  ESTADO  DE  COISAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enfrentou alguma questão envolvendo o pró-

prio testemunho? Como se saiu no contexto? 
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T E T O    D A    A U T O C O M P E T Ê N C I A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teto da autocompetência é o limite máximo da capacidade teórica e práti-

ca alcançado pela conscin, homem ou mulher, em determinada área de manifestação consciencial 

no atual momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo teto vem do idioma Latim, tectum, “cobertura da casa; telhado;  

e, por extensão, abrigo; casa”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto procede do 

idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra competência deriva do idioma Latim, 

competentia, “proporção; simetria; aspecto; posição relativa dos astros”, e esta de competere, 

“competir; concorrer; busca a mesma coisa que outro; atacar; hostilizar”. Apareceu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Limite máximo da autocompetência. 2.  Máximo do autodesempe-

nho. 3.  Clímax da autodesenvoltura. 4.  Apogeu do autorrendimento. 5.  Ápice do autodesenvol-

vimento. 

Neologia. As 4 expressões compostas teto da autocompetência, teto da autocompetência 

progressivo, teto da autocompetência estacionário e teto da autocompetência regressivo são neo-

logismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Pseudocompetência. 2.  Incompetência. 3.  Imperícia. 4.  Inépcia. 

Estrangeirismologia: o full development; o high level of selfperformance; a expertise;  

o know-how; o topo no ranking das autoqualificações; o sumo do background de autexperiências 

multiexistenciais; o evolutionary knowledge. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autocrítica cosmoética. 

Coloquiologia: a decisão de ser bom em algo; a escolha de dar conta do desafio; a mini-

mização do gap entre teoria e prática; a tarefa cumprida brilhantemente sem fazer caretas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; os prioropensenes; a prioropense-

nidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os para-

tecnopensenes; a paratecnopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a autopensenidade 

especializada; a discriminação de holopensenes propícios à atuação no teto da autocompetência;  

a construção de fôrma holopensênica favorável à autodesenvoltura máxima; a comprovação do 

efeito expansor holopensênico da obra evolutiva bem realizada. 

 

Fatologia: o teto da autocompetência; o mais alto grau de competência alcançado até en-

tão; o mais alto nível de habilitação adquirido para o correto exercício da atividade; o mais alto 

índice de requisitos obtidos para a elaboração de algo; o mais alto domínio teórico e prático con-

quistado; o mais alto gabarito para responder com segurança pela função a si delegada; o mais 

alto desempenho dos atributos conscienciais; o mais alto aproveitamento do somatório de conhe-

cimentos e habilidades adquiridos; a decisão pessoal, intransferível, de atingir o teto da autocom-

petência; a máxima dedicação para a atuar no auge do autodesenvolvimento; a máxima disposição 

para lidar com situação ou assunto específico; a máxima criteriosidade na feitura da obra; a máxi-

ma compatibilidade entre aptidões, contextos e demandas; a máxima efetividade das soluções 

construídas; a máxima seriedade na qualificação cosmoética das autocompetências; a máxima di-

ligência na ampliação do teto das automanifestações; o gosto pelo produto bem feito; o compro-

misso com a excelência; os recordes pessoais demonstrando o ápice da autodesenvoltura; o afinco 

na atuação do teto da autocompetência permitindo o reconhecimento do próprio fôlego; a identifi-
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cação de potenciais e limites pessoais; o despojamento requerido para a visão realista de si mes-

mo; o corte de ilusões sobre os talentos pessoais; o exame de variações na autocompetência em 

função de circunstâncias existenciais intra, inter ou extraconscienciais; o investimento na produ-

ção de condições potencializadoras das autocompetências; as estratégias contra preguicites e es-

morecimentos; a anulação de tendências a desleixos e superficialidades; a avaliação das causas de 

diminuição, circunstancial ou permanente, do teto do autorrendimento; a elevação do autoconcei-

to a partir da maxiprodutividade evolutiva; a satisfação consigo próprio; o resgate da autestima;  

o incremento da autoconfiança; o respeito interconsciencial derivado do bom desempenho;  

a construção da autoridade cosmoética; a verificação da força tarística da obra evolutiva bem rea-

lizada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sustentação ener-

gética necessária à práxis no teto da autocompetência; a higienização das energias no local de tra-

balho favorecendo o alto rendimento; o desassédio ambiental; a formação de campo energético 

homeostático pró-aportes de amparadores funcionais; as extrapolações da autocompetência pa-

trocinadas pelo amparo extrafísico; o vislumbre dos patamares superiores de competência; o reco-

nhecimento de a evolução ser a expansão gradativa da esfera de autocompetências multidimensio-

nais; a admissão do valor autorrevezador multiexistencial da obra evolutiva bem realizada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos autotrafores; o sinergismo conhecimento-experiên-

cia; o sinergismo vocação-disposição; o sinergismo competência-generosidade; o sinergismo cu-

riosidade-estudiosidade-tecnicidade; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseve-

rante; o sinergismo acuidade multidimensional–intelecção evolutiva–cabedal holocognitivo–prá-

xis cosmoética. 

Principiologia: o princípio da onicompetência relativa; o princípio ―s  bota banca 

quem tem competência‖; o princípio ―na d vida, abstenha-se‖; o princípio da intransferibilida-

de dos autesforços evolutivos; o princípio da educação evolutiva permanente; o princípio da con-

servação autocognitiva pluriexistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o empenho na amplia-

ção do teto das autocompetências evolutivas. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do instante 

cosmoetificador; a técnica do autodidatismo ininterrupto; a técnica da recin; as técnicas estatísti-

cas aplicadas à avaliação dos autodesempenhos; as técnicas energéticas. 

Voluntariologia: a doação das autocompetências no voluntariado cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do orgulho na inadmissão do teto da autocompetência; os efeitos 

do autassédio nos resultados abaixo da autocompetência; os efeitos automotivadores do sucesso; 

os efeitos da baixa autestima no pavor do insucesso; os efeitos da preguiça no medo do sucesso; 

os efeitos das teáticas exitosas levando à mestria; a lucidez quanto aos efeitos das ECs homeostá-

ticas na expressão máxima das autocompetências. 

Neossinapsologia: a opção inteligente pela formação continuada de neossinapses técni-

cas para ortopráxis. 

Ciclologia: o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio. 

Enumerologia: o nível superior de desempenho; a máxima expressão de perícia; a maior 

potência de ação; o grande rendimento de trabalho; o elevado grau de proficiência; o melhor 

escore de eficiência; o alto valor da produção. O maxiengenho das autodeliberações; a maxiapli-

cação das autocapacidades; a maxioperosidade das autaptidões; a maxipresteza das autoelabora-

ções; a maxiprolificidade dos autorresultados; a maxieficácia das automanifestações; o maxiem-

prego dos autopotenciais. 
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Binomiologia: o binômio vontade-disciplina; o binômio autesforço-perseverança; o bi-

nômio autocompetência-autoconfiança; o binômio boa quantidade–alta qualidade; o binômio 

maxicompetência-notabilidade; o binômio autevolutivo expandir retroconquistas–planejar neo-

conquistas; o binômio fixar competências–adquirir neocompetências. 

Interaciologia: a interação teto da autocompetência inusual–genialidade; a interação 

Inteligência Evolutiva (IE)–ortocompetências; a interação serenismo–omnicompetências cosmoé-

ticas. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo dos limites do teto da autocompetência cosmoé-

tica; o crescendo infinito das autocognições sobre o Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio disposição-ca-

pacitação-qualificação; o trinômio estudar-exercitar-habilitar; o trinômio trafores-trafares-tra-

fais; o trinômio domínio cognitivo–domínio bioenergético–domínio cerebelar; o trinômio teática- 

-verbação-autocoerência; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio competência física–competência energética–competência 

afetiva–competência intelectual; o polinômio rigor técnico–manejo preciso–produção cuidado-

sa–feito notável. 

Antagonismologia: o antagonismo progresso / regressão; o antagonismo sucesso / fra-

casso; o antagonismo saber teático / saber teórico; o antagonismo planejamento / improvisação; 

o antagonismo veteranismo / amadorismo; o antagonismo teto da automanifestação / subnível 

consciencial; o antagonismo autossinceridade / autengano. 

Paradoxologia: o paradoxo de quem corre do fracasso dificilmente chega ao sucesso. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolutividade lúcida. 

Filiologia: a laborfilia; a cognofilia; a raciocinofilia; a disciplinofilia; a energofilia; a au-

topesquisofilia; a recinofilia. 

Mitologia: o mito do dom sem autesforços minando a motivação à aprendizagem; o mito 

da perfeição desqualificando a produção pessoal. 

Holotecologia: a maturoteca; a traforoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a qualitoteca;  

a estatisticoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Traforologia; a Maximologia; a Holomatu-

rologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Autocriticologia; a Autocogniciologia; a Autexperi-

mentologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a autoridade competente; a sumidade; a equipe técnica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o especialista; o gabaritado. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a especialista; a gabaritada. 
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Hominologia: o Homo sapiens competens; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens peritus; o Homo sapiens notabilis;  

o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teto da autocompetência progressivo = o limite máximo de conhecimen-

tos e habilidades em crescimento e ampliação; teto da autocompetência estacionário = o limite 

máximo de conhecimentos e habilidades estagnado; teto da autocompetência regressivo = o limite 

máximo de conhecimentos e habilidades em decréscimo e restringimento. 

 

Culturologia: a cultura da eficiência; a cultura da semperaprendência; a cultura da ex-

celência; a cultura da produtividade evolutiva. 

 

Competência. Do ponto de vista da Autodiscernimentologia, pode-se discriminar a natu-

reza das autocompetências em 2 tipos básicos: 

1.  Cosmoética: a capacidade teática de executar atividade homeostática. 

2.  Anticosmoética: a capacidade teática de executar atividade patológica. 

 

Aplicação. Sob a perspectiva da Evoluciologia, a aplicação das autocompetências pode 

ser dividida em duas categorias: 

1.  Evolutiva: quando o feito propicia o progresso pessoal e / ou alheio. 

2.  Regressiva: quando o feito propicia o retrocesso pessoal e / ou alheio. 

 

Competência. Toda consciência possui diversas competências e incompetências de acor-

do com o nível de cognição e experiência haurido na presente ressoma ou em pregressas. Cabe  

à conscin lúcida atilar-se quanto à qualidade da natureza e aplicação das autocompetências, além 

de inventariar as capacitações faltantes para as melhores performances evolutivas. 

 

Gabarito. No âmbito da Grupocarmologia, o gabarito do teto da autocompetência pode 

ser classificado de 4 maneiras, na ordem lógica, se comparado aos tetos alheios: 

1.  Extraordinário: aquele situado extremamente acima da média dos convivas. 

2.  Superior: aquele situado pouco acima da média dos convivas. 

3.  Mediano: aquele situado na média dos convivas. 

4.  Inferior: aquele situado abaixo da média dos convivas. 

 

Nível. Mediante a Autocriticologia, o nível do teto da autocompetência pode ser diagnos-

ticado de 2 modos: 

1.  Alto: o condizente com os potenciais e experiências pessoais. 

2.  Baixo: o aquém dos potenciais e experiências pessoais (subnível). 

 

Fantasia. O desconhecimento do próprio teto de competência pode levar a duas formas 

fantasiosas de autavaliação, listadas abaixo com as possíveis repercussões: 

1.  Subestimação: o teto de autocompetência considerado inferior ao real. Tal condição 

leva à convicção de não se ter nenhuma condição de realizar o almejado, justificando-se a própria 

improdutidade pela provável imperícia pessoal. O subnível da automanifestação é infradimensio-

nado, gerando acomodação diante da não efetivação da meta. 

2.  Superestimação: o teto da autocompetência considerado superior ao real. Tal condi-

ção leva à convicção de se ter plena condição de realizar o almejado, justificando-se a própria 

improdutividade por falta de vontade, indisponibilidade de tempo ou contexto desfavorável.  

O subnível da automanifestação é hiperdimensionado, gerando autoculpas íntimas devido à difi-

culdade em efetivar a meta. 
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Autoparalisação. Ambas as condições citadas são paralisantes, não motivando a cons-

ciência ao treino das próprias habilidades. Desse modo, promovem postergações infindáveis, inér-

cias perante as requeridas preparações para a eficaz efetivação da meta e mantêm a ignorância 

quanto aos possíveis travões emocionais na origem dos insucessos pessoais. É perda de tempo  

e de companhias dispostas a prestar auxílio providencial. 

 

Imaturidades. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 3 possíveis causas da esquiva ao 

enfrentamento do teto da autocompetência: 

1.  Irresponsabilidade. Esquiva ao compromisso de doar e ensinar as autocompetências. 

2.  Orgulho. Esquiva em encarar a realidade da própria condição consciencial atual. 

3.  Preguiça. Esquiva do esforço para aprimorar competências e adquirir novas. 

 

Teto. O teto de cada competência pessoal é comprovado, indubitavelmente, durante  

o empenho em dar o melhor de si na realização de atividade, verificando-se na prática o acervo 

de recursos pessoais já conquistados, as atuais incompetências, as demandas por melhorias e as 

aptidões ausentes. Desse modo, é possível determinar as aquisições e burilamentos necessários 

para a ampliação do leque pessoal de competências evolutivas. 

Evolução. Atuar no teto da autocompetência é difícil, pois exige esforços elevados para 

manter o nível máximo de autodesempenho, bem como para a otimização das conjunturas exis-

tenciais. Entretanto, o acúmulo de atuações o mais próximo possível do maxidesempenho pessoal, 

as tornam gradativamente mais fáceis, permanentes, e elevam o teto de limitações pessoais. 

Sustentação. A sustentação do ápice da autocompetência requer a manutenção da boa 

forma. Isto implica na inserção de tais práticas no conjunto de hábitos e rotinas pessoais. Do con-

trário haverá quedas no autorrendimento. 

Rebaixamento. A redução do teto da autocompetência, temporária ou permanente, é co-

mum quando há falta de exercitação, circunstâncias existenciais desfavoráveis e / ou debilitações 

somáticas. Urge manter reiterados esforços para minimizar tal rebaixamento para as competências 

consideradas prioritárias e ter o desapego para aceitar as demais baixas. 

Ortocompetência. A inteligência evolutiva (IE) sugere a seleção criteriosa das compe-

tências cujos tetos devem ser preservados e ampliados ao máximo para a construção de ortocom-

petências capazes de propiciar auto e heteropromoções evolutivas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teto da autocompetência, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Auge  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodomínio  da  conquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Domínio  pessoal:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Estatística  motivadora:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

07.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

08.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

12.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

13.  Onicompetência  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Teto  parapsíquico:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 
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A  AFERIÇÃO  TEÁTICA  DO  TETO  DA  AUTOCOMPETÊNCIA  

PROPICIA  A  CONSCIENTIZAÇÃO  DOS  LIMITES  E  RESPON-
SABILIDADES  PESSOAIS,  ELIMINANDO  SUB  OU  SUPERES-
TIMAÇÕES  FANTASIOSAS  SOBRE  AS  AUTOCAPACIDADES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma inventariar as situações onde manifes-

tou o teto da autocompetência? Considera satisfatória a periodicidade de tais ocorrências? 

 

A. L. 
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T E T O    P A R A P S Í Q U I C O  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O teto parapsíquico é o limite máximo, no momento evolutivo, do desen-

volvimento energético e paraperceptivo da conscin perante a vivência cosmoética, teática, dos co-

nhecimentos transcendentes, interdimensionais, avançados, aprofundados e prioritários do corpus 

técnico da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo teto vem do idioma Latim, tectum, “cobertura de casa; telhado;  

e, por extensão, abrigo; casa”. Surgiu no Século XIII. 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: 01.  Limite parapsíquico máximo. 02.  Nível parapsíquico máximo.  

03.  Extensão parapsíquica máxima; grau parapsíquico pessoal. 04.  Autocapacidade parapercepti-

va; baliza do parapsiquismo pessoal. 05.  Raia do parapsiquismo pessoal. 06.  Escala do parapsi-

quismo pessoal. 07.  Medida do parapsiquismo pessoal. 08.  Conscin conscienciológica.  

09.  Conscin intermissivista. 10.  Conscin tenepessista. 

Neologia. As 3 expressões compostas teto parapsíquico, teto parapsíquico baixo e teto 

parapsíquico elevado são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin antiparapsíquica. 02.  Antiparapsiquismo pessoal; conscin 

parapsiquicamente bloqueada; conscin trancada; insensibilidade parapsíquica. 03.  Conscin ener-

geticamente casca grossa. 04.  Conscin robotizada. 05.  Conscin não-intermissivista. 06.  Conscin 

não-retrocognitiva. 07.  Conscin materiológica. 08.  Conscin eletronótica. 09.  Conscin antipara-

tecnológica. 10.  Conscin antiprojetiva; incapacidade parapsíquica. 

Estrangeirismologia: a personal parapsychic boundary. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade. 

 

Fatologia: o teto parapsíquico na escolha do duplista, homem ou mulher. 

 

Parafatologia: o teto parapsíquico; os poderes parapsíquicos pessoais; a linha de demar-

cação das parapercepções pessoais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a potência bioe-

nergética da pessoa; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as extrapolações para-

psíquicas dinâmicas; a projetabilidade lúcida (PL) da personalidade; a autossuperação do atual te-

to parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da gratuidade das obras parapsíquicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao autoparapsiquismo. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia. 

Efeitologia: o efeito interassistencial do parapsiquismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo autoparapsíquico evolutivo EV–arco voltaico craniochacral–tene-

pes–ofiex pessoal. 

Enumerologia: o teto parapsíquico energético (arco voltaico craniochacral; Centrais 

Extrafísicas); o teto parapsíquico desassimilador (autodesperticidade); o teto parapsíquico clari-

vidente (Acoplamentarium); o teto parapsíquico tenepessista (Interassistenciologia); o teto para-

psíquico ofiexista (multidimensionalidade); o teto parapsíquico projetivo (projeção de consciên-

cia contínua); o teto parapsíquico cosmoconsciencial (Holomaturologia; Cosmoconsciencio-

logia). 

Interaciologia: a interação sentidos somáticos–percepções extrassensoriais. 

Crescendologia: o crescendo paraperceptivo estado vibracional–clarividência–projeta-

bilidade lúcida–cosmoconsciência. 

Trinomiologia: o trinômio Conscienciometrologia-Consciencioterapia-Autoprojecio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo assediador / parapsiquismo interas-

sistencial; o antagonismo erudição parapsíquica / apedeutismo parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo autevolutivo conscin genial 10–conscin parapsíquica 0. 

Politicologia: a política parapsíquica cosmoética; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a fenomenofilia; a cosmoeticofilia; a assisten-

ciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a energeticoteca; a potencioteca; a projecioteca; a feno-

menoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Energossomatologia; a Extrafisicolo-

gia; a Autevoluciologia; a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Auto-

conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens activus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepes-

sista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: teto parapsíquico baixo = a condição da pessoa sem o domínio do estado 

vibracional; teto parapsíquico elevado = a condição da pessoa com oficina extrafísica (ofiex) pes-

soal atuante. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o teto parapsíquico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

04.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  E  A  MELHORIA  DO  TETO  PARAPSÍ-
QUICO  É  DESAFIO  RACIONAL,  PRIORITÁRIO,  PARA  TODA  

CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA  E  COGNOPOLITA, 
DE  QUALQUER  FORMAÇÃO  CULTURAL  OU  IDADE  FÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já classificou o próprio teto parapsíquico? Vive 

satisfeito com a situação energética pessoal? 
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T E X T Í C U L O  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O textículo é o pequeno parágrafo ou minifrase, capaz de expressar a estru-

tura de texto extenso e de compor, na condição de unidade ideativa, o conteúdo de ideia completa. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo texto deriva do idioma Latim, textus, “tecido; enlaçamento; contex-

tura; texto; narrativa; exposição; teor; conteúdo”. Surgiu no Século XIV. O sufixo culo procede 

também do idioma Latim, ulus, formador de substantivos verbais e diminutivos. 

Sinonimologia: 1.  Minitexto. 2.  Pequeno texto. 3.  Texto pequeno. 4.  Texto curto.  

5.  Argumentículo. 6.  Minigrafopensene. 7.  Versículo. 8.  Unidade ideativa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo texto: au-

diotexto; extratextual; fenotexto; genotexto; hipertexto; intertexto; intertextualidade; intratex-

tual; livro-texto; marca-texto; metatexto; microtexto; politextualidade; pós-textual; pré-textual; 

teletexto; textículo; texto-foguete; texto-legenda; texto-piloto; textual; textualidade; textualismo; 

textualista; textualística; textualístico; textuário; videotexto. 

Neologia. O vocábulo textículo e as duas expressões compostas textículo básico e textí-

culo avançado são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Texto. 2.  Discurso. 3.  Megatexto. 4.  Tratado. 5.  Testículo. 

Estrangeirismologia: o close ideativo; os frames of mind; a relevância comunicativa do 

layout límpido expressando legibilidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade mentalsomática da Comunicologia Escrita. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade escrita; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os di-

dactopensenes; a didactopensenidade; a autopensenização grafada fidedignamente; o grafopense-

ne registrado sucintamente. 

 

Fatologia: o textículo; a ideia avulsa; a nota escrita; a nótula técnica; a nótula cultural;  

o tópico ectópico; o tópico utópico; o tijolo de construção da obra escrita; a unidade ideativa gra-

fada; a breviloquência; o resumo; a escrita compacta; a ideia avulsa de qualquer Seção da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as comunicações telepáticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo das palavras perfeitamente encaixadas no 

sentido pretendido; o sinergismo louçania estilística–cientificidade didática; o sinergismo apuro 

intelectual–precisão técnica; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da vivência da tares; o princípio 

da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio da verbação; o princípio autocrítico do ―pa-

pel receber qualquer ideia‖; o princípio comunicativo de ―para o bom entendedor, meia palavra 

basta‖. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sensibilizando sobre a autorres-

ponsabilidade pela clareza comunicativa e definindo os autocritérios estilísticos. 

Teoriologia: a teoria do conhecimento (Epistemologia). 

Tecnologia: a técnica das megassinaturas holopensênicas; as técnicas redacionais;  

o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; a técnica do confor; as neotec-

nologias da Era das Supercomunicações. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico; os voluntários-autores da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Escri-

tores. 

Efeitologia: os efeitos estilísticos; os efeitos das palavras escritas; o efeito esclarecedor 

do texto coeso; os efeitos esclarecedores das palavras-chave bem utilizadas. 

Neossinapsologia: o objetivo primordial da tares grafada predispondo o leitor à forma-

ção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo pesquisador-autor-revisor-editor-leitor; o ciclo análise-síntese. 

Enumerologia: o textículo manuscrito ou impresso; o textículo rasurado ou esmerado;  

o textículo rascunhado ou publicado; o textículo ilustrado ou puro; o textículo embatumado ou le-

gível; o textículo anônimo ou assinado; o textículo apologético ou despretensioso. 

Binomiologia: o binômio intencionalidade-expressividade; o binômio (dupla) redator- 

-leitor; o binômio conteúdo-forma; o refinamento intelectual revelado no uso correto do binômio 

pontuação-acentuação; a inteligência comunicativa manifesta no uso adequado do binômio ne-

grito-itálico; a autopensenidade retilínea expressa através do binômio coerência–coesão textual. 

Interaciologia: a interação denotação-conotação; a interação coloquialismo-erudição;  

a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia. 

Crescendologia: o crescendo geral vocábulos-expressões-frases-parágrafos-texto;  

o crescendo específico vocábulo preciso–frase enxuta–texto conciso. 

Trinomiologia: o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz;  

o trinômio explicitação lógica–exatidão conceitual–adjetivação precisa; o trinômio (aliteração) 

contingência-contexto-conjuntura; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio nótulas- 

-pesquisas-cursos; o trinômio início-meio-fim. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio dos dicioná-

rios cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo comunicação 

científica / comunicação literária; o antagonismo intelectivo tópico intelectivo / tópico emocio-

nal; o antagonismo textículo tarístico / textículo taconístico; o antagonismo textículo elucidativo 

/ textículo obscuro. 

Paradoxologia: o paradoxo estilística bem garbosa–mensagem superficial; o paradoxo 

estilo belo–texto opaco; o paradoxo texto complexo–leitura fácil; o paradoxo do textículo 

megaverponológico; o paradoxo pequeno texto–grande reflexão. 

Politicologia: a lucidocracia; as políticas de adesão às reformas ortográficas. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à autexpressão comunicativa 

breve. 

Filiologia: a leiturofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a lexi-

cofilia; a informaticofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca;  

a autografoteca; a estiloteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia;  

a Parapedagogiologia; a Redaciologia; a Estilologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Autocoe-

renciologia; a Autodiscernimentologia; a Logicologia; a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Fi-

lologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens pan-

graphicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens in-

focommunicologus; o Homo sapiens editor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: textículo básico = a minifrase expressando o conteúdo de ideia completa 

sobre as realidades humanas; textículo avançado = a minifrase expressando o conteúdo de ideia 

completa sobre as pararrealidades da vida multidimensional das consciências. 

 

Culturologia: a cultura da Grafopensenologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Grafopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 

vocábulos interrelacionados com o conceito de textículo: 

01.  Aforismo. 

02.  Apontamento. 

03.  Apotegma. 

04.  Citação. 

05.  Cláusula. 

06.  Conceito. 

07.  Constructo. 

08.  Ditado. 

09.  Enunciado. 

10.  Frase. 

11.  Miniargumento. 

12.  Miniconclusão. 

13.  Minigrafopensene. 

14.  Nótula. 

15.  Parágrafo. 

16.  Pensamento. 
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17.  Proposição. 

18.  Provérbio. 

19.  Reflexão. 

20.  Sentença. 

21.  Síntese. 

22.  Subtópico. 

23.  Tópico. 

24.  Veredicto. 

25.  Verpon. 

 

Tipologia. À luz da Conteudologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 textículos 

classificados conforme o teor prevalente na mensagem concisa: 

01.  Biográfico: a minibiografia. 

02.  Científico: o compêndio. 

03.  Comercial: o rótulo. 

04.  Conclusivo: o posfácio. 

05.  Congratulatório: o cartão de felicitações. 

06.  Desportivo: a súmula do jogo. 

07.  Elogioso: o epitáfio. 

08.  Encriptado: a carta enigmática. 

09.  Endereçado: o recado. 

10.  Epistolográfico: o bilhete; o telegrama. 

11.  Farmacêutico: a bula. 

12.  Filosófico: a máxima. 

13.  Humorístico: a piada. 

14.  Informativo: o boletim. 

15.  Introdutório: o prefácio. 

16.  Jornalístico: a nota. 

17.  Jurídico: a sentença. 

18.  Lexicológico: o verbete. 

19.  Literário: o conto. 

20.  Narrativo: a sinopse filmográfica. 

21.  Poético: a minipoesia. 

22.  Prescritivo: a receita médica. 

23.  Propagandístico: o folder. 

24.  Verponológico: o original fetal. 

25.  Virtual: o blog. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o textículo, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Associação  didática:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Bloco  intelectivo:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

08.  Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

09.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 
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10.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Sequenciamento  parafactual:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

15.  Tópico  intelectivo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  TEXTÍCULO,  QUANDO  AVANÇADO,  PODE  EXPRESSAR  

A  SÍNTESE  DE  REALIDADES  EVOLUTIVAS  E  PRIORITÁRIAS  

DA  CONSCIÊNCIA,  ATUANDO  COMO  INSTRUMENTO  CO-
MUNICATIVO,  PARADIDÁTICO,  TARÍSTICO  E  RECICLADOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da redação de textículos? 

Com quais objetivos? 
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T E X T U A L I D A D E    V E R B E T O G R Á F I C A  
( C O N F O R M A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A textualidade verbetográfica é a qualidade, condição ou caráter da unida-

de significativa e comunicativa das entradas da Enciclopédia da Conscienciologia, na observân-

cia da coerência e coesão, intra e interverbetes, através da manutenção do megafoco e do sentido 

lógico e racional na informação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo texto deriva do idioma Latim, textus, “tecido; enlaçamento; contex-

tura; texto; narrativa; exposição; teor; conteúdo”. Surgiu no Século XIV. O termo verbo deriva do 

idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realida-

de”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. A palavra verbete sur-

giu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphe, “escrita; es-

crito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Qualidade textual verbetográfica. 2.  Textualidade do verbete; textura 

do verbete. 3.  Tessitura verbetográfica. 4.  Sentido do texto verbetográfico. 

Neologia. As 3 expressões compostas textualidade verbetográfica, textualidade verbeto-

gráfica superficial e textualidade verbetográfica profunda são neologismos técnicos da Confor-

maticologia. 

Antonimologia: 1.  Incoerência verbetográfica. 2.  Ausência de coesão verbetográfica. 

Estrangeirismologia: as especificidades dos cohesive ties da Enciclopédia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teática da verbetografia coerente e coesa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade verbetográfica consistente; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os logicopensenes; a logi-

copensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os grafopensenes; a grafopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os lateropense-

nes; a lateropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a adequação quanto ao emprego 

das variáveis autopensênicas (pertinente à própria pessoa) ou as pensênicas (pertinência generali-

zada); a coesão íntima da maxipensenização. 

 

Fatologia: a textualidade verbetográfica; a clareza textual do verbete criando harmonia  

e agradabilidade à leitura; a coesão e a coerência textual do verbete pré-estruturadas pela chapa 

verbetográfica; a qualidade do texto; a concisão; a correção; a grafia; a flexão das palavras; a con-

cordância; a regência; a elegância; a simplicidade; a originalidade; a ordem direta na construção 

frasal; a expressividade; as escolhas corretas das palavras para a exatidão da comunicação; a es-

crita sem “parasitas da linguagem”; a eliminação dos pronomes possessivos e artigos indefinidos; 

o desafio da escrita de verbete coeso sem o uso da partícula “que”; a eliminação dos pedantismos 

vocabulares; a falsa erudição; a evitação do emprego de chavões ou lugares comuns; o banimento 

dos adjetivos emocionais; a manutenção do megafoco; a conjunção autocognitiva em torno da 

ideia central em todo o verbete; o ato autocrítico de não permitir contradições entre ideias; a tex-

tualidade verbetográfica refletindo a intraconsciencialidade do verbetógrafo; o fato de a produção 

gráfica começar pela leitura; o impacto mentalsomático necessário para a tares; o exercício de au-

torreflexão para apresentar novo ponto de vista ou neoideia; o fato de a coerência depender do es-

treitamento entre a intenção de escrita do verbetógrafo e os conhecimentos dos interlocutores;  

a coesão; o encadeamento lógico; a queixa da dificuldade de escrever; a insuficiência de conteú-

do; a falta de fluxo das ideias; a dificuldade em organizar os argumentos; o empenho no autoco-
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nhecimento; a criação do hábito da leitura; o interesse em abstrair as informações das interrela-

ções com as coisas e com o outro; a ampliação da mundividência; o desenvolvimeno da megafo-

cagem no exercício da verbetografia; a produção de verbete claro, objetivo e com densidade in-

formacional equilibrada; o fato de não bastar ter boas ideias para escrever o verbete; a suficiência 

de dados; a interdependência dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (EC); a interpre-

tabilidade do verbete; a “tradução” do linguajar coloquial e literário para a linguagem enciclopé-

dica; o ato de saber expressar as verpons de modo a vincar o conteúdo na intraconsciencialidade 

do leitor; a autorganização pensênica do verbetógrafo; a teática da Cosmoética do respeito ao lei-

tor; a função tarística do verbete concretizada no momento da apreensão pelo leitor da mensagem 

central intencionada de ser expressa pelo verbetógrafo; a chancela do conteúdo do verbete pela 

verbação exemplarista do verbetógrafo transcendendo a questão da textualidade verbetográfica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a conexão interdimensional expressa no verbete; a ampliação para-

cerebral do verbetógrafo; o entrosamento paracerebral com o amparador de função; o compromis-

so do verbetógrafo com a tares parapsíquica; a paracoerência lógica embasando a textualidade 

verbetográfica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mundividência–habilidade de contextualização–compe-

tência linguística; o sinergismo forma qualificando o conteúdo–conteúdo qualificando a forma;  

o sinergismo tarístico teática-verbação-confor; o sinergismo priorização-autodeterminação-au-

torganização; o sinergismo comunicativo das palavras perfeitamente encaixadas no sentido pre-

tendido; o sinergismo consistência-relevância; o sinergismo megafoco-racionalidade. 

Principiologia: o princípio da economia da Comunicação; o princípio da economia na 

escrita (expressar mais, escrevendo menos); o princípio da comunicabilidade detalhista; o princí-

pio do confor ―o conte do pode aperfeiçoar a forma e a forma pode aperfeiçoar o conte do‖;  

o princípio de interpretabilidade; o princípio da retilinearidade da pensenização; o princípio de 

os fatos orientarem a pesquisa; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: os códigos linguísticos da Conscienciologia (Neorismologia). 

Teoriologia: a teoria da conformática; a teoria do texto. 

Tecnologia: as técnicas composicionais da linguagem escrita sendo coadjutora à estilís-

tica verbetográfica; a técnica da circularidade; a criação das neotécnicas de escrita necessárias 

para a expressão das neoideias avançadas da Conscienciologia; as técnicas facilitadoras do 

aperfeiçoamento conteudístico do verbete; o estilo técnico da Enciclopédia da Conscienciologia; 

as técnicas conscienciológicas de comunicação; a técnica da leitura especializada dos verbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Voluntariologia: os voluntários interessados na assistencialidade através da verbeto-

grafia; o paravoluntariado na parapreceptoria verbetográfica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da autorgani-

zação; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o trio de laboratórios consciencio-

lógicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca). 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Ciência Convencional; o Colégio Invisível da 

Verbetografia. 

Efeitologia: o ato de escrever sendo efeito do modo como as informações, a princípio, 

foram elaboradas mentalmente; a construção da textualidade verbetográfica enquanto efeito da 

integração conteúdo-forma. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela organização e associação de ideias 

no exercício da verbetografia. 
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Ciclologia: o ciclo Conformática-Fatuística-Detalhismo-Perfilologia-Argumentologia- 

-Acabativa. 

Enumerologia: a intencionalidade de escrita do verbete; a unidade lógica do verbete;  

a convergência conceitual do verbete; a aceitabilidade das proposições do verbete; a contextuali-

zação evolutiva do verbete; a informatividade do conteúdo do verbete; a intertextualidade enci-

clopédica do verbete. 

Binomiologia: o binômio utilidade-relevância; o binômio interação-iteração; o binômio 

aspecto semântico (coerência)–aspecto formal (coesão); o binômio elementos coesivos–ideias co-

erentes; o binômio domínio lexicográfico–sapiência conscienciológica; o binômio Verbetologia- 

-verbetografia; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio construção textu-

al–aperfeiçoamento conteudístico. 

Interaciologia: a textualidade verbetográfica sendo, de fato, constituída na interação es-

crita do verbetógrafo–interpretação do leitor; a interação essência consciencial–expressão gráfi-

ca; a interação fatores lógicos–fatores socioculturais; a interação Intraconscienciologia-Inter-

conscienciologia-Extraconscienciologia; a interação coesão intraverbete–coerência interverbete; 

a interação verbetografia-Retrocogniciologia; a interação interassistência-verponografia; a inte-

ração competência linguística–atributos conscienciais desenvolvidos. 

Crescendologia: o crescendo Seção-Divisão-Verbete; o crescendo frase-parágrafo. 

Trinomiologia: o trinômio sintaxe-pontoação-ortografia; o trinômio harmonia de senti-

do–logicidade–conexidade; o trinômio princípios linguísticos–confor enciclopédico–paradigma 

consciencial; o trinômio Conformática-detalhismo-exaustividade; o trinômio planejamento-sele-

ção-organização das ideias; o trinômio compatibilidade ideativa–lógica argumentativa–progres-

são conceitual; o trinômio continuidade temática–não-contradição interna–articulação implícita. 

Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-concisão-compreensibilidade; o polinô-

mio habilidade–determinação–paciência–aperfeiçoamento constante; o polinômio detalhismo– 

–exaustividade–linearidade pensênica–racionalidade–determinação pesquisística; o polinômio 

estrutura verbetográfica–técnicas da verbetografia–qualificação do verbete–estilística enciclopé-

dica; o polinômio realces-itálicos-negritos-sinais; o polinômio agrupamento-explicitabilidade- 

-expansionabilidade-exatidão (das ideias); o polinômio tecnicidade-prioridade-responsabilidade- 

-grupalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo inteligibilidade / ilegibilidade; o antagonismo coe-

são interna / desconexão externa; o antagonismo verbete elucidativo / texto obscuro; o antago-

nismo conteúdo / forma; o antagonismo ideia / linguagem; o antagonismo contextualidade / tex-

tualidade; o antagonismo mundo textual / mundo real; o antagonismo coerência local / coerência 

global. 

Politicologia: a verbetocracia; a assistenciocracia; a logicocracia; a argumentocracia;  

a cognocracia; a discernimentocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a verbetofilia; a lexicofilia; a neofilia; a autocogniciofilia;  

a proexofilia; a escriptofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a ausência da lexicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do perfeccionismo;  

a síndrome de Amiel. 

Mitologia: o mito de o verbete ser a simples justaposição de itens. 

Holotecologia: a encicloteca; a coerencioteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a evo-

lucioteca; a autexperimentoteca; a teaticoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Conformaticologia; a Enciclopediologia; a Verbetografologia;  

a Coerenciologia; a Redaciologia; a Comunicologia; a Planejamentologia; a Raciocinologia; a Le-

xicologia; a Conscienciologia; a Paramatematicologia; a Cosmovisiologia; a Descrenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conformaticista; o comunicólogo; o neoverbetógrafo; o verbetógrafo 

veterano; o verbetógrafo inversor existencial; o verbetógrafo reciclante existencial; o verbetólogo; 

o intermissivista; o retomador de tarefa; o especialista; o professor; o lexicógrafo; o intelectual;  

o neologista; o teletertuliano; o tertuliano; o apedeuta quanto ao confor verbetográfico; o comple-

tista; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o sistemata; o maxiproexista; o agente retrocognitor; o professor do Programa Verbe-

tografia; o revisor verbetográfico. 

 

Femininologia: a conformaticista; a comunicóloga; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa 

veterana; a verbetógrafa inversora existencial; a verbetógrafa reciclante existencial; a verbetólo-

ga; a intermissivista; a retomadora de tarefa; a especialista; a professora; a lexicógrafa; a intelec-

tual; a neologista; a teletertuliana; a tertuliana; a apedeuta quanto ao confor verbetográfico;  

a completista; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a sistemata; a maxiproexista; a agente retrocognitora; a professora do Pro-

grama Verbetografia; a revisora verbetográfica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapi-

ens polymatha; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens reedu-

cator; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: textualidade verbetográfica superficial = a qualidade do verbete coeso, 

coerente, significativo e tarístico, sem o exaurimento conteudístico; textualidade verbetográfica 

profunda = a qualidade do verbete coeso, coerente, significativo e tarístico, com o esgotamento 

conteudístico. 

 

Culturologia: a cultura pessoal influenciando na textualidade verbetográfica; a Multi-

culturologia Multidimensional da Conscienciologia; a cultura da Autocoerenciologia Evolutiva; 

a cultura da racionalidade; a cultura da erudição pelas leituras diversificadas; a cultura da pro-

fundidade informativa; a cultura da revisão na redação de textos. 

 

Evitações. Objetivando a qualificação da Argumentologia, eis, em ordem alfabética, 16 

evitações a serem observadas na escrita do verbete enciclopédico: 

01.  Absurdidade. Evitar proposições absurdas. 

02.  Abuso. Evitar abuso do jargão especializado. 

03.  Apriorismose. Evitar arrazoamento apriorístico. 

04.  Dogma. Evitar afirmações dogmáticas. 

05.  Eufemismo. Evitar evasivas eufemísticas. 

06.  Exacerbação. Evitar adjetivação desmedida. 

07.  Exaltação. Evitar adjetivação equivocada (ênfase ao desnecessário e menosprezo ao 

prioritário). 

08.  Falácia. Evitar raciocínio falso. 

09.  Fantasia. Evitar apego às fantasias. 

10.  Incongruência. Evitar constructo não convergentes. 

11.  Inconsistência. Evitar contradições argumentativas. 

12.  Inutilidade. Evitar digressões inúteis. 

13.  Mimese. Evitar repetição desnecessária ou adaptação anacrônica. 
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14.  Obscuridade. Evitar a intencionalidade implícita e obscura. 

15.  Sofisma. Evitar atribuição de importância maior ao emprego das palavras, em detri-

mento às ideias transmitidas. 

16.  Superficialidade. Evitar sínteses conteudísticas sem aprofundamento analítico. 

 

Criteriologia. No enfoque da Redaciologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 11 cri-

térios a serem observados na escrita do verbete para a construção da textualidade verbetográfica: 

01.  Argumentação: a explicação do raciocínio gerador das afirmativas. 

02.  Associação: a conexão entre ideias; o juntar as pontas. 

03.  Concisão: a expressão clara do conteúdo com mínimo de palavras. 

04.  Consistência: a manutenção da coerência intra e interverbete. 

05.  Encadeamento: a ordenação lógica e racional dos itens. 

06.  Linearidade: a manutenção do megafoco nas ideias e na autopensenidade. 

07.  Paralelismo: a criação de paralelismos bem estabelecidos. 

08.  Percepção: a apreensão não fragmentada da realidade dos fatos e parafatos. 

09.  Precisão: o emprego preciso dos vocábulos; a ausência de palavras gratuitas. 

10.  Progressão: o desenvolvimento gradual dos argumentos. 

11.  Visão: a desenvoltura quanto à visão de conjunto do confor verbetográfico. 

 

Intertextualidade. Sob a ótica da Cosmoeticologia, cabe ponderar a respeito de a textua-

lidade depender da complementaridade autor-leitor, ressaltando a ênfase ao esforço do verbetó-

grafo na produção de verbetes mais coesos, coerentes, signiticativos e tarísticos para tornar mais 

objetiva a apreensão do leitor, enquanto parte da tarefa assistencial empenhada pelo verbetógrafo. 

Assim, escrever verbete é oportunidade de realizar a depuração da autocosmoética vivida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a textualidade verbetográfica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Achado  formal:  Conformaticologia;  Homeostático. 

02.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

07.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

08.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Interitemização:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

11.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

13.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

14.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

O  VERBETÓGRAFO  TARÍSTICO  DEDICA-SE  À  AQUISIÇÃO  

DO  CONFOR  ENCICLOPÉDICO,  ALICERCE  DA  TEXTUALI-
DADE  VERBETOGRÁFICA,  PARA  EXPRESSAR  DE  MODO  

INSOFISMÁVEL  OS  CONCEITOS  CONSCIENCIOLÓGICOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, associa o empenho assistencial com o esmero na 

aplicação do confor verbetográfico? Quais ações tem empreendido para ampliar a qualificação 

autografopensênica dos verbetes e facilitar a tarefa do leitor tertuliano ou teletertuliano? 
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R. N. 
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TG V    E V O L U T I V O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O TGV evolutivo é a analogia parapedagógica funcional com o Trem de 

Grande Velocidade capaz de imprimir maior aceleração aos autorrendimentos interassistenciais 

tarísticos prioritários da conscin lúcida, homem ou mulher, a partir do tríplice encadeamento si-

nérgico sequencial das práticas da Tenepessologia, seguida pelos trabalhos intelectuais da Gesco-

nologia, finalizado pelo acesso às ideias originais inspiradoras da Central Extrafísica da Verdade 

(CEV), durante o chamado período do posfácio dos originais da Verponologia, entrosados har-

monicamente na técnica cotidiana do turno mentalsomático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra trem vem do idioma Inglês, train, “trem; comboio”, e esta do 

idioma Francês, train, “ato de puxar; arrastar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo grande pro-

cede do idioma Latim, grandis, “grande; avançado em idade; alto; sublime”. Apareceu no Século 

XIII. O termo velocidade deriva também do idioma Latim, velocitas, “velocidade; rapidez”. Sur-

giu no Século XVII. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta 

do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. A sigla TGV  

é proveniente da expressão francesa train à grande vitesse. 

Sinonimologia: 01.  Trinômio tenepes-gescon-verponogenia. 02.  Autagilização evoluti-

va. 03.  Trio autocatalítico. 04.  Tríade da taquirritmia megagescônica. 05.  Trinômio assistencia-

lidade-mentalsomaticidade-heuristicalidade. 06.  Tríade tarística. 07.  Aceleração da tares pes-

soal. 08.  Catálise do autorrendimento mentalsomático. 09.  Autoneoverponoduto. 10.  Autodes-

lanche multidimensional prioritário. 

Neologia. As 3 expressões compostas TGV evolutivo, TGV evolutivo básico e TGV evo-

lutivo avançado são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Trem da alegria dos corruptos. 02.  Autoinstabilidade produtiva. 

03.  Vácuo interassistencial. 04.  Esterilidade consciencial. 05.  Estagnação evolutiva. 06.  Re-

gressismo pessoal. 07.  Autodesorganização evolutiva. 08.  Autodispersão intelectual. 09.  Tríade 

da erronia. 10.  Força do atraso. 

Estrangeirismologia: o Verponarium residencial; o upgrade evolutivo; os new findings 

tarísticos diários; as linhas de alta velocidade do Heuristicarium; o full-time mentalsomático;  

o festina lente da inteligência evolutiva (IE); o carpe diem paracognitivo; o Cosmocognitarium;  

o timing megagescônico; a highway da interassistencialidade; o neofiat lux; o train à grande vi-

tesse autevolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades autoproexológicas interassistenciais da Taristicologia. 

Proverbiologia. Eis provérbio latino relacionado ao tema: – Ad astra per aspera. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolutividade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

taquipensenes; a taquipensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os maxipensenes;  

a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os heuristicopensenes; a heuristico-

pensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; o holopensene da Megagesconologia. 

 

Fatologia: o TGV evolutivo; o trem de grande velocidade autevolutivo; o TGV evo-

lutivo enquanto neoconquista da conscin lúcida; a aceleração dos autorrendimentos tarísticos;  

a autorganização máxima visando à interassistencialidade tarística; a velocidade de cruzeiro nas 

manifestações prioritárias; o ato de saber levar de eito as prioridades evolutivas; a cotidianidade 
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maxiaproveitada; o irrompimento da autocriatividade funcional; o entrosamento afinado dos atri-

butos conscienciais; a aprendizagem maior da Heuristicologia; a convergência teática dos auto-

potenciais; o aumento progressivo da velocidade pessoal rumo à Serenologia; a inteligência evo-

lutiva explicitada nos pequenos atos; o silêncio produtivo; a ausência de solução de continuidade 

(gap) nos trabalhos da minipeça lúcida; o hábito do trabalho mentalsomático regular predispondo 

ao conceptáculo verponológico; as rotinas úteis objetivando a taquirritmia megagescônica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho antelu-

cano multidimensional; o autesforço holossomático convergente; os extrapolacionismos intelec-

tivos; o desenvolvimento da pangrafia pessoal; a recuperação de megacons; as retrocognições de-

sencadeadas pelo trabalho assistencial; a madrugada enquanto melhor momento para acessar  

a CEV; o papel primordial do amparador de função na coordenação extrafísica dos trabalhos do 

TGV evolutivo; as assistências multidimensionais desencadeadas pelas evocações técnicas; os 

ataques paraterapêuticos no transcorrer do itinerário autevolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo soma-energossoma-mentalsoma; o sinergismo cérebro- 

-paracérebro; o sinergismo automotivação-trabalho-lazer; o sinergismo proexograma-invexo-

grama-tenepessograma; o sinergismo suor somático–suor mentalsomático; o sinergismo cérebro 

dicionarizado–amparo especializado; o sinergismo autoimperdoamento-autodisciplina-autorga-

nização; o sinergismo originais ativos–neoverpons posfaciais passivas. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio organizador 

dos saberes; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio da autodisciplina evo-

lutiva; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da primazia biológica (Somato-

logia); o princípio da irresistibilidade neoverpônica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regulando a autoprodumetria do 

parapsiquismo interassistencial tarístico; o ranque assistencial enquanto código de conduta 

pessoal; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP) na condição de código paraetológico pessoal. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da seriéxis; a teoria da otimização do tempo 

intrafísico; a teoria dos 7 cês; a teoria da automimese dispensável; a teoria da imitação evoluti-

va; a teoria da Bitraforologia. 

Tecnologia: a técnica da tenepes inspiradora; a técnica do turno intelectual; a técnica 

do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica dos máximos 

pessoais; a técnica do whole pack conscienciológico; os procedimentos técnicos da Parapercep-

ciologia. 

Voluntariologia: o voluntariado na UNIESCON; os voluntários do Holociclo; os volun-

tários da Holoteca; os voluntários do Tertuliarium; os voluntários-autores da Conscienciologia; 

os voluntários da LONGEVITÀ; os voluntários da REAPRENDENTIA. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Serenarium; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico do Curso In-

termissivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapolimatia; o Colégio Invisível da Macros-

somatologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-

légio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito halo, holocármico, das atividades diárias do TGV evolutivo; a pri-

mener enquanto paraefeito diuturno do trinômio tenepes-gescon-verponogenia; os efeitos poli-

cármicos dos megadesafios conscienciológicos. 

Neossinapsologia: as neoverpons assimiladas no período do posfácio dos originais de-

sencadeando neossinapses. 
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Ciclologia: o TGV evolutivo enquanto ciclo interassistencial virtuoso autoimposto; o ci-

clo circadiano evolutivamente frutífero. 

Enumerologia: a diligência interassistencial; a exação intelectiva; a instantaneidade pa-

rapsíquica; o estugar tarístico; a lepidez heurística; o chispar mentalsomático; a aceleração 

evolutiva. 

Binomiologia: o binômio urgência-prioridade; o binômio escrita-assistência; o binômio 

autesforço cognitivo–eureca verponológica; o binômio tridotação consciencial–triatletismo 

consciencial; o binômio teoria (1%)-vivência (99%); o binômio neoverpon-neologismo; o binô-

mio pontualidade-produtividade; o binômio conduta-padrão (pauta)–conduta-exceção (extrapau-

ta); o binômio do labor criativo lâmpada-neoideia; o binômio da Trofologia Antelucana líquido- 

-lanche. 

Interaciologia: a interação velocidade de cruzeiro–aceleração evolutiva; a interação 

autesforço-serendipitia; a interação bagagem holobiográfica–autodesassédio mentalsomático– 

–TGV evolutivo; a interação equipin-equipex; a interação sono somático–lucidez consciencial;  

a interação omnicatálise interassistencial–omnicatálise autocognitiva–omnicatálise evolutiva;  

a interação relógio de mesa–relógio biológico; a interação cérebro-cerebelo. 

Crescendologia: o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo tenepes-ofiex-desperti-

cidade; o crescendo artigo-livro-megagescon; o crescendo miniverpon-neoverpon-megaverpon; 

o crescendo TGV evolutivo–colheita intermissiva–autorrevezamento multiexistencial; o crescen-

do desejo-vontade-voliciolina; o crescendo intelectualidade adolescente–TGV evolutivo; o cres-

cendo tenepes inicial–tenepes consolidada–tenepes 24 horas. 

Trinomiologia: o trinômio tenepes-gescon-verpon; o trinômio Central Extrafísica da 

Energia (CEE)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade 

(CEV); o trinômio ritmo mentalsomático–cadência interassistencial–constância evolutiva; o tri-

nômio sinapses-neossinapses-paraneossinapses; o trinômio volição-intenção-organização; o tri-

nômio autodisciplina-autorregramento-autossobrevida; o trinômio ergométrico poltrona da te-

nepes–mesa do escritório–cama da alcova. 

Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógi-

co-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo autorganização / autodispersão; o antagonismo ce-

leridade cotidiana / acalmia antelucana; o antagonismo aportes existenciais / retribuições holos-

somáticas; o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo zona de conforto gratificante 

/ zona de conforto nauseante; o antagonismo autexperimentológico continuísmo / quebra; o anta-

gonismo conscienciofilia / biofilia monopolizadora. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma perecível; o paradoxo da acelera-

ção laboral serena. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a democracia; a evo-

luciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as Leis da Fisiologia; as leis da Experimentologia; a lei do maior esforço 

volitivo. 

Filiologia: a gnosiofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a proexofilia;  

a desafiofilia; a gesconofilia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome de Amiel. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a somatoteca; a tenepessoteca; a mnemoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Te-

nepessologia; a Gesconologia; a Heuristicologia; a Ofiexologia; a Somatologia; a Cronobiologia; 

a Autorganizaciologia; a Desassediologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida maquinista do próprio TGV evolutivo; a isca humana lúci-

da; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto; a semiconsciex. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o 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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; 

o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o ho-

mem de ação; o taquipsiquista; o geronte intelectual profícuo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; 

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a inte-

lectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-

cepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a mulher de ação; a taquipsiquista; a geronte intelectual profícua. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens rhythmicus; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens cerebralis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens 

despertus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens proexo-

logus; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: TGV evolutivo básico = as práticas diárias do trinômio tenepes-gescon- 

-verponogenia durante o primeiro ano de aplicação, ainda em fase de ajustamento; TGV evoluti-

vo avançado = as práticas diárias do trinômio tenepes-gescon-verponogenia já amadurecidas, 

após, pelo menos, 1 decênio de aplicação. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Taristicologia; a cultura da Au-

torganizaciologia Evolutiva; a Paracultura da Autorrevezamentologia multisseriexológica. 

 

Técnica. No tocante à Paratecnologia, a técnica do TGV evolutivo, abaixo elencada, 

prevê a ordenação das 3 práticas interassistenciais prioritárias inseridas no schedule diário do 

turno intelectual: 

1.  Tenepes: as sessões energéticas e assistenciais do eu sozinho; o rapport com o am-

parador de função; a tábula rasa pensênica; a fixação do holopensene assistencial doméstico; os 

50 minutos dedicados à multidimensionalidade. 

2.  Gescon: as sessões intelectuais e assistenciais do eu sozinho subsequente à tenepes;  

o nulla dies sine linea tarística; as horas de escrita a fio; a produção gesconológica diária; a sa-

turação intelectiva; o ato de compenetrar-se; o mergulho no mentalsoma; a predisposição ao ir-

rompimento paracerebral. 

3.  Verponogenia: as sessões heurísticas e assistenciais do eu sozinho; o extra mental-

somático fechando o ciclo do TGV evolutivo; os dividendos intelectuais; o posfácio dos originais 

fetais gesconológicos no momento do repouso somático; a irresistibilidade neoideativa ao cerrar 

das pálpebras; as neoverpons imperdíveis no apagar das luzes; o antagonismo soma apagado / 

mentalsoma aceso. 

 

Manutenção. Com base na Autocoerenciologia, sabe-se da facilidade em iniciar empre-

endimentos em contraposição à manutenção diária destes. Com o TGV evolutivo não é diferente. 

Tende, inclusive, a ser ainda mais complexo em função da necessidade de coordenar múltiplas 

tarefas humanas além das demandas interassistenciais cotidianas inerentes ao trinômio tenepes- 

-gescon-verponogenia. 
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Dedicação. Considerando a Autexperimentologia, a técnica do TGV evolutivo exige, 

destarte, autodisponibilidade máxima da conscin, em geral já na fase veterana da vida, para o tra-

balho de dedicação interassistencial full time no restante do timeline pessoal. 

Autonomia. Daí a predisposição habitual em implantá-lo a partir da conquista da inde-

pendência econômico-financeira pessoal (pé-de-meia), possibilitando autonomia maior nas mani-

festações conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o TGV evolutivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Omnicatálise:  Catalisologia;  Homeostático. 

10.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

13.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Subintrância  cronêmica:  Paracronologia;  Neutro. 

15.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

 

O  TGV  EVOLUTIVO  É  MAXICONQUISTA  PRIORITÁRIA 
PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  INTERESSADA  EM  DINAMI- 
ZAR  OS  PRÓPRIOS  RENDIMENTOS  HOLOSSOMÁTICOS 
E  MULTIDIMENSIONAIS  VISANDO  A  DESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega cotidianamente a técnica do TGV 

evolutivo? Desde quando? 

 

P. F. 
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T H E S A U R U S    C E R E B R A L  
( P O L I N E U R O L E X I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O thesaurus cerebral é o conjunto qualificado de neuroconstructos, ideo-

gramas ou engramas neuronais (Holossinapsologia) derivados da atuação sinérgica e consciente 

de todos os dicionários cerebrais (Neurolexicologia) da conscin lúcida, homem ou mulher, capa-

zes de impulsionar a autevolução consciencial (Taquirritmologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo do idioma Latim, thesaurus, significa “tesouro”. O termo cére-

bro procede também do idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; razão, raciocínio; juízo”. Sur-

giu no Século XV. A palavra cerebral apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Tesauro cerebral. 02.  Thesaurus cerebrino. 03.  Conjunto de dicio-

nários cerebrais. 04.  Holoneuroléxico. 05.  Panléxico mental. 06.  Megarrepertório cerebral.  

07.  Megaportfólio mnemônico. 08.  Omnicerebralidade. 09.  Lexicopensenidade avançada.  

10.  Sinapsossomatologia. 

Neologia. As 4 expressões compostas thesaurus cerebral, thesaurus cerebral inicial, 

thesaurus cerebral mediano e thesaurus cerebral avançado são neologismos técnicos da Polineu-

rolexicologia. 

Antonimologia: 01.  Cérebro monodicionarizado. 02.  Neuroléxico isolado. 03.  Minivo-

cabulário pessoal. 04.  Paracerebralidade. 05.  Síndrome da hipomnésia. 06.  Mal de Alzheimer. 

07.  Amnésia. 08.  Parapsicose post-mortem. 09.  Thesaurus linguístico. 10.  Enciclopédia temática. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium; o Verponarium; o Parafisiopodium; o Mega-

cognitarium; o Paraperceptarium; o Cosmocognitarium; o Intermissarium; o magni pretii homo; 

a autocognição large; o megacurriculum vitae da conscin selfmade parapolímata; o pandit;  

o connoisseur; o savant; o helluo librorum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Automegacogniciologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Thesaurus 

cerebral: autopatrimônio. 

Coloquiologia: o rato de biblioteca; o devorador de livros; a enciclopédia ambulante;  

a biblioteca viva; a mina de saber; a sabença consciencial; o ato de craniar; o caçador de pérolas 

negras; o nestor; o ato de saber de cor e salteado; a conscin considerada poço de saber. 

Proverbiologia. Eis o ditado da Antiguidade relacionado ao tema: – Cuivis dolori reme-

dium est sapientia (Públio Siro, 85–43 a.e.c). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megalexicalidade; os orismopensenes; a oris-

mopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipense-

nes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; a flexibilidade autopensênica facilitando os 

acréscimos nos dicionários cerebrais; a autopensenização polifásica cosmovisiológica; a manuten-

ção do megafoco autopensênico; o materpensene consciencial enquanto síntese do thesaurus para-

cerebral; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade teática. 

 

Fatologia: o thesaurus cerebral; o megaacervo de conhecimentos da conscin; a expansão 

consciente dos dicionários cerebrais pessoais; o ato inteligente de saber acumular cognição evo-

lutivamente prioritária; a seleta composição do neoacervo cognitivo; o megaconhecimento mne-

monicamente organizado; a superdotação intelectiva; a sageza; a elasticidade mental; os recursos 
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intelectuais pessoais funcionais; a coativação atributiva sinérgica; o fortalecimento da tendência 

mentalsomática inata; o rápido acesso ao vasto banco mnemônico pessoal; a nutrição cotidiana da 

curiosidade sadia; a automotivação de querer saber sempre mais; o apreço pelos calhamaços;  

a manutenção prioritária da bibliofagia técnica (Metaforologia); a opção pela Autodidatismologia 

Interassistencial; a embocadura da cultura geral pessoal; a cartografia das autolimitações intelec-

tuais; a busca pelo saber transdisciplinar sobrepairante; a antissuperespecialização hemiplégica;  

o Curso de Longo Curso, diário, on line, contribuindo na aquisição e consolidação de neoconheci-

mentos evolutivos perenes (Tertuliologia); o autenciclopedismo lúcido; a autodesassedialidade 

mentalsomática profunda; as crises de crescimento intelectuais; a reflexão mais aprofundada 

quanto às autoneoverpons recém-descobertas; a coerência quanto à Autodeterminologia Mental-

somática Teática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático mantendo o auto-

desbloqueio cortical; o mapeamento da sinalética parapsíquica encefálica; os cursos de instalação 

de campo ectoplásmico saneando as redes sinápticas; a mapoteca mental (Autabstraciologia);  

a magnificência do mentalsoma pessoal; a vasteza da cultura parafenomenológica; o caminho do 

irrompimento do paracérebro; o vincamento da holomemória pela assistência seriexológica pres-

tada gerando a identidade intermissiva; a pujança da autorretrossenha intelectiva predispondo ao 

autotaquipsiquismo atual; a conscientização quanto à própria matriz mental multiexistencial (Pa-

raprotimiologia); a bagagem retrocognitiva embasando o escrutínio paraperceptivo; a doação de 

neuroectoplasma qualificado (Autopensenologia); as paralições intermissivas na condição de 

quintessência paracognitiva da consciex lúcida pré-ressomante; a meta existencial de compor  

o próprio thesaurus cerebral a partir da recuperação dos megacons seriexológicos; os extrapola-

cionismos parapasíquicos de base intelectual (Neoverponologia); a sapiência parapolimática inter-

assistencial; a importância da prole mentalsomática no auto, hetero e gruporrevezamento cons-

cienciais; o calculismo cosmoético intelectual; o palimpsesto paracerebral subjacente aos neogra-

fopensenes pessoais; as excursões extrafísicas parainvestigativas ampliando a paramundividência 

(Cosmovisiologia); o maxinvestimento intelectivo atual influindo na preparação do próximo soma 

(Macrossomatologia); as achegas matemáticas assistenciais oportunas (Parasserendipitia); o ex-

trapolacionismo parapsíquico verponogênico; a autoparacognição ampliando as chances de com-

preensão das sincronicidades multidimensionais onipresentes; o acesso à Central Extrafísica da 

Verdade (CEV) na condição de meta diuturna antelucana; a priorização teática da Paramnemos-

somatologia; a evolução consciencial tida pelo viés da Pansofia Serenológica; a Escola de Pensa-

mento Paracognitivo Interassistencial (Tertuliarium). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos autodicionários cerebrais (sinonímico; antonímico; 

analógico; poliglótico); o sinergismo educação formal–autodidatismo informal; o sinergismo co-

nhecimento teórico–conhecimento prático–esclarecimento interconsciencial; o sinergismo hiper-

acuidade-taquipensenidade; o sinergismo cognição extensa–memória ágil–associação ideativa– 

–intelecção taquirrítmica; o sinergismo automotivação intelectual–autodisciplina somática. 

Principiologia: o princípio de a evolução consciencial conduzir para o domínio da Tu-

dologia; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da manutenção cognitiva inter-

existencial. 

Codigologia: a busca pela maxicognição enquanto cláusula permanente do código pes-

soal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das inteligências múltiplas; a teoria dos Serenões; a teoria da Pa-

ra-Hermeneuticologia; a teoria do paracérebro da consciência. 

Tecnologia: a técnica do turno mentalsomático; a paratécnica da parapsicoteca; a téc-

nica da exaustividade cognitiva no momento evolutivo; a técnica do aperitivo intelectual; a téc-

nica do TGV evolutivo; a técnica da reserva de leitura; a técnica da Enumerologia; a técnica da 

Cosmanálise Evolutiva. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório 

conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; os laboratórios conscienciológicos de de-

sassédio mentalsomático (Tertuliarium; Holociclo; Holoteca); o laboratório parapsíquico grupal 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Neurolexicologia; o Colégio Invisível da Neuro-

ciência; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Paraneurologia;  

o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio In-

visível da Holomnemossomatologia. 

Efeitologia: o efeito halo da autoqualificação consciencial; o efeito seriexológico da ta-

refa do esclarecimento. 

Neossinapsologia: a busca pela constante capacitação e incremento da Autoneossinapso-

logia com fins interassistenciais. As autoneossinapses; as polineossinapses; as multineossinapses; 

as macroneossinapses; as paraneossinapses; as meganeossinapses; as omnineossinapses. 

Ciclologia: o ciclo aprender-ensinar-reter; o ciclo multiexistencial intelectualidade ado-

lescente–polimatia geronte; o caminho evolutivo do ciclo mentalsomático; o cipriene desenca-

deado após imersão pesquisística holociclológica. 

Enumerologia: o megainventário cerebral; o megarrepertório cerebral; o megaportfólio 

cerebral; o megarcabouço cerebral; a megacoleção cerebral; a megacoletânea cerebral; a mega-

enciclopédia cerebral. 

Binomiologia: o binômio Intraconscienciologia-Autocogniciologia; o binômio farmaco-

peia pessoal–expansão interassistencial; o binômio sapiência-interassistência; o binômio autes-

forço cognitivo–eureca verponológica; o binômio tridotação consciencial–triatletismo conscien-

ciológico; o binômio teoria (1%)-vivência (99%); o binômio neoverpon-neologismo; o binômio 

pontualidade-produtividade. 

Interaciologia: a interação cérebro dicionarizado–expansão interassistencial; a intera-

ção thesaurus lexical–thesaurus cerebral; a interação bagagem holobiográfica–autodesassédio 

mentalsomático; a interação Paragenética-Genética; a interação atilamento-parapercuciência;  

a interação thesaurus cerebral–sinalética parapsíquica pessoal; a interação constructo cerebral 

(Teoriologia)–parapercepto multidimensional (Conteudisticologia); a interação maturidade emo-

cional–expansão mental–parapsiquismo interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo memória intermissiva–memória intrafísica–memória re-

trocognitiva; o crescendo subcérebro-macrocérebro-paracérebro; o crescendo eumatia-polima-

tia-parapolimatia; o crescendo artigo-verbete-livro-megagescon; o crescendo ideia inata–neo-

verpon adquirida; o crescendo Leiturologia-Gesconografia; o crescendo autocognição constan-

te–autorganização mental–autodiscernimento aplicado; o crescendo triglota-poliglota-hiperpoli-

glota. 

Trinomiologia: o trinômio biblioteca-livraria-sebo; o trinômio jornal-revista-livro; o tri-

nômio documentários-seriados-filmes; o trinômio neurônio-sinapse-cognição; o trinômio ataca-

dismo-generalismo-vanguardismo; o trinômio comparação-associação-educação; o trinômio me-

gagesconológico autotaquipsiquismo-autotaquirritmia-autoprodutividade; o trinômio intelectua-

lidade perene–parapsiquismo veterano–comunicabilidade avançada. 

Polinomiologia: o polinômio livro-tratado-dicionário-enciclopédia; o polinômio analo-

gismo-metáfora-eureca-neoverpon; o polinômio leitura-reflexão-redação-esclarecimento; o poli-

nômio concentração-concatenação-conceituação-concitação; o polinômio memória física–memó-

ria energética–memória emocional–memória integral; o polinômio pesquisar-analisar-registrar- 

-debater; o polinômio autocognição-paracognição-megacognição-autoparamegacognição. 

Antagonismologia: o antagonismo neurônio / miocárdio; o antagonismo apedeutismo 

egoico / parapolimatia interassistencial; o antagonismo erudição / ostentação; o antagonismo 

neurológico (cortical) hipofrontalidade / megafrontalidade; o antagonismo autorrevezamento 

multiexistencial / biblioclastia amaurótica; o antagonismo Parapedagogiologia Tarística / dida-

tismo pedante; o antagonismo erudição altruística / sofomania egoística; o antagonismo real 

/ ideal. 
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Paradoxologia: o paradoxo da especialidade cosmovisiológica; o paradoxo heurístico 

megafoco autopensênico–abertismo autopensênico; o paradoxo da multifocalização cosmovisio-

lógica sem perda do megafoco. 

Politicologia: a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço omnicognitivo. 

Filiologia: a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a biblio-

filia; a lexicofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da intelectofobia. 

Sindromologia: a profilaxia das síndromes neurodegenerativas (demenciais). 

Maniologia: a superação da subcerebromania. 

Holotecologia: a somatoteca; a neuroteca; a cerebroteca; a lexicoteca; a encicloteca;  

a biblioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Polineurolexicologia; a Lexicopensenologia; a Holocerebrologia; 

a Macrocerebrologia; a Paracerebrologia; a Neuroconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Para-

polimaticologia; a Enumerologia; a Tridotaciologia; a Evoluciologia; a Holocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;  

o autodidata lúcido; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o macrossômata; o superdotado; o pes-

quisador independente; o bibliófilo; o bibliômano; o filólogo; o filomático; o pantólogo; o parapo-

límata. 

 

Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente rerocognitora; a au-

todidata lúcida; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a macrossômata; a superdotada; a pesquisa-

dora independente; a bibliófila; a bibliômana; a filóloga; a filomática; a pantóloga; a parapolí-

mata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo 

sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapien-

tior; o Homo sapiens neuronalis; o Homo sapiens paracerebralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: thesaurus cerebral inicial = a manifestação da Polineurolexicologia Teá-

tica na fase adolescente pelo inversor intelectual, homem ou mulher; thesaurus cerebral mediano 

= a manifestação da Polineurolexicologia Teática na meia-idade pelo ser desperto erudito, homem 

ou mulher; thesaurus cerebral avançado = a manifestação da Polineurolexicologia Teática na an-

cianidade por parte da semiconsciex parapolímata, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Parapolimaticologia Interassistencial. 

 

Realidade. Mediante a Mentalsomatologia, erudição sem cosmovisão é ilusão. Toda cul-

tura vasta para ser considerada verdadeiramente polimática precisa ser acrescida da visão multidi-

mensional prática (Paracogniciologia). 

Libertação. Tal abordagem parapercepciológica, incluindo os prismas multiexistencial  

e multiveicular, promove a exérese definitiva dos antolhos intrafisicalizantes, usuais no academi-

cismo convencional, facultando visão de conjunto maior e permitindo a real inovação científica 

(Neoverponologia). Assim, qualquer saber teórico ganha outro sabor teático (Priorologia). 
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Especialidades. No tocante à Cosmocogniciologia, eis, arroladas alfabeticamente, 35 

áreas ou frentes de trabalho prioritárias aos intermissivistas interessados em expandir qualitativa-

mente o acervo do próprio thesaurus cerebral, acompanhadas de 105 especialidades científicas  

e paracientíficas pertinentes, segundo a técnica do bloco tridisciplinar: 

01.  Acervo: a Arquivologia; a Inventariologia; a Bibliotaxologia. 

02.  Aprendizagem: a Eumaticologia; a Matesiologia; a Autodidatismologia. 

03.  Atributo: a Raciocinologia; a Memoriologia; a Megafocologia. 

04.  Biografia: a Biobibliografologia; a Autorretrobiografologia; a Holobiografologia. 

05.  Cérebro: a Sinapsologia; a Encefalologia; a Polineurolexicologia. 

06.  Computação: a Bibliomaticologia; a Lexicomaticologia; a Enciclomaticologia. 

07.  Comunicação: a Debatologia; a Paracomunicologia; a Transcomunicologia. 

08.  Conhecimento: a Autocogniciologia; a Megacogniciologia; a Holocogniciologia. 

09.  Consciência: a Conscienciometrologia; a Conscienciogramologia; a Consciencio- 

logia. 

10.  Cultura: a Erudiciologia; a Polimatologia; a Multiculturologia. 

11.  Dicionário: a Dicionariologia (Dicionarística); a Lexicologia; a Lexicografologia. 

12.  Enciclopédia: a Enciclopediologia; a Enciclografologia; a Pancogniciologia. 

13.  Equilíbrio: a Harmoniologia; a Serenologia; a Megassapienciologia. 

14.  Esclarecimento: a Docenciologia; a Interassistenciologia; a Megataristicologia. 

15.  Escrita: a Redaciologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia. 

16.  Estatística: a Bibliometrologia; a Lexicometrologia; a Enciclopediometrologia. 

17.  Filosofia: a Parepistemologia; a Parametodologia; a Holofilosofia. 

18.  História: a Historiologia; a Historiografologia; a Para-Historiologia. 

19.  Holociclo: a Hemerotecologia; a Lexicotecologia; a Enciclotecologia. 

20.  Holoteca: a Bibliotecologia; a Cognotecologia; a Mentalsomaticotecologia. 

21.  Intermissão: a Paracogniciologia; a Paratecnologia; a Parapsicotecologia. 

22.  Internet: a Infocomunicologia; a Infopedagogiologia; a Infotecnologia. 

23.  Intraconsciencialidade: a Lexicopensenologia; a Taquipensenologia; a Hiperpense-

nologia. 

24.  Leitura: a Leiturologia; a Tradutologia; a Revisiologia. 

25.  Linguagem: a Cienciologia; a Definologia; a Orismologia. 

26.  Listagem: a Enumerologia; a Enumerometrologia; a Enumerogramologia. 

27.  Livro: a Bibliologia; a Bibliognosologia; a Bibliofiliologia. 

28.  Neoideia: a Neologisticologia; a Neoverponologia; a Para-Heuristicologia. 

29.  Obra: a Gesconologia; a Megagesconologia; a Autorrevezamentologia. 

30.  Parapsiquismo: a Parapolimaticologia; a Paracosmovisiologia; a Parapercuciencio-

logia. 

31.  Pararreflexão: a Coronochacrologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia. 

32.  Raciocínio: a Lucidologia; a Discernimentologia; a Holopercucienciologia. 

33.  Seriéxis: a Paramemoriologia; a Retrocogniciologia; a Holomnemossomatologia. 

34.  Texto: a Filologia; a Biblio-Historiografologia; a Ecdótica. 

35.  Universalismo: a Tudologia; a Pantologia; a Omnicogniciologia. 

 

Memória. Segundo a Polineurolexicologia, eis listadas na ordem funcional, 10 conse-

quências principais derivadas do investimento na expansão qualificada e continuada do próprio 

léxico cerebral por parte do intermissivista, homem ou mulher: 

01.  Analogismo: ampliado, multímodo e criativo (Metaforologia). 

02.  Cognição: crescente acerca de toda realidade multidimensional (Tudologia). 

03.  Desassédio: pessoal e interconsciencial através da ampliação dos próprios recursos 

terapêuticos, qual farmacopeia cognitiva (Taristicologia). 

04.  Didática: sobretudo na explicação de neoconceitos avançados (Parapedagogiologia). 

05.  Heurística: vivenciada na pesquisa diuturna (Neoverponologia). 

06.  Linguagem: vasta, abrangente, poliglótica e acessível (Comunicologia). 
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07.  Memória: ágil, profunda e confiável (Holomnemossomatologia). 

08.  Rapport: estabelecido com diferentes grupos de consciências (Interassistenciologia). 

09.  Telepatia: intensificada com os amparadores de função (Interdimensiologia). 

10.  Universalismo: das abordagens comunicativas orais e escritas (Megafraternologia). 

 

Necessidade. Sob a ótica da Polimaticologia, conclui-se serem as investigações teáticas 

do crescendo Bibliologia-Lexicologia-Enciclologia condição sine qua non para o candidato, ho-

mem ou mulher, à conquista de megaacervo sináptico útil na interassistencialidade diária. 

Paradoxo. Contudo, segundo a Lexicologia, vale lembrar: determinado vocábulo empre-

gado no cotidiano pode ter, paradoxalmente, acepções antagônicas, antípodas e até antônimas.  

É o caso, por exemplo, da palavra ortofrenia. Comportamento intelectual dentro dos padrões nor-

mais ou ramo da Medicina dedicado à terapia das deficiências mentais? 

Analogia. Deriva daí poder funcionar o exemplar de determinado dicionário ao modo de 

poço profundo de água limpa onde o consulente pode beber direto na fonte. Porém, água de poço 

é água parada. 

Experimentologia. O movimento das palavras, caracterizando os múltiplos contextos 

empregados dia a dia, é decisivo no significado adredemente pretendido, sobretudo no universo 

da Interassistenciologia. Palavras exigem cuidado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o thesaurus cerebral, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

04.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

05.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade  pancognitiva:  Holocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

11.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

12.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

14.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  TGV  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  EXPANSÃO  QUALIFICADA  E  CONTÍNUA  DO  THESAU-
RUS  CEREBRAL  PESSOAL  É  MEGAPRIORIDADE  SERIE-

XOLÓGICA  PARA  TODA  CONSCIN  OU  CONSCIEX  INTER-
MISSIVISTA  COM  INTERESSE  REAL  NA  EVOLUCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia o nível do próprio thesaurus cere-

bral no presente momento evolutivo? Quais os trafais principais? Quais os trafores predomi-

nantes? 

 

P. F. 
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T I M I D E Z  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A timidez é o traço de temperamento ou de personalidade da conscin, ho-

mem ou mulher, caracterizado pela manifestação de excessivo acanhamento, retraimento, inibi-

ção, escondimento, mascaramento, silêncio e ansiedade, relacionado ao sentimento de desconfor-

to, embaraço, incômodo ou culpa, devido à autavaliação negativa, principalmente frente a situa-

ções sociais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo timidez deriva do idioma Latim, timidus, “aquele que tem medo”, 

de timor, “de medo”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Acanhamento excessivo. 2.  Envergonhamento extremo. 3.  Retrai-

mento exagerado. 

Antonimologia: 01.  Destimidez. 02.  Audácia. 03.  Atrevimento. 04.  Bravura. 05.  De-

sacanhamento. 06.  Sociabilidade. 07.  Atiramento. 08.  Desembaraço. 09.  Extroversão. 10.  Ex-

pansividade. 

Estrangeirismologia: a shy person; a awkwardness; o lacking selfconfidence; o overco-

ming the emotional disconfort of shyness; o developing the strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conduta tímida; os nosopensenes; a nosopense-

nidade, os patopensenes; a patopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os xenopen-

senes; a xenopensenidade; a intrusão pensênica; o autocentramento pensênico; os bagulhos pensê-

nicos; os contrapensenes; a contrapensenização; a rigidez pensênica; a ruminação pensênica. 

 

Fatologia: a timidez; a vida tímida; o constrangimento; a atrapalhação; o comedimento 

excessivo; a evitação do contato visual; a fantasia; o conflito íntimo; as emoções contraditórias;  

o analfabetismo emocional; a preocupação egocêntrica; a perturbação mental; as reações físicas 

típicas; a autocensura; o autoboicote; a criação de muralhas em torno de si; o vulcão explosivo da 

timidez; o comportamento retraído; a passividade; os gatilhos da timidez; a falta de aptidão soci-

al; a impessoalidade nas interações sociais; os ruídos de comunicação; a necessidade de aprova-

ção externa; a aversão ao contato pessoal; a evitação do relacionamento afetivo-sexual devido  

à dificuldade de interação social; o monopólio do umbigão dificultando a tares; o comportamento 

esquivo; a influência cultural; as expectativas inadequadas dos pais sobre o comportamento social 

do filho; os papéis familiares; o isolamento social; o autismo consciencial; a falta de habilidade 

social; a rigidez social; o grupo seleto de convivência; o bloqueio em fazer laços de amizade;  

o uso de muletas tecnológicas para a convivialidade; a dificuldade de pedir ajuda; o mundo men-

tal interior; a solidão; o rótulo de tímido gerando autassédio; o fechadismo consciencial; a doença 

social; a “prisão perpétua” sem direito à liberdade condicional; a intimidação autoimposta; a preo-

cupação em ser objeto de investigação alheia; a dificuldade de autenfrentamento; a perda de iden-

tidade; a internalização de heterocríticas sem análise lúcida; a idealização de si mesmo e de situa-

ções; o egocentrismo; a necessidade de ser unanimidade; a preocupação sobre si mesmo; o exces-

so de percepção de si mesmo; a autocriticidade exagerada; a autocobrança excessiva; o conflito 

interno; a evitação de ser o foco das atenções; a distorção cognitiva favorecendo a manutenção da 

timidez; a resistência em aceitar elogios; as situações de avaliação social estressantes; a estigmati-

zação; o preconceito pessoal; a torre de marfim; a insegurança pessoal; a limitação de escolhas 

devido às autorrestrições sociais impostas a si mesmo; a antecipação do fracasso; a intolerância  
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à frustração; a inveja; o receio de expor vulnerabilidades pessoais; o trauma de infância; os condi-

cionamentos; as lavagens cerebrais; a palavra “não” decodificada como rejeição ou fracasso;  

o mutismo seletivo; os ganhos secundários; o autodesamparo aprendido; o comportamento derro-

tista; a preguiça comportamental; a extroversão forçada; a perda de oportunidades evolutivas;  

a estagnação evolutiva; a perda do timing para a consecução da proéxis pela timidez exarcebada; 

a falta do uso da inteligência evolutiva (IE) na convivialidade. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a defasa-

gem energética; os bloqueios chacrais; o monopólio do cardiochacra; o autencapsulamento ener-

gético; as interprisões grupocármicas; a dificuldade de interação interdimensional; o medo difi-

cultando a projeção lúcida; as oportunidades perdidas de convivência com o amparador; a melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico situação desconfortável–sensação desagra-

dável; o sinergismo doentio ambiente competitivo–acanhamento; o sinergismo nosológico timi-

dez-alcoolismo; o sinergismo nocivo repressão de emoções–agressividade latente; o sinergismo 

nosográfico falta de amor próprio–envergonhamento. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código gru-

pal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade narcisista; a teoria da robéxis; a manutenção  

e potencialização da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica cosmoética de não acepção de pessoas; a técnica de passar ridí-

culo; a técnica da docência conscienciológica; a técnica da exposição social; a técnica da auto-

checagem da intencionalidade pessoal; a técnica do descondicionamento; a técnica da habitua-

ção; a técnica da autovalorização; a técnica dos 15 minutos de espera; a técnica de potencializa-

ção dos trafores para a autossuperação da timidez; a técnica dos pequenos progressos. 

Voluntariologia: as dificuldades no voluntariado conscienciológico; a postergação do 

voluntariado na docência conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da convivialidade grupal; o laboratório conscienciológico da imobilidade físi-

ca vígil (IFV); o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório consciencioló-

gico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio In-

visível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito da alteração da capacidade de atenção; o efeito da timidez no de-

senvolvimento acadêmico; o efeito da autopunição e autoflagelo; o efeito dos brancos mentais;  

o efeito do comodismo; o efeito dos devaneios; o efeito da inautenticidade; o efeito da omissão 

deficitária; o efeito da manipulação pelo silêncio; o efeito da superficialidade; o efeito da vitimi-

zação; o efeito do isolamento. 

Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos dificultando a formação de neossinapses 

para a vivência da interação social; as retrossinapses anacrônicas atuantes nesta vida intrafísica 

atravancando a autossuperação. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial patológico melin-melex; o ciclo vítima-algoz de si 

mesmo. 

Enumerologia: o medo de se expor; o medo do ridículo; o medo das heterocríticas;  

o medo de errar; o medo do fracasso; o medo de não ser aceito; o medo do autentenfrentamento. 

Binomiologia: o binômio erro-acerto; o binômio segregação-marginalização; o binô-

mio imprevisível-ameaçador; o binômio construção da autestima–domínio das manifestações in-
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traconscienciais; o binômio adolescência–fase tímida; o binômio desafio social–nervosismo ante-

cipado; o binômio cautela natural à convivialidade–resistência à pressão social. 

Interaciologia: a interação monoideísmo-egoísmo; a interação preconceito-intimidação. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico timidez–fobia social–síndrome do pânico;  

o crescendo patológico minifracasso-megafracasso; o crescendo criança tímida–adolescente tí-

mido–adulto tímido; a depressão enquanto consequência do crescendo isolamento-solidão. 

Trinomiologia: o trinômio mundinho-apriorismose-interiorose; o trinômio avaliação- 

-julgamento-heterocrítica; o trinômio ansiedade-nervosismo-inibição; o trinômio conformismo- 

-insegurança-timidez; o trinômio conflito-ressentimento-repressão. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção paraperceptiva–distorção 

cognitiva–distorção mnenmônica–reforço da timidez; o polinômio dividir a experiência–sentir 

empatia–compreender as diferenças–colaborar–comunicar–autossuperar a timidez. 

Antagonismologia: o antagonismo fracassos significativos / triunfos insignificantes;  

o antagonismo submissão / liberdade de expressão. 

Paradoxologia: o paradoxo isolamento social autoimposto–ânsia pela vivência do rela-

cionamento social; o paradoxo de a evitação do erro poder antecipar o erro; o paradoxo de  

a evitação da frustação gerar autengano de êxito; o paradoxo autovitimização–imagem de supe-

rioridade e frieza. 

Politicologia: a egocracia. 

Legislogia: a lei da grupalidade; a lei do menor esforço pesquisístico; a lei do silêncio. 

Filiologia: a conflitofilia; a xenofilia; a fantasiofilia; a emocionofilia; a adrenalinofilia;  

a trafarofilia; a enganofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a criticofobia; a neofobia; a proexofobia; a recexofobia; a auto-

pesquisofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da apriorismose; a síndro-

me da insegurança; a síndrome do exaurimento energossomático; a síndrome do patinho feio. 

Maniologia: a mania de grandeza. 

Mitologia: o mito do tímido modesto; o mito de o tímido ser pacífico; o mito da unani-

midade. 

Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca; a terapeuticoteca; 

a somatoteca; a recexoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Experi-

mentologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Autopensenologia; a Interassistenciologia; 

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu; a isca humana inconsciente; o indivíduo inibido; 

a conscin envergonhada; a personalidade antissocial; o pré-serenão vulgar; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o tímido; o acanhado; o inseguro; o prisioneiro do guarda interior; o so-

ciofóbico; o orgulhoso; o arrogante; o inversor existencial; o reciclante existencial; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a tímida; a acanhada; a insegura; a prisioneira do guarda interior; a soci-

ofóbica; a orgulhosa; a arrogante; a inversora existencial; a reciclante existencial; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens timidus; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sa-

piens egocentricus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens imma-

turus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo sapiens anticos-

moethicus. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22075 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: timidez situacional = quando a consciência manifesta inibição somente 

em situações sociais específicas; timidez crônica = quando a consciência manifesta inibição em 

todas as formas de convívio social. 

 

Culturologia: as mimeses culturais; a cultura da autocobrança. 

 

Conscienciometrologia. Conforme a Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 27 padrões trafarísticos e / ou possíveis causas desencadeantes da timidez: 

01. Ansiedade. 

02. Arrogância. 

03. Autoimagem distorcida. 

04. Autoproteção. 

05. Comparação excessiva. 

06. Controle. 

07. Distorção cognitiva. 

08. Egoísmo. 

09. Falta de posicionamento. 

10. Genética. 

11. Holopensene. 

12. Incompreensão. 

13. Insegurança. 

14. Instabilidade emocional. 

15. Inveja. 

16. Mesologia (repressão na infância). 

17. Omissão deficitária. 

18. Orgulho. 

19. Paragenética. 

20. Perfeccionismo. 

21. Prepotência. 

22. Procrastinação. 

23. Pusilanimidade. 

24. Referencial (loc externo). 

25. Repressão. 

26. Rigidez. 

27. Vaidade. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, em ordem alfabética, 24 pos-

turas de redefinição do padrão mental para a autossuperação da timidez: 

01. Abertismo consciencial: desformatar padrões e comportamentos. 

02. Amparabilidade: confiar no amparo extrafísico de função. 

03. Assistência: assistir pelo exemplarismo. 

04. Autaceitação: reconhecer os trafores, os trafares e os trafais. 

05. Autoconfiança: confiar nas próprias potencialidades e autocognição. 

06. Autoconhecimento: conhecer o microuniverso consciencial. 

07. Autonomia pensênica: libertar-se das influências externas patológicas. 

08. Binômio admiração-discordância: praticar a convivialidade sadia. 

09. Compartilhamento: compartilhar informações, ideias e experiências. 

10. Coragem: expor-se de modo mais autêntico. 

11. Determinação: promover autenfrentamentos e autossuperações. 

12. Domínio energético: buscar a sustentabilidade e a homeostase. 

13. Humor sadio: potencializar a superação. 
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14. Interação social: trocar experiências no meio social. 

15. Liberdade: experimentar e vivenciar a liberdade consciencial. 

16. Lucidez: sair do automatismo consciencial. 

17. Motivação: obter ganhos evolutivos em detrimento dos ganhos secundários. 

18. Oportunidades: não perder a oportunidade no time evolutivo. 

19. Persistência: manter-se alinhado nos propósitos da superação. 

20. Proatividade: agir ao invés de esperar. 

21. Resiliência: recuperar-se rapidamente no processo do autenfrentamento. 

22. Responsabilidade: vivenciar a importância da comunicação interassistencial. 

23. Visão traforista: observar os aspectos positivos das situações, das pessoas, de si 

próprio, dos fatos e da vida. 

24. Vontade: potencializar a autossuperação da timidez. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a timidez, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

04.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Efeito  da  repressão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Máscara  social:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Solidão  autassediante:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

13.  Subjugação  ao  assédio:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

14.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

 

EXERCITAR  O  LIVRE-ARBÍTRIO  PESSOAL  E  MELHORAR  

AS  INTERAÇÕES  SOCIAIS  É  CAMINHO  EVOLUTIVO  PARA  

A  SUPERAÇÃO  DA  TIMIDEZ  E  A  OBTENÇÃO  DE  MAIS  

AUTENTICIDADE,  LUCIDEZ  E  SERENIDADE  ÍNTIMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já perdeu oportunidades assistenciais e / ou evo-

lutivas devido à timidez? Qual o atual investimento para a autossuperação desse travão? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Discurso do Rei. Título Original: The King's Speech. País: Reino Unido; & Austrália. Data: 2010. 

Duração: 118 min. Gênero: Biografia; Drama; & História. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. 
Direção: Tom Hooper. Elenco: Colin Firth; Geoffrey Rush; Helena Bonham Carter; Derek Jacobi; Timothy Spall; Guy 

Pearce; Michael Gambon; & Claire Bloom. Produção: Iain Canning; Emile Sherman; & Garet Unwin. Roteiro: David 

Seidler. Fotografia: Danny Cohen. Música: Alexandre Desplat. Distribuidora: Paris Filmes. Outros dados: Oscar de 
Melhor Direção; Melhor Filme; Melhor Ator e Melhor Roteiro Original (2011). Bafta Films Awards de Melhor Filme; 

Melhor Ator; Melhor Trilha Sonora; Melhor Roteiro Original; Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante 

(2011). Globo de Ouro de Melhor Ator (2011). Sinopse: George VI, conhecido como Berty, assume, a contragosto, o 
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trono de rei da Inglaterra quando o irmão, Edward, abdica do posto em 1936. Despreparado, o novo rei pede o auxílio de 

especialista em discursos para superar o nervosismo e gagueira. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Carducci, Bernardo J.; Vencendo a Timidez: Como Ajudar seu Filho a Ser Afetuoso, Extrovertido e se 

Divertir muito; 320 p.; 3 partes; 12 caps.; 11 abrevs.; 73 enus.; 2 notas; 74 refs.; 23 x 16 cm; br.; M. Books do Brasil Edi-

tora; São Paulo, SP; 2012; páginas 31, 35 a 39, 44 a 46, 49, 51, 56, 68 a 70, 72, 78, 87, 114, 134, 155, 171, 183, 199, 209, 

210, 237, 240, 244, 247, 256, 258, 266, 276, 285, 301 e 304. 
2.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 

Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 17, 26, 35, 36, 39, 45, 50, 53, 66, 68, 

74 e 80. 
3.  Yuahasi, Katia K.; Estudo e Ténicas Aplicadas para Superação da Timidez; Artigo; Saúde Consciencial; 

Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 23 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 5 refs.; Organização Internacional de Consci-

encioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2013; páginas 63 a 75. 
4.  Zimbardo, Philip G.; A Timidez; 286 p.; 12 caps.; 75 enus.; 1 esquema; 9 ilus.; 7 tabs.; 108 notas; 274 refs.; 

21,5 x 13,5 cm; br.; Edições 70; Porto; Portugal; 1972; páginas 105 a 107, 110, 115, 116, 130, 134, 138 a 140, 146, 147, 177, 

179 e 205. 

 

K. K. Y. 
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T I P I F I C A Ç Ã O    G E R A C I O N A L  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tipificação geracional é a caracterização, evidenciação ou distinção de 

conjunto de pessoas vivendo condições assemelhadas em mesmo período da História Humana 

(Historiologia), seja pelo tipo de manifestação, orientação política, formação cultural ou economi-

cidade, compondo determinado padrão de comportamento grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra tipificação vem do idioma Latim, typus, “figura; imagem; estátua; 

representação; fase; andamento (de enfermidade)”, derivado do idioma Grego, túpos, “marca feita 

de golpe; marca impressa; figura; símbolo; emblema”. Apareceu no Século XVII. O termo gera-

cional advém igualmente do idioma Latim, generatio, “geração; reprodução (das espécies); raça; 

família; genealogia; linhagem”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Categorização geracional. 2.  Especificação de gerações. 3.  Classifi-

cação geracional. 

Neologia. As 3 expressões compostas tipificação geracional, tipificação geracional mí-

nima e tipificação geracional máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Alternância geracional. 2.  Animosidade geracional. 3.  Conflito de 

gerações. 

Estrangeirismologia: o lifetime; o lifestyle; o strong profile; o movimento hippie; o iso-

lamento dos hikikomoris; o celibato dos herbs; a inatividade dos neets; a geração démodé; a no-

víssima geração startup; o mundo mix; a persona moldada pelo Zeitgeist; o turning point do gru-

po evolutivo; o upgrade consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à particularização da manifestação consciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Tipicidade evi-

dencia grupos. 

Coloquiologia. Eis expressão evidenciando a distinção na interconvivialidade: a minha 

geração. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao assunto: – Eu sou do tipo dos sem tipos (Clarice 

Lispector, 1920–1977). 

Ortopensatologia: – “Intermissivistas. Em toda a História Terrestre milenar, os inter-

missivistas têm, pela primeira vez, o poder de fazer desta a melhor geração da Humanidade, pa-

radoxalmente, em pleno desenvolvimento da Reurbexologia e da Paratransmigraciologia”. 

Filosofia: o Utilitarismo; o Pragmatismo; o Empirismo; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade cosmoética; o holopensene da diver-

sidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; a peculiaridade pensênica; o pensene autoconsciente; a manifestação da 

autopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; a receptividade pensênica; a autopensenidade aberta ao paraconhecimento. 

 

Fatologia: a tipificação geracional; a geração pós-geração; o ato de passar de geração 

em geração; as gerações à frente; a sobreposição de gerações; as gerações perdidas; a esperança 

nas novas gerações; o problema da movimentação das gerações; a geração atual enquanto força 

produtiva futura; o direito das futuras gerações; o conjunto da geração; as gerações de conscins 

pacifistas; a geração pioneira; a sucessão geracional na agricultura familiar; o tipo de contribuição 

de cada geração; a qualidade dos vínculos dos indivíduos das gerações; a grupocarmalidade de 
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cada geração; a Comunicologia evidenciando as gerações; a interdependência grupocármica;  

a amortização evolutiva entre os pares da própria geração; a recomposição evolutiva perante  

o grupo; a linha de corte geracional; a lucidez quanto ao intercâmbio das gerações; a construção 

da identidade; a descoberta do padrão; a conduta tipificada; o ato de sentir-se reconhecido; a visão 

hedonista-idílica; a relação ascendente-descendente; a Era da Superinformação; o tudo já, ao 

mesmo tempo; a usabilidade tecnológica; o contexto sócio-político; os eventos e ícones marcan-

tes; a tecnologia qual fator de massa; os talentos; a trajetória pessoal; a continuidade; a mescla-

gem; as novas abordagens para os problemas; a grupalidade operosa; os trabalhos interassistenci-

ais de cada geração; o lugar cronológico; o exemplo do momento evolutivo; o enfrentamento gru-

pal desassediador; o altruísmo grupal com vistas à policarmalidade; o fator de atração conscienci-

al; os indicadores sociais; o holoperfil social; as aspirações nobres; os neoconstructos; os minia-

certos; a ordem de nascimento; a queda da natalidade; o aumento da longevidade; os estudos ge-

racionais; o avanço da Humanidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a maxicontribui-

ção dos orientadores evolutivos; o agrupamento de consciexes ressomantes; as retrocognições;  

a catarse energética grupal; as desassins grupais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideação-coerência; o sinergismo das novas abordagens. 

Principiologia: o princípio de os afins se atraírem; o princípio da ação-reação. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); a revisão dos retrocódigos gru-

pais. 

Teoriologia: a Teoria Geracional; a teoria dos heterorrevezamentos grupais intercons-

cienciais. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da renovação pensênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito da intermissão na ressoma seguinte. 

Neossinapsologia: a neossinapses advindas das recomposições. 

Ciclologia: o ciclo alternante das caraterísticas geracionais. 

Enumerologia: o tipo de traço; o tipo de identificação; o tipo de agrupamento; o tipo de 

pluralidade; o tipo de comportamento; o tipo de interesse; o tipo de labor. 

Binomiologia: o binômio pró-evolutivo automotivação-autodisciplina; o binômio auto-

desempenho-recorrência; o binômio energia-realização. 

Interaciologia: a interação posição-conexão; a interação interrelação-pararrelação;  

a interação evoluciólogo-ressomantes. 

Crescendologia: o crescendo das relações intergrupais.  

Trinomiologia: o trinômio das diferenças região-etnia-gênero; o trinômio tipificação- 

-hábitos-interdependência. 

Polinomiologia: o polinômio fôrmas-locais-épocas-pessoas-hipóteses-nomes. 

Antagonismologia: o antagonismo acomodado / arrojado. 

Paradoxologia: o paradoxo de haver gerações invisíveis. 

Politicologia: a sociocracia. 

Legislogia: as leis da Sociologia; as leis geracionais; a lei da grupalidade. 

Filiologia: a neopensenofilia. 

Fobiologia: a changofobia; a xenofobia; a neofobia nas gerações ultrapassadas. 

Maniologia: as retromanias; as manias herdadas; as manias comuns. 

Holotecologia: a pensenoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a consciencioteca; a his-

torioteca; a geopoliticoteca; a proexoteca.  

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Geraciologia; a Sociologia; 

a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Perfilologia; a Etologia; a Desviologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin conectada; a consciência proativa; as crianças superdotadas; os 

pais; os avós; as personalidades satélites; a massa humana; os pares; a pessoa de nova geração. 

 

Masculinologia: o colega de infância; o jovem adulto; o epicentro; o acelerado; o adre-

nalínico; o eletronótico; o coparticipante; o militante; o antenado; o favorecido; o evoluciente;  

o etologista; o historiador estadunidense William Strauss (1947–2007); o economista estaduni-

dense Neil Howe (1951–). 

 

Femininologia: a colega de infância; a jovem adulta; a epicentro; a acelerada; a adrena-

línica; a eletronótica; a coparticipante; a militante; a antenada; a favorecida; a evoluciente; a eto-

logista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biotipologus; o Homo sapiens agenerator; o Homo sapi-

ens gruppalis; o Homo sapiens jugotribalis; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens grupo-

carmicus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tipificação geracional mínima = a caracterização de grupo de pessoas pe-

lo período comum de idade intrafísica; tipificação geracional máxima = a caracterização de grupo 

de pessoas pela conduta, comportamento, contribuição, valoração, suscetibilidade ou papel social 

comuns. 

 

Culturologia: a cultura das tribos urbanas. 

 

Desencadeadores. Considerando a Ressomatologia, a formação de determinada geração 

ocorre pelas influências recebidas ou desencadeadas, por mesmo grupo de consciências sob os 

mais diversos vetores, a saber: a História; a Economia; a Política; a Comunicação; a Música; as 

relações; as diversidades; as tecnologias; os programas de TV; e mesmo as próprias característi-

cas da ressoma. 

Assimilação. Embasando a Caracterologia, a identificação de cada geração pode se dar 

pela proxêmica de grupos de nascidos em espaço específico (vínculo biológico), pela compleição 

(padrões identificados), ou pela vivência-experiência (história comum). Contudo, paralelamente, 

há fenômenos transcendendo a questão das gerações e do local, não sendo exclusividade de único 

grupo geracional.  

Taxologia. À luz da Conviviologia, o processo social comporta dinamismo, fazendo ha-

ver, dentro do mesmo período histórico, grupos sociais diferentes e com manifestações distintas 

em determinados segmentos da vida humana, a exemplo destas 20 gerações, listadas em ordem 

alfabética: 

01.  Geração bumerangue: a volta à moradia dos pais; os problemas financeiros. 

02.  Geração canguru: a permanência na casa dos pais tardiamente; o comodismo. 

03.  Geração conscienciológica: os Cursos Intermissivos (CIs); a autopesquisa; o para-

psiquismo; a interassistência. 

04.  Geração de maio de 68: o ensejo de mudar o mundo; o ativismo; as manifestações. 

05.  Geração de refugiados: o Médio Oriente; o Haiti; a miséria; os deslocados. 

06.  Geração diretas já: as reivindicações; a democracia; a renovação política. 

07.  Geração dos analfabetos diplomados: a escolaridade tardia; a falta de reprovação. 

08.  Geração fast-food: a pressa; a má qualidade alimentar; a obesidade; o sedentarismo. 

09.  Geração Google: a omniconsulta; a disponibilidade de conteúdo; o autodidatismo. 

10.  Geração hippie: a contracultura; o paz e amor; a emancipação sexual; o hedonismo. 

11.  Geração mileurista: os europeus vivendo com 1.000 euros; o aperto econômico. 
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12.  Geração nem-nem: os sem trabalho; os sem estudo; o conformismo. 

13.  Geração sanduíche: o cuidado aos filhos tardios e pais idosos; o autossustento. 

14.  Geração selfie: a superexposição pictográfica; a instantaneidade. 

15.  Geração sem-compromisso: o pai sem autoridade; a condescendência materna.  

16.  Geração shopping center: o consumo; o cinema; as pessoas; a segurança.  

17.  Geração smartphone: a supercomunicação; a conectividade; as distrações.  

18.  Geração TV: o entretenimento-informação; a atenção; a imagem; a publicidade.  

19.  Geração vlogger: os vídeos; a produção pessoal; a exposição; a celebrização.  

20.  Geração Woodstock: a arte; a música; a contracultura; o idealismo; o festival. 

 

Extensão. Com base na Dimensiologia, a extensão e o tamanho de determinada geração 

pode variar em razão de: grupo de pessoas; comunidade; cidade; região; país ou ser em escala 

global. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Categoriologia, a segmentação por traços elucida os vieses da 

manifestação consciencial, fazendo compreender, dentro de mesma etapa intrafísica, agrupamen-

tos humanos diferentes e com manifestações diversas, por exemplo, nos 20 setores listados em or-

dem alfabética: 

01.  Agricultura: a geração orgânica (sanidade). 

02.  Artes: a geração Semana de 22 (ruptura).  

03.  Belicismo: a geração farroupilha (autonomia).  

04.  Cronologia: as gerações tradicionais, Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha (renovações). 

05.  Economia: a geração crise de 29 (recessão). 

06.  Espiritualidade: a geração kardecista (Fenomenologia). 

07.  Esporte: a geração de ouro de 1992 (voleibol). 

08.  Intelectualidade: a geração iluminista (razão). 

09.  Invexologia: a geração de inversores existenciais (precocidade). 

10.  Manifesto: a geração comunista (revolução).  

11.  Medicação: a geração prozac (antidepressivo). 

12.  Moralismo: a geração Era Vitoriana (rigidez). 

13.  Movimento: a geração dos sem-terra (redistribuição). 

14.  Música: a geração bossa nova (neocantar). 

15.  Patologia: a geração microencéfala (vírus Zika). 

16.  Personalidade: a geração Michael Jordan (basquetebol). 

17.  Política: a geração republicana (autossoberania).  

18.  Propaganda: a geração coca-cola (influência). 

19.  Proteção: a geração de deslocados (perseguição). 

20.  Reconstrução: a geração pós-guerra (reerguimento). 

 

Movimento. Do ponto de vista da Evoluciologia, pelos laços familiares, descendentes 

(filhos e netos) com tendência a repetir o padrão grupal de comportamento, alongando cronologi-

camente determinada geração e expondo a interadição ou a interprisão entre pares, evidenciam 

duas tendências evolutivas, listadas em ordem alfabética:  

1.  Estagnação: as gerações de paramilitares. 

2.  Progressão: as gerações de professores. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tipificação geracional, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 
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02.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Conflito  de  gerações:  Intergeraciologia;  Neutro. 

04.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Fatologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.   Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.   Interação  análise-síntese:  Experimentologia;  Neutro. 

08.   Inventário  genealógico:  Grupocarmologia;  Neutro.  

09.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

13.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

14.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

15.  Zeitgeist  da  ressoma:  Ressomatologia;  Neutro.  

  

A  TIPIFICAÇÃO  GERACIONAL  PODE  ELUCIDAR  A  COOR-
DENAÇÃO  EVOLUTIVA  DE  CONSCIÊNCIAS,  PELO  MOVI-

MENTO  DA  BÚSSOLA  CONSCIENCIAL  GRUPAL,  EXPONDO  

O  APONTAMENTO  PARA  RECOMPOSIÇÃO  OU  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou pertencer a determinada gera-

ção? Em quais aspectos se distingue, em manifestação, da própria geração? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Juventude Transviada. Título Original: Rebel Without a Cause. País: EUA. Data: 1955. Duração: 111 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: sem legendas. Direção: Ni-

cholas Ray. Elenco: James Dean; Natalie Wood; Sal Mineo; Jim Backus; Ann Doran; Corey Allen; William Hopper; Ro-

chelle Hudson; Dennis Hopper; & Edward Platt. Produção: David Weisbart. Desenho de Produção: Malcolm C. Bert. 
Direção de Arte: Malcolm C. Bert. Roteiro: Stewart Stern; Irving Shulman; & Nicholas Ray. Fotografia: Ernest Haller. 

Música: Leonard Rosenman. Montagem: Donald P. Desmond. Cenografia: William Wallace. Companhia: Warner 
Bros. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante e história original. Sinopse: Jim 

Stark é jovem e problemático e, devido a ele, os pais se mudam para outra cidade, até se fixarem em Los Angeles. Certo 

dia ele é preso por embriaguez e desordem e, no distrito policial, conhece Judy, jovem revoltada com o pai. Após ser liber-
tado, tenta se aproximar de Judy, mas cria desentendimento com o namorado dela. Essa rivalidade vai gerar algumas situa-

ções com trágicas consequências. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Extra; Redação; Quatro Gerações de Adultério na Realeza (Bisavó de Camilla Bowles era Amante do Ta-
taravô do Príncipe Charles); Artigo; Tabloide; Diário; Ano II; N. 538; Caderno: Internacional; 1 foto; Rio de Janeiro; 

24.09.99; página 15. 

2.  Lobato, André; O Lado B da Geração Y: Gestores começam a Barrar Jovens Imediatistas e Críticos de-

mais; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.531; Caderno: Empregos; 6 enus.; 7 ilus.; 1 fichário; 

2 fotos; São Paulo; 08.02.10; capa do caderno e páginas 2 e 3. 

3.  Murta, Andrea; Estudo destrói Mito de que Geração Google é Melhor no Mundo Virtual; Reportagem; 
Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 87; N. 28.801; 1 gráf.; São Paulo; 09.02.08; página A16. 

 

G. B. C. 
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T I P O    H U M A N O  
( P R E S E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tipo humano é a criação técnica e a manutenção permanente, para sem-

pre, durante a vida intrafísica, por parte da conscin, homem ou mulher, de apresentação pessoal 

com caracteres distintivos, traços explícitos, na intenção óbvia de não deixar dúvidas, demarcar  

a personalidade e otimizar o papel social objetivando acentuar sadia e corajosamente a própria 

atuação pública, na estrutura da vida profissional, coletiva e até extrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tipo vem do idioma Latim, typus, “figura; imagem; estátua; repre-

sentação; fase; andamento (de enfermidade)”, derivado do idioma Grego, túpos, “marca feita de 

golpe; marca impressa; figura; símbolo; emblema”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo huma-

no procede igualmente do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; 

benigno; bondoso; civilizado; erudito; instruído nas Humanidades”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Papel social. 02.  Personagem social. 03.  Gênero social. 04.  Auta-

presentação pública. 05.  Figura marcada. 06.  Figura sui generis. 07.  Conscin neotípica. 08.  Per-

sonalidade explícita. 09.  Personalidade autestigmatizada. 10.  Personalidade performática. 

Neologia. As duas expressões compostas tipo humano feminino e tipo humano masculi-

no são neologismos técnicos da Presenciologia. 

Antonimologia: 1.  Tipo comum. 2.  Rosto na multidão. 3.  Pessoa previsível. 4.  Cons-

ciênçula. 5.  Robô humano. 06.  Protótipo da vida humana. 07.  Clássico eletronótico. 08.  Perso-

nalidade ambígua. 09.  Pessoa camaleão. 10.  Corpo estigmatizado. 

Estrangeirismologia: o strip tease consciencial; o nom de plume; o pen name; o literary 

doublé. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Presenciologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o tipo humano; a criação intencional do tipo social; o critério pessoal da uni-

formidade expositiva; o comportamento do tipo humano; o tipo profissional; a conduta exemplar; 

o engano das aparências; a presença-padrão pré-estabelecida; o ônus do tipo humano; a coragem 

de sustentar o tipo humano; o autodesnudamento social; a força presencial; o nível da autocrítica 

da cobaia humana; o teatro da vida humana; a forma pública como sendo escolhida e autoconsa-

grada; a barba veneranda do homem; o ônus da barba veneranda; o vestuário; a escolha de se ves-

tir sempre com roupas da mesma cor; o emprego de apenas 2 nomes nos trabalhos intelectuais;  

a intenção de facilitar a comunicação interpessoal; a fixação da primeira impressão alheia; a cirur-

gia plástica reparadora; a explicitação da especialidade pessoal; a fixação da imagem pública;  

o nível da autocoerência; o estilo singular; o estilo intelectual; a personalidade provocante; a per-

sonalidade emblemática; a coragem para receber heterocríticas; a reciclagem evolutiva; o anti-

protótipo; o antichavão; o neoparadigma; o neomodelo racional; a seriedade da autenticidade pes-

soal; a valorização das heterocríticas; os impactos sociais; as dessemelhanças interconscienciais; 

as diferenças somáticas compulsórias; as diferenças dos autoposicionamentos; o respeito aos 

perfis diversificados das conscins; a autodisponibilidade para compreender o objetivo dos outros; 

a esnobação da opinião pública na Socin ainda patológica; o entendimento do nível de criativi-

dade de cada personalidade. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22084 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as assimilações simpáticas; as desassimilações simpáticas; a condi-

ção da desperticidade pessoal; a psicosfera específica de cada consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interpessoal previsibilidade-confiança. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; a experiência pessoal  

a partir do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da força presencial exemplarista. 

Tecnologia: a técnica da exposição social. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassociologia. 

Efeitologia: o efeito autoconsciente de quem se expõe à chuva e vai molhar. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo autexposição explícita–anonimato social (Serenão). 

Enumerologia: o caráter social; o perfil social; o papel social; o gênero social; a expo-

sição social; a representação social; a cobaia social. 

Binomiologia: o binômio vontade-intencionalidade; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação coragem pessoal–autovivência crítica. 

Crescendologia: o crescendo vida privativa–vida pública; o crescendo pré-serenão ex-

posto–Serenão anônimo; o crescendo upgrade intraconsciencial–upgrade público. 

Trinomiologia: o trinômio pessoa-gênero-visual. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / exibicionismo; o antagonismo autentici-

dade / pseudonímia; o antagonismo tipo natural / tipo anômalo; o antagonismo liderança domés-

tica / liderança pública; o antagonismo singularidade social / mesmice social; o antagonismo 

identidade reconhecida / identidade desconhecida; o antagonismo renovação / tradição. 

Paradoxologia: a conduta científica paradoxal; o paradoxo da criatividade fixada. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia. 

Maniologia: a criptomania. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a intrafisicoteca;  

a experimentoteca; a estiloteca; a didaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Presenciologia; a Tipologia; a Caracterologia; a Comunicologia; 

a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Elencologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Autocoeren-

ciologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens antipodo-

conscientialis; o Homo sapiens antiprototypus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tipo humano feminino = o criado intencionalmente por mulher; tipo hu-

mano masculino = o criado intencionalmente por homem. 

 

Culturologia: a cultura da exposição máxima na vida moderna. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tipo humano, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antimodelo:  Paradigmologia;  Homeostático. 

02.  Antipodia  consciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Antítipo  extrafísico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Deslanche  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  CRIAÇÃO  RACIONAL  DO  TIPO  HUMANO,  OBJETIVANDO  

BASES  EVOLUTIVAS  E  ASSISTENCIAIS,  EXPANDE  O  NÍ-
VEL  DA  CONFIANÇA  ALHEIA  INTRA  E  EXTRAFÍSICA,  

ALÉM  DE  FIXAR  A  FORÇA  PRESENCIAL  DA  CONSCIN. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou na criação de tipo específico, perma-

nente, para se manifestar na vida intrafísica? Você se admite com coragem suficiente para tal em-

preendimento? 
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T I R A N I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tirania é o domínio, poder ou qualidade soberana, usurpada e ilegal espe-

cialmente do Estado, demonstrando despotismo ou absolutismo também em qualquer outra área 

da vida humana (Intrafisicologia). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo tirania deriva do idioma Grego, turannia, “poder absoluto, realeza; 

poder despótico”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Arbitrarismo; autocracia; autoritarismo. 2.  Absolutismo; dominação; 

neocolonialismo. 3.  Despotismo; neofascismo; opressão. 4.  Teocracia. 5.  Violência. 6.  Antidi-

reito. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo tirania: ti-

rana; tiranete; tiranicida; tiranicídio; tirânica; tirânico; tiranismo; tiranizador; tiranizadora; ti-

ranizar; tirano; tiranossauro. 

Neologia. Os 2 vocábulos minitirania e maxitirania são neologismos técnicos da Para-

patologia. 

Antonimologia: 1.  Antiabsolutismo; antitirania; democracia. 2.  Fraternismo; fraterni-

zação; megafraternidade. 3.  Irmandade. 4.  Antirrepressão. 5.  Cosmocracia; laicocracia; lucido-

cracia; meritocracia. 6.  Direito. 

Estrangeirismologia: a cultura da gun society; o summum malum. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Tirania: 

megapoder patológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tirania; os paleopensenes; a paleopensenidade; 

os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade. 

 

Fatologia: a tirania; a tirania como absurdo doméstico; a prepotência; a pesporrência;  

a petulância; a protérvia; a autocracia maquinada; o tiranismo; o mandonismo; o autoritarismo;  

o totalitarismo; o cesarismo; o despotismo; o despotocracismo; o coronelismo; o caudilhismo;  

o caciquismo; o chefismo; o absolutismo; o terrorismo; o pedantismo; o salazarismo; o stalinismo; 

o sacerdotalismo; o sinecurismo; as funções inúteis; a imponência; a soberba; a sobranceria;  

a coercitividade; a dominação; o liberticídio; a centralização do poder; a antijurisprudência;  

a opressão; o escravagismo; a virilidade mal resolvida; o fechadismo consciencial; a injustiça;  

a ditadura; a atitude antiproéxis. 

 

Parafatologia: o abuso das energias conscienciais (ECs); as sucursais da Baratrosfera. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: o fato de se ter excesso de poder; o fato de armar-se até os dentes; o fato 

de sair dos eixos; o fato de se sentir ébrio de glória; o fato de manter os jogos de cena; o fato de 

falar pelos cotovelos; o fato de ter sempre saldo negativo. 
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Binomiologia: o binômio duplista algoz-vítima; o binômio autotruculência-heterotru-

culência; o binômio paradoxal genocida–herói condecorado. 

Trinomiologia: o trinômio torturas-confissões-delações; o trinômio povo-etnia-cultura; 

o trinômio marginal casuísmo-leniência-chicana. 

Antagonismologia: o antagonismo liberdade / sujeição. 

Politicologia: a pseudodemocracia; a antidemocracia; a baionetocracia; a despotocra-

cia; a cerberocracia; a barbarocracia; a asnocracia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a tiranomania; a megalomania. 

Mitologia: os megamitos da superioridade das raças e dos gêneros. 

Holotecologia: a antropoteca; a criminoteca; a dogmaticoteca; a patopensenoteca; a psi-

copatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Parasso-

ciologia; a Sociopatologia; a Criminologia; o Desviacionismo; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla repressor-reprimido. 

 

Masculinologia: o mandão; o algoz; o autocrata; o déspota; o indutor do belicismo;  

o genocida; o repressor; o totalitarista; o personagem Cérbero; o enrijecedor da linha dura; o ge-

neral Gengis Khan (1160–1227); o ditador Mussolini, Benito Amílcar Andrea (1883–1945); o di-

tador Papa Doc (François Duvalier, 1907–1971); o ditador Idi Amin Dada (1925–2003); o dita-

dor Pol Pot (Saloth Sar, 1925–1998); o ditador Pinochet, Augusto – Ugarte (1915–); o ditador 

Saddam Hussein (1937–2006); o supercensor; o incomplacente; o soberbão; o co-beligerante;  

o carrascão; o cérbero doméstico; o retardador da evolução consciencial; o ex-pária tirano; o tira-

nete; o tirano. 

 

Femininologia: a opressora; a mãe-jararaca; a mandona; a autocrata; a déspota; a indu-

tora do belicismo; a repressora; a totalitarista; a supercensora; a incomplacente; a soberbona;  

a co-beligerante; a carrascona; a cérbera doméstica; a retardadora da evolução consciencial; a ex-

pária tirana; a tirana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens tyrannus domesticus; o Ho-

mo sapiens atrox; o Homo sapiens torturator; o Homo sapiens brutus; o Homo sapiens manipu-

lator; o Homo sapiens megalomaniacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitirania = o holopensene da ditadura doméstica; maxitirania = o holo-

pensene do coronelismo brasileiro. 

 

Problema. Segundo a Conscienciometrologia, o maior problema de quem concluiu  

o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, quanto à tirania, é saber, agora, evitar a tendência de 

manipular consciências. Neste caso, o êxito somente é alcançado através da Higiene Consciencial 

autocrítica ininterrupta. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tirania, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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1.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

7.  Psicopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TIRANIA  EXPRESSA,  SEM  EXCEÇÃO,  AS  PIORES  MA- 
NIFESTAÇÕES  TRAFARINAS  DA  CONSCIÊNCIA,  ACUMU-
LADAS  ATRAVÉS  DE  SÉCULOS,  RETROVIDAS  E  MAUS 

HÁBITOS,  GERANDO  O  TEMPERAMENTO  TÓXICO  ATUAL. 
 

Questionologia. Você ainda conserva algum impulso de tirania vindo de vidas humanas 

prévias, por exemplo, com animais domésticos? Como combate tal reação doentia? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Vida Secreta de Adolph Hitler. Título Original: The Secret Life of Adolph Hitler. País: EUA. Data: 

1958. Duração: 53 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco. Legen-

dado: Português (em DVD). Narração: Westbrook Van Voorhis. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Do-

cumentário sobre a vida do genocida alemão Adolph Hitler. 
2.  Hitler: A Ascensão do Mal. Título Original: Hitler: The Rise of Evil. País: Canadá; & EUA. Data: 2003. 

Duração: 179 min (versão vídeo australiana). Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos (classificação na Alemanha). 

Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Christian Duguay. Elenco: Robert Carlyle; Stockard 
Channing; Jena Malone; Julianna Margulies; Matthew Modine; Liev Schreiber; Peter Stormare; Friedrich von Thun; Peter 

O’Toole; & Zoe Telford. Produção: John Ryan. Desenho de Produção: Marek Dobrowolski. Direção de Arte: Albrecht 

Konrad; & Martin Martinec. Roteiro: John Pielmeier; & G. Ross Parker. Fotografia: Pierre Gill. Música: Normand 
Corbeil. Montagem: Sylvain Lebel; Stephen R. Myers; & Henk Van Eeghen. Cenografia: Milan Babik; & Karel Va-

násek. Efeitos Especiais: Carter White Effects; & Universal Production Partners (UPP). Companhia: Alliance Atlantis 

Communications. Outros dados: Filme produzido para TV, onde foi exibido no formato de minissérie. Sinopse: Cinebio-
grafia de Adolph Hitler, mostrando o empenho tenaz e doentio do líder nazista para chegar ao poder na Alemanha. 

3.  O Último Rei da Escócia. Título Original: The Last King of Scotland. País: Reino Unido. Data: 2006. Du-

ração: 121 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês; Francês; & Alemão. Cor: Colorido. Legen-

dado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Kevin Macdonald. Elenco: Forest Whitaker; James McAvoy; 

Kerry Washington; Gillian Anderson; Simon McBurney; & David Oyelowo. Produção: Lisa Bryer; Andrea Calderwood; 

& Charles Steel. Desenho de Produção: Michael Carlin. Direção de Arte: Joanna Stutchbury. Roteiro: Peter Morgan;  
& Jeremy Brock, baseados na obra de Giles Foden. Fotografia: Anthony Dod Mantle. Música: Alex Heffes. Montagem: 

Justine Wright. Cenografia: Tina Jones. Efeitos Especiais: Machine; & Artem. Companhia: DNA Films; Fox Search-

light Pictures; Cowboy Films; Film4; Scottish Screen; Slate Films; Tatfilm; & UK Film Council. Outros dados: Filme 
baseado em fatos. Sinopse: O filme mostra os acontecimentos reais na Uganda durante os anos 70, quando o ditador Idi 

Amin exercia o poder. A história é narrada através do ponto de vista do médico pessoal de Idi Amin. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 218, 312 e 556. 
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T I R A T E I M A    D O    I N T E R M I S S I V I S T A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tirateima do intermissivista, homem ou mulher, é a técnica de a conscin 

lúcida, interessada, persuadir-se, de modo definitivo, de ter concluído o Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático, com o objetivo de se tranquilizar e se responsabilizar melhor ante os próprios 

deveres na consecução da programação existencial (proéxis) pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tirar é de origem desconhecida. Apareceu no Século XIII.  

A palavra teima vem do idioma Latim, thema, “tema; proposição; matéria”, e esta do idioma Gre-

go, théma, “o que se põe ou propõe”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter deriva também do 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mes-

mo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; 

partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista provém do idioma 

Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Tiradúvidas do intermissivista. 2.  Tiracismas do Curso Intermissivo. 

3.  Prova final do intermissivista. 

Neologia. As 3 expressões compostas tirateima do intermissivista, minitirateima do in-

termissivista e megatirateima do intermissivista são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Consciencialidade vulgar. 2.  Conduta-padrão na Socin patológica. 

Estrangeirismologia: o outsider evolutivo da Ciência Convencional; o outsider evoluti-

vo da Religião. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os vincopensenes; a vincopensenida-

de; os doxopensenes; a doxopensenidade. 

 

Fatologia: o tirateima do intermissivista; o tirateima técnico; o dilema da dúvida; a in-

termissibilidade pessoal; as autopredisposições intermissivas; a autoconvicção; a perda de tempo 

com a incerteza; o continuísmo consciencial; a agilização da holobiografia pessoal; a autocons-

cientização proexológica; os compromissos da maxiproéxis; o Manual da Proéxis; o Manual da 

Tenepes. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Binomiologia: o binômio miniproéxis-maxiproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio sem obscuridades–sem más-interpretações–sem desvios pos-

síveis. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Mentalsomatologia; a Pro-

exologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Recexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o reciclante existencial; o atacadista conscien-

cial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o macrossômata;  

o moratorista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a reciclante existencial; a atacadista conscien-

cial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a macrossômata;  

a moratorista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivus; o Ho-

mo sapiens autoconsciens; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens proexista; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitirateima do intermissivista = a prática da tenepes; megatirateima do 

intermissivista = a autovivência da desperticidade. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, a ta-

bela de 20 confrontos técnicos entre a conscin sem e com o Curso Intermissivo pré-ressomático: 

 

Tabela  –  Tirateima  do  Intermissivista 

 

N
os

 Conscin  Sem  Curso  Intermissivo Conscin  Com  Curso  Intermissivo 

01. Porão consciencial: idade adulta Soltura energossomática             

02. Subcérebro abdominal Invéxis: desde jovem 

03. Mesmexologia: autassédios habituais Tares: voluntariado conscienciológico 

04. Acidentes de percurso: Desviologia Primener: cipriene 

05. Iscagem humana inconsciente Tenepes: práticas assistenciais diárias 

06. Interiorose: aprioropatia Duplologia: harmônica 

07. Fanatismos: sujeições pessoais Código pessoal de Cosmoética  (CPC) 

08. Neofobia: pusilanimidade Neofilia: Verbaciologia 

09. Varejismo consciencial Atacadismo consciencial 

10. Robotização existencial: vegetalismo Macrossoma: emprego pessoal 

11. Promiscuidade: artimanhas Ofiex: conduta-exceção 

12. Toxicomania: tabagismo, alcoolismo Atividades produtivas 

13. Endorfinismos: artes marciais Megagescon: obra-prima pessoal 

14. Riscomania: antissomática Maximoréxis: a maior 

15. Decidofobia: Inutilogia Compléxis: razoável 

16. Melin: melancolia intrafísica Euforin: desassimilações simpáticas 

17. Trafalismo: mimeses dispensáveis Extrapolacionismo: cons magnos 
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N
os

 Conscin  Sem  Curso  Intermissivo Conscin  Com  Curso  Intermissivo 

18. Fôrma holopensênica doentia Fôrma holopensênica sadia 

19. Existência trancada: antiprojetabilidade Sinalética parapsíquica pessoal: PL 

20. Ectopia consciencial Desperticidade: encapsulamentos  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tirateima do intermissivista, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

2.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

3.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

4.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

5.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

6.  Intermissivista: Intermissiologia;  Homeostático. 

7.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  IDEAL  É  A  CONSCIN  LÚCIDA  ALCANÇAR  ALGUMA 

CERTEZA  RAZOÁVEL  A  RESPEITO  DAS  BASES  DOS  PRÓ-
PRIOS  EMPREENDIMENTOS  EVOLUTIVOS,  NOTADAMENTE 

SE  ASSENTADA  EM  POSSÍVEL  CURSO  INTERMISSIVO. 
 

Questionologia. Você ainda mantém alguma dúvida se fez o Curso Intermissivo pré-res-

somático? O teste tirateima esclarece mais? 
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T Í T U L O    P R O V O C A D O R  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O título provocador é o vocábulo, expressão, rótulo ou nome colocado no 

começo de livro ou nos capítulos do texto, ou obra escrita, determinando o conteúdo ou indicando 

o assunto tratado, a fim de identificar, distinguir e individualizar o trabalho em questão, quando 

chamativo, provocante, instigante, excitante e desafiador. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo título deriva do idioma Latim, titulus, “inscrição; título de livro; ró-

tulo; etiqueta; título de honra ou nobreza; sinal; indício”. Apareceu no Século XIII. A palavra 

provocador provém do mesmo idioma Latim, provocator, “o que provoca, desafia, excita”, do 

verbo provocare, “mandar vir; chamar; fazer brotar; chamar ao desafio; provocar; desafiar; exci-

tar; injuriar; insultar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Título provocante. 02.  Título chamativo. 03.  Título instigante.  

04.  Título excitante. 05.  Título desafiador. 06.  Título inusitado. 07.  Título desconcertante.   

08.  Título dilemático. 09.  Título fomentador. 10.  Título-estrangeirismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo título: ante-

título; entretítulo; intertítulo; sobretítulo; subtitular; subtítulo; titulação; titulada; titulado; titu-

lador; tituladora; titulagem; titular; titularidade; titulatura; tituleira; tituleiro; título-chave; titu-

lometria; titulométrico. 

Neologia. As 3 expressões compostas título provocador, título provocador popular e tí-

tulo provocador erudito são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Título comum; título convencional. 02.  Título banal. 03.  Título 

cacográfico; título redundante. 04.  Título vago. 05.  Título inexato. 06.  Título desviante. 07.  Tí-

tulo alternativo. 08.  Título turpiloquente. 09.  Título arcaico. 10.  Subtítulo. 

Estrangeirismologia: o dictum; o stricto sensu; o lato sensu; o marketing; o paper;  

o status da palavra; a magnum opus; o título pole position. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interconsciencial; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; a interpensenização entre autor e leitor. 

 

Fatologia: o título provocador; o título coadjutor; o título sintético; o título-chave; o títu-

lo palavra-problema; o título enumerativo; o apelo do título; a determinação do título; a clareza 

do título; a sinalização do título; o título porta-voz do texto; a adequação do título à obra; o título 

detonador da pesquisa; o título catalítico; o título tiro de meta; o título abridor de caminho; o pri-

meiro passo intelectual; o assunto inédito; o recado explícito; a intenção provocativa; a estilística 

do autor ou autora; o teor do contexto; a ambiguidade dos termos; o gênero da obra intelectual;  

a razão da comunicação; a qualificação da pesquisa; o fundamento da Argumentologia; a coragem 

intelectual; o coloquialismo aplicado à escrita; a tares a partir do título. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Enumerologia: o objetivo do título; a palavra sinérgica; a apresentação da ideia; o his-

trionismo gráfico; a expressão impactante; o choque do neocontexto; a convocação aliciante. 

Binomiologia: o binômio título-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio linguagem-signo-metáfora. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-tese-livro; o polinômio revisão-correção- 

-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo título / epílogo; o antagonismo abstração / concre-

tude. 

Politicologia: a lucidocracia; a gnosiocracia; a tecnocracia; a argumentocracia. 

Filiologia: a comunicofilia; a bibliofilia; a mentalsomatofilia; a definofilia. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a comunicoteca; a pedagogoteca; a mentalsomato-

teca; a definoteca; a criativoteca; a curiosoteca (V. Exposição da Holoteca no CEAEC). 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conformática; a Intencionologia; a Definolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Argumentologia; a Priorologia; a Proexologia; a Conviviologia;  

a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o provocador social; o agitador cultural; o agente 

motivador; o produtor de conhecimentos; o detonador de debates. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a provocadora social; a agitadora cultural;  

a agente motivadora; a produtora de conhecimentos; a detonadora de debates. 

 

Hominologia: o Homo sapiens provocator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens verponarista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: título provocador popular = o do verbete conscienciológico Musa Cientí-

fica; título provocador erudito = o do verbete conscienciológico Coniunctio. 
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Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 títu-

los provocadores pinçados nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo. 

02.  Brainwashington. 

03.  Fascínio  pelo  grotesco. 

04.  Lei  do  maior  esforço. 

05.  Macrossoma  idiota. 

06.  Paramicrochip. 

07.  Personalidade  consecutiva. 

08.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera. 

09.  Tríade  da  erronia. 

10.  Trintão  sem  duplista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o título provocador, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

2.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

3.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

4.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

5.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

7.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

TODA  OBRA  ESCRITA  DE  VULTO  COMEÇA  PELO  TÍTULO- 
-CARTÃO-DE-VISITA.  TODO  TÍTULO  HÁ  DE  SER  ESCOLHI-

DO  COM  O  MÁXIMO  CRITÉRIO.  O  TÍTULO  IMPACTANTE 

ABRE  O  CAMINHO  PARA  O  EFEITO  MAIOR  DO  TEXTO. 
 

Questionologia. Você já produziu algum título provocador em alguma obra escrita? Va-

leu o esforço? 
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T O L I C I O N Á R I O    AF E T I V O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tolicionário afetivo é o dicionário das tolices emocionais, sentimentais, 

românticas, piegas e comocionais, produzido e consumido pelas conscins incautas, homens ou 

mulheres, na Socin Patológica, a exemplo de músicas, filmes, dramaturgias, literatura, festivida-

des, entre outras, constituindo indústria da melifluidade. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo tolo é de origem duvidosa, talvez do idioma Latim, stolidus, 

“tolo; estúpido”. Surgiu no Século XVI. O termo dicionário deriva do idioma Francês, diction-

naire, e este do idioma Latim, dictionarium ou dictionarius, “repertório de frases ou palavras”. 

Apareceu também no mesmo Século XVI. A palavra afetivo provém do idioma Latim, affectivus, 

“que exprime desejo; afetivo”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Tolicionário emotivo. 2.  Coletânea de tolices psicossomáticas.  

3.  Compêndio de besteiras sentimentaloides. 4.  Repositório de fatos melífluos. 5.  Apanhado  

amoroso irracional. 

Neologia. As 3 expressões compostas tolicionário afetivo, tolicionário afetivo filmográ-

fico e tolicionário afetivo literário são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Coletânea de argumentos racionais. 2.  Repositório de evidências 

mentaissomáticas. 3.  Apanhado de expressões tarísticas. 

Estrangeirismologia: a soap opera; a chicklit; o hate-watching; o kitsch melodramá-

tico; os serviços nupciais do aplicativo google weddings; o second dress do casamento; o Face-

book enquanto tolicionário virtual. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à supremacia do mentalsoma sobre o psicossoma. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Reeduquemos 

os tolos. 

Citaciologia. Segue citação do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925–) referente 

ao tema: – A característica mais proeminente da sociedade de consumidores, ainda que cuida-

dosamente disfarçada e encoberta, é a transformação dos consumidores em mercadorias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comocionalidade; o holopensene pessoal do 

exagero sentimental; o holopensense das películas cinematográficas melosas; os estultopensenes; 

a estultopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; a grafopensenidade leviana; os pato-

pensenes; a patopensenidade; a fôrma holopensênica açucarada dos contextos artísticos como-

cionais. 

 

Fatologia: o tolicionário afetivo; a coleção de futilidades emocionais; a biblioteca pes-

soal de romances água com açúcar (bibliotismo); as colet neas musicais “dor de cotovelo”; 

o glossário de paixões fulminantes; as telenovelas previsíveis subestimando a inteligência alheia; 

o teleidiotismo; a pieguice dos programas de auditório escrachados; as revistas especializadas em 

escândalos amorosos; as colunas sociais dos jornais interioranos; os filmes propositadamente 

lacrimogênicos; as comemorações festivas exageradas; o besteirol midiático; as propagandas se-

xualmente apelativas; o duplo sentido; o recorrente tema da vingança tratado enquanto justiça nos 

filmes e seriados televisivos; a criatividade irresponsável; o clorofórmio popular; a inutilização 

dos atributos mentaissomáticos; o ato de levar a vida na flauta; o rolo compressor das inutilidades 

psicossomáticas; os talentos aplicados de maneira superficial; a carência emocional suprida por 

meio da experiência vicária; a despriorização quanto à autevolução; a infância consciencial ge-
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rando necessidade de consumo pueril; a mudança de interesses; o câmbio das predileções; a per-

muta do comando consciencial do psicossoma para o mentalsoma; o apetite intelectual; a reeduca-

ção dos consumidores e dos produtores de bagulhos emocionais; os bons hábitos intelectuais; os 

produtos mentaissomáticos da Conscienciologia; a autonomia consciencial; a construção paulati-

na do próprio léxico evolutivo; os milhares de neologismos conscienciológicos ampliando os di-

cionários cerebrais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evidente cone-

xão baratrosférica das películas cinematográficas de terror trash; a plateia extrafísica dos eventos 

marcantemente emocionais; as embaixadas sentimentaloides das comunexes atrasadas na dimen-

são intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos dicionários cerebrais; o sinergismo Era do Vazio– 

–Era do Hiperconsumismo; o sinergismo lavagens cerebrais midiáticas–lavagens paracerebrais 

baratrosféricas; o sinergismo patológico carência afetiva–consumo impulsivo; o sinergismo das 

escolhas evolutivas. 

Principiologia: o princípio do ―se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem‖; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP) frente aos apelos comocionais da Socin; a ausência do princípio da descrença 

(PD); o princípio do descarte do imprestável; o princípio pessoal da seletividade intelectual;  

o princípio da economia de males. 

Codigologia: a carência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade de cons-

trução do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da Comunicação de Massa; a teoria da indústria cultural (Theo-

dor Wiesengrund-Adorno, 1903–1969); a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da seletividade; a técnica da desassimilação simpática; a pre-

mência da técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do sobrepairamento analítico; a impor-

tância da técnica da banana technique aos apelos midiáticos anestésicos; a técnica do detalhismo 

na análise das ectopias afetivas; a técnica de mais 1 ano de vida aplicada às reciclagens afetivas. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional EDITARES na contramão 

da indústria editoral melíflua; os voluntários da Verbetografia na contramão da indústria da 

produção intelectual eletronótica; os voluntários do Holociclo e Holoteca (CEAEC) na contramão 

da indústria do colecionismo inútil; os voluntários da Organização Internacional de Consciencio-

terapia (OIC) na contramão da indústria da autajuda superficial; os voluntários da Associação 

Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA) na contramão 

da indústria da educação de fachada; os voluntários da Associação Internacional de Consciencio-

metria Interassistencial (CONSCIUS) na contramão da indústria adivinhatória popular; os volun-

tários da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX) na contramão da indús-

tria do fatalismo religioso. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibra-

cional; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invísivel da Cosmoeticologia;  

o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colé-

gio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito deletério do tolicionário afetivo; os efeitos renovadores do livro ta-

rístico; os efeitos obnubiladores das inutilidades onipresentes; o efeito da reeducação conscien-
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cial; o efeito de abrir mão do supérfluo; os efeitos libertadores da superação das convenções so-

ciais; os efeitos ampliadores das priorizações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: a ausência de geração de neossinapses ao ler, ver e ouvir mais do 

mesmo. 

Ciclologia: o ciclo comprar-consumir-recomprar; o ciclo breve da cultura supérflua. 

Enumerologia: o tolicionário amoroso; o tolicionário musical; o tolicionário filmográ-

fico; o tolicionário editorial; o tolicionário teatral; o tolicionário televisivo; o tolicionário festivo. 

A coleção de cartas apaixonadas; a coleção de discos românticos; a coleção de filmes melodra-

máticos; a coleção de presentes de valor sentimental; a coleção “amar é...”; a coleção de fotogra-

fias afetivas; a coleção de bagulhos emocionais. 

Binomiologia: o binômio filme B–filme cult; o binômio autocrítica-heterocrítica; a ine-

xistência do binômio admiração-discordância; o binômio vida para consumo–vida líquida. 

Interaciologia: a interação demanda por emoções–oferta psicossomática; a interação 

comodismo piegas–acriticismo; a interação anestesia midiática–apreço pela autolucidez. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico indigência cultural–besteirol anticosmoético; 

o crescendo tolicionário afetivo–dicionário cerebral analógico; o crescendo análise egológica– 

–síntese grupocármica. 

Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio romance-filme-remake. 

Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-poligló-

tico-analógico. 

Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo so-

nho de consumo psicossomático / sonho de consumo mentalsomático; o antagonismo princípio do 

prazer / princípio da realidade; o antagonismo tolicionário temático / dicionário temático;  

o antagonismo interiorose / universalismo; o antagonismo mal desnecessário / bem necessário;  

o antagonismo autorrealidade / autoficção. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o pa-

radoxo de o personagem vilão da estória poder fazer mais sucesso; o paradoxo do falso realismo 

das telenovelas. 

Politicologia: a política editorial rendida à política econômica; a idolocracia; a vulgo-

cracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectual; a lei do maior esforço nas priorizações 

racionais. 

Filiologia: a hedonofilia; a patofilia; a idolofilia; a midiofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a intelectofobia; a mentalsomatofobia; a evoluciofobia; a proe-

xofobia; a interassistenciofobia; a discernimentofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo de ex-celebridades; a síndrome de abstinên-

cia da Baratrosfera (SAB) das conseneres viciadas em filmes violentos; a síndrome da mediocri-

zação do consumidor incauto; o amplo espectro da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndro-

me de Poliana; a síndrome da dispersão consciencial do consumidor televisivo voraz; a síndrome 

do autodesperdício. 

Maniologia: a mania de assistir telenovelas; a idolomania; a videomania; os mitos midi-

áticos. 

Mitologia: o mito do amor romântico; a necessidade da mitoclastia. 

Holotecologia: a efemeroteca; a hemeroteca; a bizarroteca; a patopensenoteca; a psicos-

somatoteca; a artisticoteca; a filmoteca; a discoteca; a midiateca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Patopensenologia; a Baratrosferologia;  

a Comunicologia; a Inutilogia; a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia; a Consciencioterapia;  

a Recinologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin emocional; a conscin manteiga derretida; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o romântico; o piegas; o coaching de casamentos; 

o incauto; o vidiota; o radiota; o eunuco intelectual; o noveleiro; o cerimonialista; o consultor de 

imagem. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a romântica; a piegas; a coaching de casamentos; 

a incauta; a vidiota; a radiota; a noveleira; a cerimonialista; a consultora de imagem; as adoles-

centes-boneca; a escritora inglesa, queen of romance, Mary Barbara Hamilton Cartland (1901– 

–2000), autora de 723 noveletas, traduzidas em 36 idiomas; a romancista estadunidense Nora Ro-

berts, pseudônimo de Eleanor Marie Robertson (1950–), autora de 200 best-sellers. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sa-

piens autopathicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens 

frivolus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tolicionário afetivo filmográfico = o rol de filmes juvenis sobre iniciação 

afetivo-sexual durante festas de arromba; tolicionário afetivo literário = o rol de trilogias literá-

rias românticas com personagens freaks (vampiros, lobisomens e anjos). 

 

Culturologia: a cultura do exagero; a cultura da superficialidade; a cultura do consu-

mismo emocional; a cultura inútil; a cultura televisiva da espetacularização da tacon; a cultura 

do supérfluo; a cultura da subserviência; a indústria cultural. 

 

Exagerologia. Segundo a Antidiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 12 áreas de atividades comerciais, lucrativas (Ano-base: 2013), caracterizadas por apelo emo-

cional excessivo, candidatas a integrarem o tolicionário afetivo contemporâneo: 

01. Indústria cinematográfica melodramática: as comédias românticas simplórias; os 

seriados televisivos lacrimáveis; os filmes pink para as adolescentes; os desenhos animados para 

adultos infantilizados. 

02. Indústria da humanização de pets: as festas de aniversário; as celebrações de ca-

samento entre os bichos; as fantasias de carnaval; as joias para animais; o ovo de páscoa canino;  

o guarda-roupa sofisticado do bichano. 

03. Indústria das formaturas: as cerimônias suntuosas; os espectáculos pirotécnicos; 

as festas opulentas; as togas; as becas; os discursos e as homenagens enfastiantes. 

04. Indústria das núpcias: os casamentos temáticos; as festas bizarras; as núpcias na 

Disneylândia por 20 mil dólares; as weddings chapels abertas 24 por dia (Las Vegas); as despedi-

das de solteiro(a) superproduzidas; o chá de lingerie; os shows milionários durante casamentos 

abastados; os matrimônios coletivos no Oriente. 

05. Indústria da superexposição: as revistas de celebridades; os programas televisivos 

de fofocas; os tapetes vermelhos das premiações artísticas; os escândalos cavados. 

06. Indústria da teledramaturgia: a Hollywood brasileira; as temáticas românticas fo-

lhetinescas; as abordagens caricatas e rasas dos problemas sociais; o gosto popular pelas telenove-

las; o típico produto cultural de exportação; o Brasil enquanto país das novelas; os enredos de fá-

cil deglutição. 

07. Indústria do dia dos namorados: as agências matrimoniais; os apelos do comér-

cio; os jantares temáticos; os pacotes especiais em hotéis; as mensagens românticas em outdoors; 

os noivados espetaculares; os inusitados pedidos da mão da moça. 

08. Indústria dos 15 anos: os ritos de passagem adolescentes; as megafestas; o “bolo 

vivo”; os rituais da “entrega da boneca” e “troca da sapatilha pelo salto alto”; os bailes de debu-

tantes apresentados por celebridades; o dia da princesa. 
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09. Indústria dos reality shows: o “grande irmão”; o panóptico tecnológico; a vida pri-

vada pública; a competitividade irracional; a justificação dos fins; as provas físicas desumanas;  

o princípio do ―tudo por dinheiro‖; o descontrole emocional ao vivo. 

10. Indústria do turismo romântico: os roteiros paradisíacos para nubentes; os hotéis 

com suítes nupciais temáticas; os cruzeiros marítimos casamenteiros; as excursões para solteiros; 

os pacotes para idosos namoradeiros. 

11. Indústria do videoclipe: as produções cinematográficas; o apelo erótico; as músi-

cas com letras baratrosféricas; a exploração do ginossoma-objeto; a apologia da transgressão;  

a mediocridade musical. 

12. Indústria editorial cor-de-rosa: a “literatura para mulherzinha”; os textos lacrimo-

sos; os livros de autajuda afetiva; a trilogia de vampiros românticos; os romances eróticos light 

para senhoras. 

 

Mimeticologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis 50 títulos de novelas brasileiras com 

temáticas passionais populares, tautológicas, listadas em ordem alfabética, seguidas do ano de 

exibição, exemplificando a linha de montagem teledramática: 

01.  A força do amor: 1982. 

02.  Alma gêmea: 2005. 

03.  Amor com amor se paga: 1984. 

04.  Amor & intrigas: 2007. 

05.  Amor & ódio: 2001. 

06.  Amor & revolução: 2011. 

07.  Amor, eterno amor: 2012. 

08.  A ponte do amor: 1983. 

09.  Aquele beijo: 2011. 

10.  Caminhos do coração: 2007. 

11.  Canavial de paixões: 2003. 

12.  Carinhoso: 1973. 

13.  Coquetel de amor: 1977. 

14.  Coração alado: 1980. 

15.  Corações feridos: 2012. 

16.  Despedida de casado: 1977. 

17.  Despedida de solteiro: 1992. 

18.  Direito de amar: 1987. 

19.  Do fundo do coração: 1998. 

20.  Estúpido cupido: 1976. 

21.  Explode coração: 1995. 

22.  Guerra dos sexos: 2012. 

23.  História de amor: 1995. 

24.  Insensato coração: 2011. 

25.  Jogo do amor: 1985. 

26.  Louca paixão: 1999. 

27.  Louco amor: 1983. 

28.  Lua cheia de amor: 1990. 

29.  Marcados pelo amor: 1964. 

30.  Memórias de amor: 1979. 

31.  Meu bem, meu mal: 1998. 

32.  Meu bem-querer: 1990. 

33.  Minha doce namorada: 1972. 

34.  Mulheres apaixonadas: 2003. 

35.  O amor é nosso: 1981. 

36.  O amor está no ar: 1997. 

37.  O beijo do vampiro: 2002. 
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38.  O primeiro amor: 1972. 

39.  Os ricos também choram: 2005. 

40.  Paixão de outono: 1965. 

41.  Pão-pão, beijo-beijo: 1983. 

42.  Passione: 2010. 

43.  Pecado de amor: 1983. 

44.  Por amor: 1997. 

45.  Promessas do amor: 2009. 

46.  Prova de amor: 2005. 

47.  Sabor da paixão: 2002. 

48.  Sonho de amor: 1964. 

49.  Uma rosa com amor: 1972. 

50.  Véu de noiva: 1969. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tolicionário afetivo, 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.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Besteirol:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

11.  Infantilização  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

12.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Literatice:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

15.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

ENQUANTO  HOUVER  DEMANDA  DA  SOCIN  PATOLÓGICA, 
O  COMPÊNDIO  DAS  TOLICES  EMOCIONAIS  PROSSEGUIRÁ  

INDEXANDO  LIXO  CULTURAL  CONSUMIDO  POR  MILHÕES 
DE  CONSCIÊNCIAS  INCAUTAS  QUANTO  À  AUTEVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Qual o próprio posicionamento, leitor ou leitora, perante a fartura de to-

licionários afetivos disponíveis? Na contramão da industria da melifluidade, quanto tempo e ener-

gia investe na otimização dos autodicionários cerebrais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alves, Maria Elisa; Best-sellers ensinam como Conquistar um Marido; Reportagem; Correio da Bahia; 
Jornal; Diário; Ano XXI; N. 6.521; Seção: Bazar; Salvador, BA; 02.07.11; página 6. 

2.  Bauman, Zygmunt; Modernidade Líquida (Liquid Modernity); trad. Plínio Dentzein; 258 p.; 5 caps.; 1 E-mail;  

1 microbiografia; 1 website; 124 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 64 a 106. 
3.  Leme, Alvaro; As Famosas…Quem? Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.325; Ano 46; N. 24;  

Seção: Celebridades; 4 fotos; São Paulo, SP; 12.06.13; páginas 118 e 119. 
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4.  Orosco, Dolores; Aliança da Direita; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.306; Ano 46; N. 5; Se-

ção: Sociedade; 7 fotos; São Paulo, SP; 30.01.13; páginas 82 e 83. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 35 a 120. 

 

E. M. M. 
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T O L I C I O N Á R I O    M I D I Á T I C O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tolicionário midiático é o dicionário das tolices divulgadas pelos meios 

de comunicação de massa na Era da Informação, Século XXI, caracterizado pela inutilidade  

e apelo comocional dos conteúdos veiculados. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo tolo tem origem duvidosa, talvez do idioma Latim, stolidus, 

“tolo; estúpido”. Surgiu no Século XIV. O termo dicionário deriva do idioma Francês, diction-

naire, e este do idioma Latim, dictionarium ou dictionarius, “repertório de frases ou palavras”. 

Apareceu no Século XVI.  O vocábulo midiático procede provavelmente do idioma Francês, me-

diatique, “que diz respeito a mídia; que produz bom efeito nas mídias, especialmente na televi-

são”. A palavra mídia surgiu em 1960.  

Sinonimologia: 1.  Dicionário de tolices midiáticas. 2.  Tolicionário da comunicação 

massificada. 

Neologia. As 4 expressões compostas tolicionário midiático, tolicionário midiático in-

fantil, tolicionário midiático adolescente e tolicionário midiático adulto são neologismos técnicos 

da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Dicionário da racionalidade midiática. 2.  Dicionário midiático cos-

moético. 

Estrangeirismologia: os remakes cinematográficos; os mass media da Era das Superco-

municações. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à seletividade informacional. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evitemos genufle-

xão midiática.  

Ortopensatologia: – “Mídias. Em pleno Século XXI, você deve escolher os canais das 

mídias a fim de obter informações seguras e esclarecimentos confiáveis. Devido ao capitalismo 

selvagem, as mídias, em geral, são escravizadas aos objetivos dos seus patrocinadores, amordaça-

das pela publicidade imposta, sem conseguir promover esclarecimentos realistas mais úteis  

à população, continuando a vender vícios e maus hábitos de todas as naturezas. Apesar dos pesa-

res, melhor com elas do que sem elas. – “Quando vão mudar para melhor?”. “Mídias geram 

doenças”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos tolicionários comunicativos; o holopensene 

patológico dos programas escrachados e desrespeitosos; os nosopensenes; a nosopensenidade; os 

oniropensenes; a oniropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o tolicionário midiático; a utilização irresponsável dos veículos de comunica-

ção; a indústria do entretenimento; a “sociedade do espetáculo”; a experiência vicária do telespec-

tador passivo perante os reality shows; o “troféu framboesa” entregue aos piores do ano; o anti-

discernimento do espectador não seletivo; a ausência de profundidade cultural das redes sociais; 

os programas sobre competições de toda natureza, de chefs de cozinha a maquiadores profissiona-

is; a superexposição consentida da intimidade; os detalhes insignificantes do cotidiano das cele-

bridades na condição de pseudonotícias; a Era da Fartura disponibilizando tolices na mídia im-

pressa; o besteirol estético da mídia; as revistas de fofocas, repletas de conteúdos pagos pelos en-

trevistados; os jornais sensacionalistas; a eloquência midiática vazia; a pretensa vida perfeita das 

conscin assíduas no Facebook; os programas televisivos ao estilo “telebarraco”; o aparelho de te-
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lefonia móvel (celular) transformado em multimída de inutilidades; a violência cotidiana transfor-

mada em espetáculo televisivo; a apologia do grotesto elevado ao nível de produto midiático; os 

interesses econômicos dos trustes da comunicação em detrimento do compromisso com a infor-

mação de qualidade; a indústria da dramaturgia edulcorada; os insultos à inteligência dos consu-

midores midiáticos; a autodeslavagem cerebral necessária em tempos de amaurose midiática;  

a priorização da tares em detrimento da tacon televisiva; o ato produtivo de, considerando a quali-

dade dos programas veiculados, desligar a televisão e abrir o livro; a intelectualidade e a erudição 

das consciências lúcidas superando os tolicionários; a transmissão online das tertúlias conscien-

ciológicas na contramão do lixo informacional na Internet; a autocriticidade midiática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão bara-

trosférica da filmografia do gênero “terror”; a plateia extrafísica amaurótica das telenovelas açu-

caradas; a presença de assédio extrafísico nas seções filmográficas de natureza baratrosférica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mídia-Zeitgeist; o sinergismo Comunicologia-Parasso-

ciologia; o sinergismo dos meios de comunicação tarísticos; o sinergismo holopensene midiáti-

co–holopensene pessoal. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) necessário a todo produto da mídia;  

o princípio ―se não presta, não adianta fazer maquilagem‖; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP) do consumidor de comunicação seletivo; a necessária atenção ao princípio de o microfone, 

o papel e a tela aceitarem qualquer coisa. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) necessário aos formadores de opi-

nião pública; o código de ética dos jornalistas; o código de ética dos publicitários. 

Teoriologia: a teoria da comunicação de massa. 

Tecnologia: a técnica do EV profilático utilizada pelo telespectador atilado, selecionan-

do os conteúdos convergentes às autopesquisas; as técnicas de leitura crítica; a técnica do cosmo-

grama. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico da Associação Internacional de Comunicação 

Conscienciológica (COMUNICONS); o voluntariado do Tertuliarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invísivel dos Comunicó-

logos; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito anestesiador da programação televisiva inócua; o efeito esclarece-

dor da mídia tarística; o efeito da seletividade no consumo midiático; os efeitos da mídia na 

consciencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à criticofilia quanto aos conteúdos vei-

culados pelos meios de comunicação massivos. 

Enumerologia: o tolicionário televisivo; o tolicionário jornalístico; o tolicionário cine-

matográfico; o tolicionário literário; o tolicionário interneteiro; o tolicionário chargístico; o toli-

cionário radiofônico. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio leitor crítico–escritor ta-

rístico; o binômio liberdade de imprensa–liberdade de expressão; o binômio vícios–maus hábitos 

no consumo midiático; o binômio tolicionário afetivo–tolicionário midiático; o binômio pesquisa 

fútil–pesquisa utilitária na Internet; o binômio midiometria-conscienciometria. 

Interaciologia: a interação dos aportes intelectuais; a necessidade da interação infor-

mações seguras–esclarecimentos confiáveis; a interação livro best-seller–versão cinematográ- 

fica. 

Crescendologia: o crescendo mídia taconista–mídia tarística.  

Trinomiologia: o trinômio rádio-TV-jornal; o trinômio Internet–blog–E-mail; o trinô-

mio CD–DVD–Blu-ray. 
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Polinomiologia: o polinômio ouvinte-leitor-internauta-telespectador-blogueiro. 

Antagonismologia: o antagonismo jornalista profissional / fofoqueiro ―profissional‖; 

o antagonismo leitor crítico / leitor acrítico; o antagonismo lixo intelectual / informação pró- 

-evolutiva; o antagonismo mídia livre / mídia escravizada; o antagonismo informação / achismo; 

o antagonismo best-seller da tacon / megagescon da tares.  

Paradoxologia: o paradoxo do jornalista profissional sem erudição. 

Politicologia: a liberdade de imprensa na condição de política estatal; a democracia;  

a midiacracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectual. 

Filiologia: a midiofilia desqualificada. 

Fobiologia: a fobia aos livros com mais de 400 páginas; a fobia aos filmes de conteúdo 

denso e reflexivo; a fobia à autorreflexão habitual. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) dos consumidores 

assíduos de filmes trash; a síndrome do autodesperdício. 

Maniologia: a mania de realizar as refeições perante a televisão; a mania de não perder 

nenhum capítulo da novela açucarada; a mania de realizar programas de competição musical e de 

dança. 

Mitologia: o mito da isenção midiática. 

Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca; a cognoteca; a hemeroteca; a midiateca; 

a controversioteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Antidiscernimentologia; a Autassediologia;  

a Sociologia; a Politicologia; a Conscienciografologia; a Leiturologia; a Taristicologia; a Pense-

nologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin incauta; a conscin genuflexa; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o tolo; o viciado em redes sociais; o dramaturgo melodramático; o ci-

neasta inescrupuloso; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a tola; a viciada em redes sociais; a dramaturga melodramática; a cine-

asta inescrupulosa; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens autolucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tolicionário midiático infantil = o composto pelas tolices veiculadas pe-

los programas televisivos pueris, ao subestimar a inteligência da conscin criança; tolicionário mi-

diático adolescente = o composto pelas tolices veiculadas pelos blogs cor-de-rosa, ao subestimar 

a inteligência da conscin púbere; tolicionário midiático adulto = o composto pelas tolices veicula-

das pela cinematografia de paródias, ao subestimar a inteligência da conscin madura. 

 

Culturologia: a cultura midiática; a cultura da espetacularização; a cultura de massa;  

a cultura inútil; os idiotismos culturais perpetuados pela mídia; a cultura do entretenimento inó-

cuo; a necessidade da cultura da tares. 

 

Taxologia. Segundo a Antidiscernimentologia, eis, em ordem alfabética, 17 títulos de 

programas televisivos (Ano-base: 2015), com o objetivo de exemplificar o padrão holopensênico 

vigente na mídia brasileira:  

01.  100 maneiras de morrer. 

02.  Alucinadas. 

03.  Amarrados.  

04.  Custe o que custar. 

05.  Entre tapas e beijos. 

06.  Esquenta. 

07.  Fritada. 

08.  Largados e pelados.  

09.  Mulheres ricas. 

10.  Pânico na TV. 

11.  Por isso eu sou vingativa. 

12.  Show da fé. 

13.  Teste de fidelidade. 

14.  Todo mundo odeia Chris. 

15.  Tudo pela audiência. 

16.  Vai que cola. 

17.  Zorra total. 

 

Robexologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

5 temáticas usuais de coberturas da mídia, realizadas anualmente, perpetuando a cultura do mais 

do mesmo: 

1.  Academy Award: a festa do Oscar; o tapete vermelho; os comentários sobre os vesti-

dos e o peso corporal das celebridades; o merchandising milionário; os bastidores da premiação;  

a tradução sofrível do áudio original; a transmissão em escala planetária; o sucesso de bilheteria 

dos filmes vencedores; a “calçada da fama”. 

1.  Ano-novo: as exibições de fogos de artifícios ao redor do mundo; o primeiro bebê 

nascido no novo ano; as superstições e rituais; as retrospectivas dos principais acontecimentos;  

o show da virada. 

2.  Campeonato de futebol: as entrevistas antes, durante e depois do jogo; os interminá-

veis programas de comentários sobre a partida; a transmissão ao vivo; a reprise do jogo; as decla-

rações óbvias e os chavões dos jogadores, ao explicarem a derrota do time. 

3.  Carnaval: os desfiles das escolas de samba; os blocos de rua; os trios elétricos; os 

foliões alcoolizados; a apuração dos resultados das agremiações carnavalescas; os sambas enredos 

rebarbativos; o comocionalismo das escolas rebaixadas de categoria. 

4.  Feriadões: as estradas lotadas; as rodoviárias apinhadas; os atrasos dos voos nos 

aeroportos congestionados; as praias abarrotadas de veranistas; os preços abusivos praticados pe-

los comerciantes; os engarrafamentos de veículos no retorno do feriado. 
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5.  Natal: as festas natalinas nas diversas culturas; as cartas das crianças ao Papai Noel; 

o aumento do preço do peru e do bacalhau; as compras de última hora; a troca dos presentes nas 

lojas, pós-festejos. 

 

Taristicologia. A seletividade na escolha dos produtos midiáticos consumidos demons-

tra o atilamento da conscin, homem ou mulher, perante a avalanche de tolices veiculadas nos 

meios de comunicação. Mídia medíocre emburrece. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tolicionário midiático, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amaurose  ideológica:  Politicologia;  Nosográfico. 

03.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;   Neutro. 

04.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Aplauso  acrítico:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

06.  Besteirol:  Comunicologia;  Nosográfico. 

07.  Compromisso  midiático  assistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

12.  Midiograma:  Midiologia;  Neutro. 

13.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Tolicionário  afetivo:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

ENQUANTO  HOUVER  CONSUMIDORES  INCAUTOS  DOS 
TOLICIONÁRIOS  MIDIÁTICOS,  A  INDÚSTRIA  DA  COMU- 

NICAÇÃO  MASSIVA  SEGUIRÁ  PRODUZINDO  TONELADAS 

DE  LIXO  INFORMACIONAL  BARATO  E  ANTIEVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pondera e seleciona os produtos midiáticos con-

sumidos? Perante as centenas de canais televisivos disponíveis, prepondera o mentalsoma ou  

o psicossoma nas escolhas pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; 
Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 

6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográ-

ficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1083. 

 

E. M. M. 
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T O M B A M E N T O    H I S T Ó R I C O  
( M U L T I C U L T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O tombamento histórico é o instrumento, instituto, recurso, ato, declaração, 

efeito ou processo, usualmente gerido pelo poder público, objetivando preservar e promover, por 

intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico-cultural, vinculados a fa-

tos memoráveis à coletividade, portadores de referências à identidade, à ação e à holomemória 

dos diferentes grupos formadores das Socins, com reflexos multidimensionais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo tombo é de origem controversa. Para José Pedro Machado 

(1914–2005) deriva do idioma Latim, tomus, “pedaço; tomo; volume; obra”. Conforme Antenor 

Nascentes (1886–1972) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999) procede do idioma Latim, tum-

ba, “sepultura; campa; jazigo; sepulcro”. Surgiu no Século XV. A palavra tombamento apareceu 

no Século XIX. O termo histórico procede também do idioma Latim, historicus, “referente à His-

tória; de História; de historiador”, adaptado do idioma Grego, historikós, “relativo à exposição de 

acontecimentos passados”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Registro em livro de tombo. 02.  Acautelamento de bem. 03.  Ato 

administrativo-jurídico declaratório preservacionista; doutrina jurídica de proteção aos bens cultu-

rais; ordenamento jurídico preservacionista. 04.  Tutela de bem de natureza transindividual; tutela 

de patrimônio público; tutela dos interesses culturais difusos; tutela judicial de bem metaindividu-

al. 05.  Proteção legal de acervo histórico. 06.  Preservação de patrimônio; resguardo de bem cul-

tural. 07.  Continuísmo da memória; fixação de testemunho da História; preservação de registros 

do passado; registro de memória; salvaguarda da memória. 08.  Manutenção de tradição. 09.  Con-

servação de herança coletiva. 10.  Preservação de direito à cidadania cultural. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo tombo: des-

tombada; destombado; destombamento; destombar; tombada; tombado; tombadoiro; tombador; 

tombadora; tombadouro; tombamento; tombar. 

Neologia. As duas expressões compostas tombamento histórico físico e tombamento his-

tórico ideativo são neologismos técnicos da Multiculturologia. 

Antonimologia: 01.  Ato de derrubar; ato de provocar a queda. 02.  Desapropriação pe-

remptória. 03.  Congelamento do bem ou cidade. 04.  Cristalização de edificações. 05.  Ato auto-

ritário de desapropriação de bem. 06.  Engessamento patrimonial. 07.  Sacralização de bem.  

08.  Salvaguarda da memória oral; salvaguarda de bens de natureza imaterial. 09.  Registro do pa-

trimônio imaterial. 10.  Tombamento de bem material de pessoa jurídica para efeito de inventário. 

Estrangeirismologia: o listed building; a historical heritage; a mémoire partagée;  

a special collections; a gentrification nos núcleos históricos tombados; a journée européenne du 

patrimoine (JEP) organizada por 50 países; o efeito urbi et orbi do tombamento; o retorno ao 

status quo ante; os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, calçando ações civis 

públicas em defesa do patrimônio histórico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da holomnemônica pessoal e grupal. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Erudição 

promove cosmovisão. Retrocognição: eco mnemônico. Passado: presente restante. Nossa memó-

ria mente. Existem plurimemórias coletivas. Memória: útero mental. 

Citaciologia. Eis 4 citações relacionadas ao tombamento histórico, listadas na ordem al-

fabética dos autores: 

1.  Alain Touraine (1925–): – A modernidade de uma sociedade se mede por sua capa-

cidade de se reapropriar das experiências humanas distantes da sua no tempo e no espaço. 
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2.  Aloísio Magalhães (1927–1982): – Uma cultura é feita de elementos compostos do 

passado que são vistos pelos homens transitórios do presente e que desenham o caminhar proje-

tivo. 

3.  Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): – There is no past that one is allowed 

to long for. There is only the eternally new, growing from enlarged elements of the past; and 

genuine longing always must be productive must create something new and better. 

4.  Rodrigo Mello Franco de Andrade (1898–1969): – Só se protege o que se ama, só 

se ama o que se conhece. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Historiografia; o holopensene da Autorreveza-

mentologia; o holopensene do ambiente; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropen-

senes; a retropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os batopensenes; a bato-

pensenidade; a higienização do holopensene do ambiente a partir do respeito ao monumento e re-

conhecimento das energias ali empregadas pelas consciexes; o reconhecimento da assinatura pen-

sênica. 

 

Fatologia: o tombamento histórico; o ato de tombar constituindo condição irrefutável  

à reflexão sobre a própria existência; o ato de tombar constituindo exercício de abnegação patri-

monial; o bem tombado representando o lugar chave; as compulsórias reflexões em cima do pas-

sado; a composição da cartografia cultural; o reforço à identidade coletiva; a cultura resguardada; 

a prevenção da degradação; a prevenção da perda da memória; o ato de encarar a ação do tempo; 

a priorização de valores; a iminência da evolução; o reboque da cultura grupal e pessoal; a lista 

de patrimônios da Humanidade; a educação patrimonial; os museus; as tecas; a Holoteca; o futuro  

Megacentro Cultural Holoteca do CEAEC; o tratado Homo sapiens reurbanisatus; as obras raras; 

os bens móveis e integrados; o monumento tombado; o entorno do imóvel tombado; o núcleo ur-

bano tombado; o traçado urbano tombado; o sítio arqueológico; as remanências de quilombos; os 

órgãos municipais e estaduais de preservação; o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN); os dossiês Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto ao Meio Am-

biente (EIA/RIMAs); o International Council of Museums (ICOM); o International Centre for the 

Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM/UNESCO); o Inter-

national Council on Monuments and Sites (ICOMOS/UNESCO); a Carta de Atenas, de 1931, 

precursora das Cartas Patrimoniais norteadoras de procedimentos, normas e condutas, em relação 

à preservação e conservação de bens culturais; o direito de preempção e a proteção de áreas de 

interesse histórico, cultural ou paisagístico; a contenção do estulto do mercado imobiliário; os ba-

gulhos energéticos; o trambolho das inutilidades; os bagulhos do passado, promovendo inter-

prisões causadas pelo mimetismo existencial confortável, abortando a proéxis; as lembranças 

traumáticas recorrentes; a erudição evolutivamente ectópica; o tombamento de ex-votos e ima-

gens sacras reforçando holopenses aprisionadores; o apego a bens simbólicos; o livro sagrado, 

constituindo peste a assolar a Humanidade; a coibição do tráfego de bens culturais; a requalifi-

cação dos ambientes; a revitalização de áreas degradadas; a Avaliação Pós-Ocupação (APO) 

multidimensional do ambiente tombado; a Inventariologia; os incentivos fiscais aos proprietários 

dos bens protegidos; o monumento, ou sítio de valor cultural gerando receitas; a reapropriação da 

experiência; a restauração de papéis; a restauração de monumentos; a preservação e revitalização 

das cidades históricas; a gestão compartilhada do patrimônio cultural; a importância do discerni-

mento frente ao culto ao passadismo; os desapegos e neoposturas conservadoras; o ato de estudar 

para reciclar; a retrospecção; o ato de dialogar com o prédio; o ato de deixar as paredes falarem; 

o cenário provocando a rememoração para o entrosamento de determinada vida com a próxima;  

a prioridade de investimento na atual vida, como equivalente a 15 vidas passadas; a chancela 
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(cautela) da cláusula pétrea da proéxis; a inspiração lúcida para a autocenografia existencial 

cosmoética assistencial; o respeito ao investimento energético realizado no passado. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a clarividência; as 

autorretrocognições favorecendo a maxirrecuperação de cons magnos; as retropersonalidades 

consecutivas; a confirmação de retrovidas; o cenário da retrocognição desencadeando a visão pa-

norâmica multisseriexológica; a autoprospecção retrosseriexológica; a neovida enquanto oportu-

nidade de recompor retroerros; a autoliderança parapsíquica; o antepassado de si mesmo; os para-

fenômenos relacionados intimamente com a preparação atual do autorrevezamento multiexisten-

cial; as energias intoxicantes dos bagulhos energéticos; as parapercepções; a psicometria dos am-

bientes; o rapport com os edificadores do bem tombado; o bem protegido servindo de cápsula do 

tempo; a sensação holossomática de familiaridade com determinado contexto pretérito; a auscul-

tação das energias gravitantes de determinado objeto ou local, desencadeando autorretrolembran-

ças; as retrovivências marcantes, com a percepção íntima do já amado, já encontrado, já experi-

mentado, já lido, já ouvido, já pensado, já sentido, já vivido, já visitado e já visto (dejaísmo 

seriexológico); a visão parassistêmica sobre a cultura; a Paradiplomacia a partir de mediações  

e reconciliações com consciexes do passado; o vínculo da fôrma holopensênica na personalidade 

consecutiva; a relevância do nível da inteligência evolutiva (IE); a defesa da holobiografia a partir 

da melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o holorrevezamento multiexistencial gru-

pal; a ampliação da Autocosmovisiologia Multisseriexológica. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo erudição-parapercepção; o sinergismo Proxêmica-Cro-

nêmica; o sinergismo ética do saber–ética do fazer. 

Principiologia: o princípio racional de contra fatos e parafatos não haver argumentos;  

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do autorrevezamento 

consciencial; o princípio da conservação autocognitiva multisseriexológica; o princípio da inse-

parabilidade grupocármica testemunhada; o princípio da descrença aplicado às autopesquisas 

retrocognitivas; o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando no critério de julga-

mento daquilo a ser tombado; o código grupal de Cosmoética (CGC); o Código Penal. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em conjunto com o grupo evolutivo; a te-

oria evolutiva da Escala de Consciência Contínua; a teoria da evolutividade continuada; a teoria 

da reurbanização extrafísica; a teoria da vida intrafísica energética; a teoria da coexistência pa-

cífica entre todos os princípios conscienciais; as teorias das induções interconscienciais; a teoria 

e a prática dos fenômenos parapsíquicos. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a fórmula técnica da 

autopesquisa seriexológica: 10 autorretrocognições sadias = vida prévia comprovada; a mnemo-

técnica; a técnica da evolução consciencial autoconsciente multidimensional; as técnicas retros-

pectivas; a técnica da assim-desassim; as técnicas de restauração; a técnica da saturação mental. 

Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca e no Holociclo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o la-

boratório conscienciológico da Proéxis; os laboratórios conscienciológicos de desassédio men-

talsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico da sinalética 

energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Co-

légio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisi-

vel dos Arquitetos e Urbanistas. 

Efeitologia: o efeito assistencial de pensar o melhor para todos; o efeito tarístico de 

abrir mão do individual em prol do coletivo; o efeito halo das autorretrocognições no grupocar-
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ma; o efeito dos registros metódicos na ampliação da cosmovisão multidimensional; o efeito da 

coparticipação comunitária no poder discricionário; o efeito do respeito à memória coletiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo reconhecimento harmônico das 

autopersonalidades pretéritas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo evolutivo retro-

biografia-parabiografia-neobiografia-paraneobiografia; o ciclo megaquestão parapesquisística– 

–racionalidade paracientífica–megarresolução interassistencial. 

Enumerologia: a oportunidade de refletir; a oportunidade de preservar; a oportunidade 

de reciclar; a oportunidade de reconstruir; a oportunidade de restaurar; a oportunidade de des-

construir; a oportunidade de destruir. O valor arquitetônico; o valor ambiental; o valor paisagísti-

co; o valor arqueológico; o valor etnográfico; o valor bibliográfico; o valor artístico; o valor cien-

tífico; o valor afetivo. 

Binomiologia: o binômio memória-autodiscernimento; o binômio cosmovisão-cosmo-

consciência; o binômio preservação-inovação; o binômio coincidências-confirmações; o binômio 

retrocognição-megacognição; o binômio identidade extra–coerência intrafísica; o binômio me-

gagescon–autorrevezamento multiexistencial. 

Interaciologia: a interação usuário-bem; a interação guia-turista; a interação interven-

ção–respeito à dignidade do monumento; a interação holomemória-psicossoma; a interação re-

trovalor–mecanismos de defesa do ego (MDE); a interação realidades pretéritas-realidade pre-

sente. 

Crescendologia: o crescendo flash retrognitivo–cena retrocognitiva–episódio retrocog-

nitivo–enredo retrocognitivo–filme retrocognitivo; o crescendo memória intrafísica–memória 

quádrupla–holomemória; o crescendo percepção-pesquisa-ideação-solução-efeito; o crescendo 

monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–cer-

tezas relativas; o crescendo identificação-cadastro-inventário-dossiê-intervenção-registro-uso- 

-acompanhamento; o crescendo Intrafisicologia-Extrafisicologia. 

Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio ho-

lomemória–retrocognições–ideias inatas; o trinômio local-holopensene-cosmovisão; o trinômio 

passado-presente-futuro; o trinômio holomemória restaurada–cosmovisão ampliada–autodiscer-

nimento preciso; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografologia-Holomne-

mônica-Parageneticologia; o trinômio direito-dever-renúncia. 

Polinomiologia: o polinômio inquirição-consideração-discussão-solução na hora de de-

cidir pelo tombamento; o polinômio refletir-desconstruir-anatomizar-reconstruir no momento da 

intervenção no bem; o polinômio reforma-restauração-readaptação-recuperação-revitalização 

na definição do tipo de intervenção; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar- 

-lembrar; o polinômio mnemônico guardar-reter-mobilizar-devolver. 

Antagonismologia: o antagonismo memórias sadias / falsas memórias; o antagonismo 

memória / desmemória; o antagonismo autorretrocognição / lixo mnemônico. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autoparapsiquismo retrocognitivo gerar neossinapses; 

o paradoxo das múltiplas identidades integradas de modo sadio, coeso e coerente na intraconsci-

encialidade mantendo a identidade consciencial; o paradoxo de a criatividade destrutiva abrir 

espaço para a criação; o paradoxo de os vanguardistas terem sido os propulsores da preserva-

ção do patrimônio histórico; o paradoxo de populações degradadas evitarem a extinção de patri-

mônios históricos; o paradoxo de os preservacionistas serem personalidades neofílicas; o para-

doxo de a Reforma e a Revolução Francesa terem despertado o interesse público pela preser-

vação dos monumentos; o paradoxo do convívio sadio com o passado incitar à renovação das 

energias. 

Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a assistencio-

cracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: o Decreto-lei n.25/37 organizador da proteção do patrimônio histórico e ar-

tístico no Brasil; a Constituição Brasileira de 1988; o Estatuto da Cidade; a lei de Política Nacio-

nal do Meio Ambiente; a lei de Crimes Ambientais; a lei de proteção ao patrimônio arqueológi-

co; as Cartas Patrimoniais; o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI); o Decreto-lei 
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n.3.866/41 dispondo sobre o poder de cancelamento do tombamento; a Lei Rouanet prevendo  

o incentivo à preservação, na forma de dedução de impostos; as portarias do IPHAN; as resolu-

ções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Filiologia: a evoluciofilia; a decidofilia; a autocriticofilia; a cognofilia; a neofilia; a as-

sistenciofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Stendhal. 

Maniologia: a nostomania; a anticomania; a retromania; a narcisomania; a intelectoma-

nia; a bibliomania; a coleciomania. 

Mitologia: o mito do efeito congelamento do bem tombado; os mitos pessoais quanto ao 

próprio passado. 

Holotecologia: a consciencioteca; a biblioteca; a grafoteca; a recexoteca; a criticoteca;  

a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a metodoteca; a fa-

toteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a criativoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Multiculturologia; a Historiologia; a Intraconscienciologia; a Au-

torretrocogniciologia; a Autosseriexologia; a Autorrevezamentologia; a Cosmoconscienciologia;  

a Autocosmoeticologia; a Autopensenologia; a Holomemoriologia; a Holobiografologia; a Para-

percepciologia; a Arqueologia; a Antropologia; a Arquitetura e Urbanismo; a Etnologia; a Quími-

ca; a Biologia; o Direitologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência baratrosférica; a consréu; a conscin eletronótica; a conscin 

lúcida; a conscin autoconsciente; a conscin discernidora; o ser interassistencial; a isca humana 

lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o reeducador; o proprietário; 

o usuário; o morador; o inquilino; o colonizador; o urbanita; o citadino; o museólogo; o arquiteto; 

o engenheiro; o construtor; o urbanista; o paisagista; o administrador; o planejador; o economista; 

o político profissional; o prefeito empreendedor; o proexista; o cognopolita; o conviviólogo; o re-

ciclante existencial; o intermissivista; o amparador intrafísico; o evoluciólogo; o Serenão Reurba-

nizador; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o mestre de obras; o operário; o homem de ação;  

o retomador de tarefa; o arquiteto John Ruskin (1819–1900); o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc 

(1814–1879). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a reeducadora; a proprietária; 

a usuária; a moradora; a inquilina; a colonizadora; a urbanita; a citadina; a museóloga; a arquiteta; 

a engenheira; a construtora; a urbanista; a paisagista; a administradora; a planejadora; a econo-

mista; a política profissional; a prefeita empreendedora; a proexista; a cognopolita; a conviviólo-

ga; a reciclante existencial; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a evolucióloga; a inversora 

existencial; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a volun-

tária; a tocadora de obra; a mestre de obras; a operária; a mulher de ação; a retomadora de tarefa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapi-

ens rastropensenicus; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens cosmovisiologicus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens tenepessista; o Ho-

mo sapiens neophilicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tombamento histórico físico = o acautelamento do monumento arquitetô-

nico; tombamento histórico ideativo = o acautelamento do Plano Piloto de Brasília. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da inutilidade; a cultura inútil; a cultura dos idiotis-

mos culturais; o mix paracultural embasando o Universalismo; os elementos aproveitáveis e des-

cartáveis das retroculturas milenares; a Multiculturologia da Cosmovisiologia; a Multiculturolo-

gia da Paracosmovisiologia; a evitação da cultura da pobreza. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tombamento histórico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Arquitetura  reparadora:  Acertologia;  Neutro. 

05.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

10.  Lastro  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

11.  Mecenatologia:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

AS  EVIDÊNCIAS  DO  PASSADO  FAVORECEM  AS  AUTOR-
RETROCOGNIÇÕES,  A  RECUPERAÇÃO  DE  CONS  E  A  PA-
RAIDENTIDADEOLOGIA.  TOMBAMENTO  É  PARACULTURA  

DA  AUTORREVEZAMENTOLOGIA  MULTISSERIEXOLÓGICA. 
 

Questionologia. Até qual ponto você, leitor ou leitora, reconhece as próprias realizações 

multisseriexológicas registradas? Você identifica as autogescons e as autocenografias de retro-

vidas? 
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Costa e Silva; Álvaro Mendes; & José Antônio Nonato Duque Estrada de Barros; 408 p.; 38 caps.; 163 enus.; 39 siglas;  

1 tab.; alf.; 23 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. aum.; Edições do Patrimônio IPHAN; Rio de Janeiro; RJ; 2004; páginas 13 a 390. 
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Patrimônio Cultural; Goiânia, GO; 22-24.10.03; 206 p.; 17 caps.; 44 citações; 34 enus.; 1 programação; 20 x 14,5 cm; br.; 
Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (ICBC); Goiânia, GO; 2004; páginas 13 a 199. 

5.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 mi-
crobiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 271  

a 317. 
6.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 megapensenes tri-
vocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 

2009; páginas 245, 271 e 303. 
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rias: Formas de Expressão; 3 enus.; 16 fotos; 7 ilus.; Celebrações; 3 enus.; 16 fotos; 6 ilus.; Lugares Sagrados; 7 enus.; 

15 fotos; 5 ilus.; Saberes: Ofício das Paneleiras de Goiabeiras; 7 enus.; 12 fotos; 6 ilus.; disponível em: 

<http://www.iphan. gov.br/bcrE/pages/folBemCulturalRegistradoE.jsf>; acesso em: 25.09.11. 
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T O P    D A    A U T O M A T U R I D A D E  
( A U T O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O top da automaturidade é a técnica de a consciência efetivar esforços para 

conduzir-se com o máximo de autodesenvolvimento evolutivo teático alcançado até o momento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo do idioma Inglês, top, significa “parte de cima; ponto mais alto; 

mais alto grau”. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O vocábulo maturidade vem do idioma Latim, maturitas, “maturidade; madureza; 

maturação; maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemento; perfei-

ção”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Topo da automaturidade. 2.  Auge do autamadurecimento conscien-

cial. 3.  Esplendor do autodesenvolvimento evolutivo. 4.  Máximo do autodiscernimento cosmoé-

tico. 5.  Clímax da autolucidez evolutiva. 

Neologia. As 4 expressões compostas top da automaturidade, top da automaturidade in-

trafísico, top da automaturidade projetivo e top da automaturidade extrafísico são neologismos 

técnicos da Automaturologia. 

Antonimologia: 1.  Surto de imaturidade. 2.  Ataque emocional. 3.  Baixio da autoluci-

dez. 4.  Obnubilação consciencial. 5.  Demência. 

Estrangeirismologia: o top da automaturidade; o must da autoconsciencialidade; o best 

da automanifestação; a high selfperformance cosmoética; o full selfdevelopment alcançado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

evolutivo teático. 

Coloquiologia: a opção de puxar-se para cima; o labor de passar de verde a maduro;  

o hábito de parar para pensar; o corte dos chororôs, manhas e pitis do lenga-lenga vitimizante. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a tendência auto-

pensênica de inadmitir a proliferação de ideações patológicas; a autoconstatação da harmonia in-

terior proporcionada pela autopensenização no top da automaturidade. 

 

Fatologia: o auge da automaturidade aplicado à cotidianidade; a utilização da plenitude 

de conhecimento, inteligência e habilidade adquiridos; as quedas na expressão da automaturidade; 

a agilização da retomada de postura matura após baixios na autolucidez; a evocação de padrão ho-

meostático de referência auxiliando na elevação da autolucidez; as estratégias de prevenção de 

autorregressões; a verificação de circunstâncias fisiológicas e emocionais obnubiladoras; a identi-

ficação de influências imaturas provenientes de mesologias, culturas e holopensenes; a assunção 

de posições no contraponto à infantilização social; a valorização da vida adulta no contrafluxo das 

apologias sociais da juventude; a confirmação dos prejuízos decorrentes dos surtos de imaturida-

de; a comprovação do tempo dispendido para se reaver a razão evolutiva levando a pensar duas 

vezes antes de permitir afrouxamentos na autocrítica; o real nível de amadurecimento consciencial 

autaferido nos atos sem testemunhas e nos posicionamentos na intimidade do microuniverso 

consciencial; a definição do autoperfil ideal; a gradativa elevação da média de autoconscienciali-

dade evidenciada; a crescente retilinearização da autevolução com a minimização das linhas que-

bradas por retrocessos; a ultrapassagem do atual top da automaturidade sinalizando avanços aute-

volutivos; a autoconstatação da aceleração evolutiva favorecida pela média das ações cada vez 

mais próximas do top da automaturidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o afinco em por-

tar-se no topo da automaturidade atraindo a colaboração de consciex amparadora; o favorecimen-

to à conexão com os amparadores extrafísicos de função; a possibilidade do intermissivista de re-

conexão com a paraprocedência sadia; o resgate gradativo da autoconsciencialidade apresentada 

no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a candidatura à visita paraguiada à comunex evoluí-

da; o desabrochamento consciencial favorecido pela precoce recuperação de cons; o drible holos-

somático no restringimento ressomático; a inclinação à paralucidez pós-dessomática; a predispo-

sição à nulificação da infância na próxima ressoma; a autoconstatação do suporte energossomáti-

co exigido à conservação da autexpressão no top da automaturidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo top da automaturidade–teto da autocompetência; o si-

nergismo dos autotrafores; o sinergismo apreço pela autolucidez–opção pelo autodesassédio;  

o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo autolucidez intrafísica–paralucidez; o sinergis-

mo acuidade multidimensional–intelecção evolutiva–cabedal holocognitivo–práxis cosmoética;  

o sinergismo maturidade física–maturidade mental–maturidade social–maturidade consciencial. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da conservação 

autocognitiva pluriexistencial; o princípio do autaperfeiçoamento cosmoético; o princípio dos fa-

tos e parafatos orientarem as autopesquisas; o princípio pessoal de não acumpliciamento com  

o erro identificado; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP). 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teáticas conscienciológicas. 

Tecnologia: a técnica da lupa maturológica; a técnica da invéxis; a técnica da dupla 

evolutiva; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do histrionismo sa-

dio aplicada ao bom convívio; as técnicas de autodesassédio; as técnicas energéticas. 

Voluntariologia: os extrapolacionismos no exercício amparado do voluntário da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da primazia do ego adulto; os efeitos do corte das infantilidades 

pessoais; os efeitos da autodecisão de não ceder às tentações autocorruptoras; os efeitos da inte-

ligência evolutiva (IE); os efeitos da visão traforista; os efeitos soerguedores do autoconceito, 

autoimagem e autestima dos comportamentos no top da automaturidade; os efeitos autevolutivos 

das ações no ápice do autodiscernimento. 

Neossinapsologia: a consolidação de neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o nível de maturidade independente do ciclo etário humano. 

Enumerologia: a desafiante motivação evolutiva para exprimir o ápice de desenvolvi-

mento conquistado; o firme empenho voliciolínico para agir no topo da automaturação atingido;  

a laboriosa equilibração holossomática para sustentar o clímax de hiperacuidade alcançado; a es-

merada intelecção multidimensional para deliberar no mais alto grau de autodiscernimento possí-

vel; o elaborado raciocínio paracientífico para decidir com a máxima cosmoética entrevista; a di-

fícil organização existencial para manifestar o melhor de si continuamente; a paulatina reforma 

consciencial para transformar condições maduras esporádicas em majoritárias. 

Binomiologia: o binômio hololucidez-holomaturidade. 

Crescendologia: o esperado crescendo evolutivo dos limites do top da automaturidade. 

Trinomiologia: o trinômio autodesassedialidade-energossomaticidade-mentalsomatici-

dade. 

Polinomiologia: o polinômio imaturidade-inexperiência-irracionalidade-autocorrupção 

substituído pelo polinômio autocrítica-autoincorrupção-autodesassédio-autocosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo intelectualidade adolescente / riscomania geronte. 

Paradoxologia: o paradoxo do empenho de décadas poder decair em segundos de lou-

cura e, conforme a gravidade do ato, acarretar meses, décadas e até vidas de recomposição. 
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Politicologia: a liberdade democrática favorecendo o amadurecimento social. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolutividade lúcida. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a recinofilia; a neofilia; a raciocinofilia; 

a cognofilia; a energofilia. 

Sindromologia: o avesso da síndrome do infantilismo; o inverso da síndrome de Peter 

Pan; a contradita à síndrome de Cinderela. 

Mitologia: a desconstrução do mito dos anos dourados da infância; o descarte do mito 

da juventude transviada. 

Holotecologia: a maturoteca; a holomaturoteca; a infantoteca; a psicoteca; a cosmoeti-

coteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Automaturologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Au-

tocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Recinologia; a Parapercepciolo-

gia; a Ortopensenologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapi-

ens perquisitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: top da automaturidade intrafísico = a máxima teática evolutiva manifesta 

pela conscin na vivência material; top da automaturidade projetivo = a máxima teática evolutiva 

manifesta pela conscin na vivência da projeção lúcida; top da automaturidade extrafísico = a má-

xima teática evolutiva manifesta pela consciex na vivência intermissiva. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético. 

 

Discurso. Atinente à Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 65 pala-

vras dicionarizadas, seguidas de nuança conscienciológica, cuja presença no vocabulário cotidia-

no é passível de indicar a ambição cosmoética de conduzir-se no top da automaturidade: 

01.  Abnegação: a demonstração do egocídio cosmoético. 

02.  Ajustamento: a adaptação poderada às conjunturas existenciais produtivas. 
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03.  Altruísmo: a tendência natural para a doação da melhor versão de si mesmo. 

04.  Amparo: o gabarito para dar e receber suporte intra e extrafísico. 

05.  Atilamento: a vacina anticontaminações por imaturidades onipresentes. 

06.  Autenticidade: a conscientização da impossibilidade de agradar a todos. 

07.  Autocrítica: a discriminação qualitativa de pensamentos e atitudes pessoais. 

08.  Autodidatismo: o ânimo de aprender com tudo e todos, em qualquer lugar. 

09.  Benignidade: o sentimento fraterno, generoso e irrestrito dirigido aos demais. 

10.  Civilidade: o atendimento às formalidades da boa educação na vida social. 

11.  Coerência: a diminuição dos gaps entre saber e agir. 

12.  Comedimento: a evidenciação da automaturidade circunscrita ao tempo-espaço. 

13.  Concessão: a flexibilidade sem perdas do foco no amadurecimento já vivenciado. 

14.  Congratulação: a satisfação benévola com o sucesso de outrem. 

15.  Coragem: a firmeza na argumentação, nem sempre simpática, exigida pela tares. 

16.  Criteriosidade: o estabelecimento de variáveis para o exame das realidades. 

17.  Descrença: a autocomprovação na base da admissão e revisão de autoconvicções. 

18.  Desprendimento: a renúncia desapegada do antigo para enfrentar o novo. 

19.  Dignidade: o brio de honrar a autoposição na Escala Evolutiva das Consciências. 

20.  Diplomacia: a mediação para a negociação ganha-ganha. 

21.  Discernimento: a distinção eficaz das manifestações maduras e imaturas. 

22.  Disciplina: a autorganização metódica para favorecer a práxis madura. 

23.  Empatia: a predisposição para colocar-se no lugar do outro. 

24.  Escrúpulo: o rigor na avaliação da ortointenção de fazer ou abster-se. 

25.  Excelência: a procura por desempenhos no teto da autocompetência. 

26.  Exemplaridade: o zelo com as repercussões da autexpressão. 

27.  Fraternidade: o oferecimento de amizade à Humanidade e Para-Humanidade. 

28.  Hiperacuidade: a valorização da conservação incondicional da autolucidez. 

29.  Honestidade: a sinceridade nas relações interconscienciais. 

30.  Imperturbabilidade: a inabalabilidade íntima diante de abalos e revezes na vida. 

31.  Incorruptibilidade: a fidelidade aos próprios valores evolutivos. 

32.  Integridade: o autotemperamento de boa índole e bom caráter cosmoético. 

33.  Lealdade: a segura correspondência à confiança depositada. 

34.  Lisura: o apreço por ações escorreitas. 

35.  Meticulosidade: o detalhismo e exaustividade aplicado às atividades exercidas. 

36.  Mundividência: a dedicação à inclusão da dinâmica evolutiva nas autoperspectivas. 

37.  Paciência: a acalmia diante das infantilidades exaltadas na Socin Patológica. 

38.  Pacificação: a dileção pela serenidade íntima advinda da paz interconsciencial. 

39.  Perdão: a compreensão da ignorância evolutiva sem descuidar da profilaxia. 

40.  Perseverança: a firmeza na superação de obstáculos à consecução da meta. 

41.  Polidez: a delicadeza no trato interpessoal. 

42.  Precisão: a busca pela exatidão nas comunicações pessoais. 

43.  Presteza: a pronta disponibilidade para acatar as melhores diretrizes evolutivas. 

44.  Prestimosidade: a boa vontade em colaborar com empreendimentos cosmoéticos. 

45.  Proatividade: a antecipação do atendimento às demandas antevistas. 

46.  Probidade: a boa reputação derivada de repertório de atitudes irrepreensíveis. 

47.  Prolificidade: a criação de terreno fértil à germinação de grafopensenes evolutivos. 

48.  Prudência: a estimativa de prováveis consequências evolutivas antes de atuar. 

49.  Racionalidade: a primazia da razão evolutiva sobre as emoções. 

50.  Realismo: o descarte sem traumas de ilusões, fantasias e ficções sobre a realidade. 

51.  Renovação: o abertismo à reciclagem da existência interior e exterior. 

52.  Respeito: a honradez na abordagem a objetos, subumanos, consciências e contextos. 

53.  Responsabilidade: o comprometimento com a própria maturidade e imaturidade. 

54.  Retidão: o afinco em proceder sem desvios na direção cosmoética. 

55.  Sagacidade: a agudeza na captação de indícios intra e extrafísicos. 
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56.  Sensatez: a construção e aprimoramento de sensos evolutivos. 

57.  Seriedade: a prontidão para reconhecer e cumprir os autodeveres. 

58.  Sobrepairamento: a postura de isenção e imparcialidade nas análises. 

59.  Solidez: a consistência da personalidade bem fundamentada. 

60.  Temperança: a sobriedade na aquisição e uso dos recursos disponíveis. 

61.  Tranquilidade: o bem-estar advindo da satisfação consigo próprio. 

62.  Universalismo: a solidariedade sem fronteiras. 

63.  Veracidade: o compromisso com a verdade dos fatos e parafatos. 

64.  Voluntariado: a labor desinteressado pelo bem comum. 

65.  Vontade: a determinação em experienciar o ponto mais elevado da automaturidade. 

 

Imaturidade. O desinteresse pelo estudo das posturas evolutivamente maduras consiste 

em prova de imaturidade consciencial, quando está pautado na esquiva às comparações inevitá-

veis com as próprias posturas e o consequente descortino das irracionalidades pessoais. 

Trafarismo. Há consciências empedernidas em não enxergar ou desmerecer os sinais 

alheios de autodesenvolvimento superiores aos próprios, provavelmente por julgarem-se sem for-

ças para elevarem as próprias condições atuais. 

Autocrítica. Do contrário, constitui prova de maturidade consciencial não se desanimar 

perante o próprio nível evolutivo, ao se esquadrinhar os apreciáveis exemplos cosmoéticos. 

Holomaturidade. A ponderação sobre as condutas evolutivamente depuradas, conjugada 

ao empenho em incorporá-las ao acervo pessoal de virtuosidades, de modo gradativo, persistente, 

paciente e sem desistência nas primeiras recaídas, encaminha a consciência para o atingimento da 

holomaturidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o top da automaturidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Auge  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

07.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Infantilização  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

09.  Lupa  maturológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

12.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

13.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Teto  parapsíquico:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

 

O  TOP  DA  AUTOMATURIDADE  É  A  OPÇÃO  LABORIOSA  

POR  EXPRESSAR-SE  NO  APOGEU  DO  FÔLEGO  TEÁTICO  

DE  LUCIDEZ,  DISCERNIMENTO  E  INTELECTO  EVOLUTIVO,  
FAVORECEDORA  DO  SEQUENCIAMENTO  DE  ORTOPRÁXIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, inventariou as situações nas quais se manifestou 

no top da automaturidade? Considera satisfatória a periodicidade de tais ocorrências? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bíscaro, Waldir; Maturidade e Poder Pessoal: Caminhos do Autodesenvolvimento; pref. Flávio Gikovate; 

214 p.; 3 seções; 9 caps.; 17 enus.; 1 foto; 28 ilus.; 11 testes; 25 x 14 cm; br.; Brasiliense; São Paulo, SP; 1994; páginas 81 
a 176. 

2.  Overstreet, Harry Allen; A Maturidade Mental (The Mature Mind); trad. Otto Schneider; 250 p.; 2 seções; 

13 caps.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Companhia Editora Nacional; São Paulo, SP; 1960; páginas 3 a 57 e 233 a 249. 
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 

8 a 251. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 903 a 1.018. 

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 1.095  
a 1.122. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 484 a 518. 

7.  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 23, 24, 33 a 35, 41 a 43, 49, 50, 53 a 59, 95 a 97, 
113 a 115 e 179 a 181 

8.  Vieira,Waldo; & Xavier, Francisco Cândido; Estude e Viva; (Pelos Espíritos de Emmanuel e André Luiz); 

232 p.; 40 caps.; 17,5 x 12 cm; br.; 12ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 28  
a 31, 38 a 40, 48 a 50, 72 a 75, 106 a 108, 134 a 137, 166 a 168 e 188 a 191. 

 

A. L. 
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T Ó P I C O    I N T E L E C T I V O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tópico intelectivo é o parágrafo ou trecho direta e precisamente referido  

e destacado no argumento enunciado por escrito, na redação de trabalho intelectual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tópico deriva do idioma Grego, topikós, “relativo a lugar”, de tó-

pos, “lugar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo intelectivo procede do idioma Latim, intel-

lectivus, “fundado na inteligência”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Tópico intelectual. 2.  Tópico mentalsomático.  3.  Tópico racional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo tópico: dis-

tópica; distópico; ectópica; ectópico; subtópico; supertópico; tópica; topical; topicalização; to-

picalizada; topicalizado; topicalizar; topicidade; topiquista. 

Neologia. As duas expressões compostas tópico intelectivo analítico e tópico intelectivo 

sintético são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Tópico emocional. 2.  Tópico parapsíquico. 

Estrangeirismologia: os insights informáticos; o Autopensenarium; o usus scribendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à técnica do detalhismo na comunicabilidade escrita. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tec-

nopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: o tópico intelectivo; os tópicos grafados; os tópicos frasais; a divisão do texto 

em tópicos; a análise acurada do texto tópico a tópico; o valor do tópico na Citaciologia; a obra- 

-prima escrita; a comunicação escrita; o sequenciamento ideativo; os critérios estilísticos; a ade-

quação vocabular; o bloco lógico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

intelectual; a pangrafia; a participação dos amparadores extrafísicos na feitura das obras cosmoé-

ticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a comunicação sinérgica; o sinergismo conteúdo prioritário–forma 

didática; o sinergismo infraestrutura de artefatos intelectuais–autocriatividade mentalsomática. 

Principiologia: o princípio da explicitação comunicativa; o princípio racional de não ir 

contra os fatos; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando continuamente a gra-

fopensenidade; os códigos internacionais de comunicação. 

Teoriologia: a teoria da comunicação escrita; a tópica ou a teoria dos tópicos. 

Tecnologia: a técnica redacional; a técnica da justificativa associativa; a técnica do 

apostilhamento do texto; a técnica da ideia por linha; a técnica da evitação dos cacófatos; a téc-

nica do subtítulo-resumo; as técnicas da eliminação dos parasitas de linguagem; a técnica do 

sublinhamento; a técnica do trinômio linha-frase-síntese. 

Voluntariologia: os voluntários-autores da Conscienciologia. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do mentalsoma; o laboratório cons-

cienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: os efeitos do estilo pessoal no texto; os efeitos da retilinearidade autopen-

sênica na fluência das ideias grafadas; o efeito mais permanente dos textos escritos. 

Ciclologia: o ciclo leitura do autor–leitura do leitor; o ciclo redigir-ler-revisar. 

Binomiologia: o binômio epígrafe-tópico; o binômio tópico-tabela; o binômio negrito- 

-tópico; o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação coesão-coerência; a interação concisão-clareza; a interação 

autor-leitor. 

Crescendologia: o crescendo palavras-frases-parágrafos-texto; o crescendo tópicos-ca-

pítulos-seções-livro; o crescendo argumentativo, tópico a tópico, na exposição do tema; o cres-

cendo inteligência emocional–inteligência evolutiva (IE). 

Trinomiologia: o trinômio introspecção-reflexão-escrita; o trinômio subtópico-tópico- 

-supertópico; o trinômio técnico exaustividade-detalhismo-circularidade. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio linhas-frases- 

-sínteses-ênfases; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poli-

glótico; o polinômio artigo-palestra-tese-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo tópico intelectivo / tópico emocional; o antagonismo 

escritor engavetador / escritor publicador. 

Paradoxologia: o paradoxo escritor-grafiteiro. 

Politicologia: a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autexpressão escrita. 

Filiologia: a grafofilia; a intelectofilia; a estilofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel. 

Maniologia: a grafomania. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a comunicoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a tecnoteca; a bi-

blioteca; a metodoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Raciocinologia; a Esti-

lologia; a Grafopensenologia; a Linguística; a Filologia; a Experimentologia; a Autopesquisolo-

gia;  a Lucidologia; a Ortopensenologia; a Cogniciologia; a Criteriologia; a Definologia; a Holo-

culturologia; a Enciclopediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectivus; o Homo sapiens intellector; o Homo sa-

piens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens communi-

cologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens poly-

matha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tópico intelectivo analítico = o componente do texto analítico, herme-

nêutico ou exegético; tópico intelectivo sintético = o componente do texto conclusivo, finalizador 

ou acabativo. 

 

Culturologia: a cultura da escrita; a cultura da Comunicologia; a cultura pessoal. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

categorias de tópicos intelectivos: 

01.  Tópico analítico. 

02.  Tópico argumentativo. 

03.  Tópico bibliográfico. 

04.  Tópico casuístico. 

05.  Tópico complexo. 

06.  Tópico conclusivo. 

07.  Tópico conjectural. 

08.  Tópico consolador. 

09.  Tópico crítico. 

10.  Tópico curto. 

11.  Tópico definidor. 

12.  Tópico descritivo. 

13.  Tópico didático. 

14.  Tópico esclarecedor. 

15.  Tópico estatístico. 

16.  Tópico explicitativo. 

17.  Tópico informativo. 

18.  Tópico inicial. 

19.  Tópico introdutório. 

20.  Tópico literário. 

21.  Tópico lógico. 

22.  Tópico longo. 

23.  Tópico original. 

24.  Tópico prefacial. 

25.  Tópico prescritivo. 

26.  Tópico refutador. 

27.  Tópico retórico. 

28.  Tópico simples. 

29.  Tópico sintético. 

30.  Tópico técnico. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tópico intelectivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

10.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

AS  OBRAS  ESCRITAS  SÃO  COMPOSTAS  POR  SU-
CESSÕES  DE  TÓPICOS,  TRECHOS  OU  PARÁGRAFOS 

E  O  MAIS  RELEVANTE  É  A  PREDOMINÂNCIA  DO  CON-
TEÚDO  ESCLARECEDOR  DO  TEXTO  SOBRE  A  FORMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega estilo redacional com predominância 

de tópicos intelectivos curtos ou longos? Por qual razão? 
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T O Q U E    P A R A T E R A P Ê U T I C O  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O toque paraterapêutico é a técnica terapêutica simultânea à transmissão 

intensa de energias conscienciais (ECs), direcionada à área afetada do soma do assistido, podendo 

ou não haver o contato físico, buscando eliminar bloqueios e desequilíbrios energéticos para res-

taurar a saúde e o bem-estar. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo tocar é de origem onomatopaica, herdada do idioma Latim Vul-

gar, toccare. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, 

pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo terapêutico procede do mesmo idioma Gre-

go, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento de doenças”, e este de therapeúo, 

“curar; tratar; cuidar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Bioenergização paraterapêutica. 2.  Ejeção ectoplástica paraterapêu-

tica. 3.  Heterajuda energossomática paraterapêutica. 4.  Imantação energética paraterapêutica. 

Neologia. As 3 expressões compostas toque paraterapêutico, toque paraterapêutico aní-

mico e toque paraterapêutico parapsíquico são neologismos técnicos da Paraterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Heterocura milagrosa. 2.  Reiki. 3.  Terapia manual. 4.  Toque tera-

pêutico. 

Estrangeirismologia: o rapport assistencial entre assistente e assistido; os insights pro-

movidos pelo amparador extrafísico de função ao terapeuta; a intervenção no locus minoris resis-

tentiae somático; os aftereffects paraterapêuticos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; o holopensene da interas-

sistencialidade; o holopensene da empatia; a autopensenidade paraterapêutica; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopense-

nidade. 

 

Fatologia: a intervenção terapêutica com as energias conscienciais; o toque físico na re-

gião afetada do soma; o local afetado no soma do assistido, quando inatingível, impossibilitando 

o toque físico por parte do assistente; a reversão gradual da aversão ao toque apresentada pela 

conscin; as diferentes necessidades terapêuticas; as patologias, síndromes ou deficits envolvendo 

o soma, podendo ocasionar desconfortos e baixa qualidade de vida; a dor física sendo processo li-

mitador e frequente na vida humana; os múltiplos fatores etiológicos necessitando reeducação 

constante; as queixas sem diagnósticos médicos; os pedidos de auxílio; o assistido ativo, consci-

ente e colaborador do assistente nas etapas da intervenção; a inexequibilidade da transferência 

completa da responsabilidade pela remissão da patologia do assistido para o assistente; a vitimiza-

ção do assistido frente à própria realidade intrafísica e energética; a necessidade da tares impacto-

terápica, para despertar e reeducar o autoconhecimento e o autocuidado; as recins necessárias ao 

assistido sendo indispensáveis para a autocura; a desvinculação lúcida e gradual da ligação assis-

tido-assistente; o constante esforço pessoal em prol do outro; a vontade sincera de ajudar; a neces-

sidade da ocorrência do vínculo terapêutico no contato assistencial para melhores resultados;  

a empatia curativa sendo construída diariamente; o possível antagonismo diante do assistido; o fa-

to de o assistente também ser beneficiado na interassistência; o redimensionamento da condição 

pessoal do terapeuta ao entender o problema alheio; a possibilidade de transformar qualquer local 
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em consultório; as repercussões somáticas desencadeadas pelas energias assistenciais paratera-

pêuticas. 

 

Parafatologia: o toque paraterapêutico; a autovivência do estado vibracional (EV) insta-

lado antes, durante e após o atendimento; os chacras palmares; a exteriorização das energias cons-

cienciais (ECs) pelas mãos; a discriminação das ECs; a ectoplasmia; o fenômeno da olorização;  

a clarividência; a clariaudiência; a assim; as técnicas utilizadas visando a desassim; a instalação 

do campo energético; o acoplamento áurico; a troca de ECs durante contato físico entre conscins; 

os bloqueios energéticos superficiais; os bloqueios energéticos enraizados na paragenética; o nó-

dulo holomnemônico desencadeador de sintomas atuais; os bloqueios de energia provocados por 

patologias somáticas; as emoções provocando desequilíbrio e estagnação energética quando pro-

longadas ou intensas; o autassédio do assistido; as consciências extrafísicas ligadas ao assistido;  

a presença de heterassédio amplificando os sintomas; a localização dos bloqueios e desequilíbrios 

energéticos; o desbloqueio energético nos locais corporais afetados, através da exteriorização po-

tente de ECs do assistente; as energias terapêuticas provocando a pararrestauração de doenças de 

base paragenética; a sinalética energética e parapsíquica pessoal do terapeuta; a ocorrência de 

projeção lúcida antes da consulta, possibilitando o rapport com o assistido e a equipe extrafísica;  

a reconciliação proporcionada pela responsabilidade cosmoética; a equipe extrafísica especiali-

zada; a interferência do guia amaurótico no atendimento; a paranamnese; o paradiagnóstico; a pa-

raterapêutica específica; as comunexes paraterapêuticas; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mão da conscin–paramão do amparador; o sinergismo 

amparador extrafísico de função–terapeuta; o sinergismo amparador extrafísico do assistido– 

–amparador extrafísico do assistente; o sinergismo amparadores extrafísicos–assistente–assis-

tido. 

Principiologia: a priorização do princípio da interassistencialidade; a utilização do 

princípio da empatia pessoal na interassistência; o princípio cosmoético de desejar o melhor pa-

ra o assistido; o princípio cosmoético de exteriorizar as melhores energias no trabalho assisten-

cial; o princípio do assistente não medir esforços para a assistência; o princípio de o menos do-

ente ajudar o mais doente; o princípio de respeitar a Fisiologia Pessoal; o princípio da autocura. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do assistente. 

Teoriologia: a teoria das energias conscienciais (ECs); a teoria dos bloqueios energéti-

cos; a teoria da amparabilidade interassistencial. 

Tecnologia: as técnicas terapêuticas somáticas associadas ao toque paraterapêutico;  

a técnica do acoplamento energético; a técnica assistencial da assimilação energética; a técnica 

da desassimilação energética; a técnica do estado vibracional; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: os voluntários consciencioterapeutas energizadores do curso Imersão 

Projecioterápica; o voluntário membro da Rede Interassistencial de Cirurgia Invisível à Distân-

cia; os voluntários praticantes da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labo-

ratório conscienciológico da pesquisa em ectoplasmia; o laboratório conscienciológico Acopla-

mentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Paraterapeutas; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia. 

Efeitologia: o efeito paraterapêutico do toque nas couraças musculares; o efeito da pa-

ragenética do assistido materializando doenças na vida atual; o efeito patológico do desequilí-

brio das ECs; o efeito da fixação mnemônica dos distúrbios prejudicando os resultados paratera-

pêuticos; o efeito das energias balsâmicas do terapeuta na minimização sintomática do assistido; 

a possibilidade de o efeito placebo ter efeito energético. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do desbloqueio paracortical. 
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Ciclologia: o ciclo patológico dor–espasmo muscular–diminuição de oxigenação mus-

cular–necrose tecidual; o ciclo desequilíbrio energético–bloqueio energético–patologia física– 

–sofrimento–baixa qualidade de vida; a quebra do ciclo de patologia; o ciclo de extrapolacionis-

mos parapsíquicos no atendimento. 

Enumerologia: o ato de tocar; o ato de palpar; o ato de tatear; o ato de manipular; o ato 

de estimular; o ato de sentir; o ato de energizar. 

Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio ectoplasmia–chacras palma-

res; o binômio assim-desassim; o binômio saúde-energia; o binômio paraprofilaxia-paraterapia; 

o binômio intervenção intrafísica–intervenção extrafísica. 

Interaciologia: a interação iscagem interconsciencial–parapsiquismo lúcido–tenepes no 

processo paraterapêutico; a interação soma-energossoma no atendimento. 

Crescendologia: o crescendo temperamento assistencial–teática assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio patologia–técnica terapêutica física–ejeção ectoplástica– 

–pararreparação energética–desbloqueio energético–restauração da saúde. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo bem-estar / sofri-

mento; o antagonismo relação assimétrica / relação simétrica terapeuta-paciente. 

Paradoxologia: o paradoxo do toque doloroso aliviar a dor. 

Politicologia: a assistenciocracia; as políticas de saúde; a democracia. 

Legislogia: a lei cosmoética dos limites assistenciais. 

Filiologia: a somatofilia; a conscienciofilia; a terapeuticofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a conscienciofobia; a terapeuticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização do assistido minimizando os resultados 

terapêuticos; a síndrome da patopensenidade; a evitação da síndrome de burnout do assistente;  

a síndrome do cascagrossismo dificultando as parapercepções do assistente; a síndrome da aprio-

rismose quanto ao assistido; a síndrome do ―não me toque‖ dificultando o acesso ao assistido. 

Maniologia: a mania de doença; a mania de buscar terapias; a mania da automedi- 

cação. 

Mitologia: o mito da heterocura; o mito da cura milagrosa; o mito da salvação pela 

dor; o mito da superioridade do terapeuta; o mito dos ―escolhidos‖ serem os  nicos ectoplastas; 

o mito da autoperfeição exigida ao assistente. 

Holotecologia: a somatoteca; a antissomatoteca; a assistencioteca; a energossomatoteca; 

a paraterapeuticoteca; a nosoteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraterapeuticologia; a Energossomatologia; a Interassistenciolo-

gia; a Amparologia; a Holossomatologia; a Intrafisicologia; a Paranatomia; a Parafisiologia; a Pa-

rassemiologia; a Paranamnese; a Paracirurgia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin terapeuta; a conscin isca humana lúcida; a consciex amparadora 

de função; a consciex amparadora do assistido; o ser interassistencial; a consciência assistida. 

 

Masculinologia: o paraterapeuta; o acoplador energético; o amparador intrafísico; o am-

parador de função; o intermissivista; o conscienciólogo; o epicon; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o proexista; o reeducador; o evoluciente; o assitido; o tenepessista; o ofiexista; o pa-

rapercepciologista; o parapsíquico ectoplasta; o doador de energia; o energizador; o projetor cons-

ciente; o parafisiologista. 

 

Femininologia: a paraterapeuta; a acopladora energética; a amparadora intrafísica; a am-

paradora de função; a intermissivista; a consciencióloga; a epicon; a consciencioterapeuta; a ma-

crossômata; a proexista; a reeducadora; a evoluciente; a assistida; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a parapsíquica ectoplasta; a doadora de energia; a energizadora; a projetora 

consciente; a parafisiologista. 
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Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens energisator; o Homo 

sapiens energossomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Ho-

mo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: toque paraterapêutico anímico = a doação de energias ocasionada pela 

vontade da conscin assistente; toque paraterapêutico parapsíquico = a doação de energias do am-

parador, através da conscin assistente. 

 

Culturologia: a cultura da Energossomatologia; a cultura da iscagem lúcida interassis-

tencial; a cultura da Interassistenciologia. 

 

Procedimentos. Segundo a Interassistenciologia, eis 6 procedimentos utilizados na téc-

nica do toque paraterapêutico, descritos em ordem funcional: 

1.  Acolhimento. O acolhimento inicial ao assistido, desde o agendamento do encontro, 

até a recepção na sala de espera, com abertura para possível conexão entre amparador extrafísico 

e assistido na antessala da consulta. 

2.  Campo. A instalação do campo energético antes do atendimento. 

3.  Paranamnese. A realização de paranamnese técnica, de acordo com especialidade do 

caso, visando o paradiagnóstico e posterior paraterapêutica. 

4.  Acoplamento. A realização de acoplamento interassistencial com intenção de perce-

ber o processo energético do assistido. 

5.  Energização. A realização da técnica terapêutica associada à energização intensa no 

local afetado do assistido, visando a restauração da área e desbloqueios de energia. A energização 

pode acontecer no paraórgão afetado, aos moldes de heteroscopia. 

6.  Desassimilação. A desassimilação necessária após o atendimento, visando a homeos-

tase do assistente. 

 

Desassim. Quando não ocorre a desassim adequadamente após o atendimento, o assis-

tente pode apresentar sensação de malestar repentino ou exaustão física, minimizadas após as téc-

nicas de desassimilação, imprescindíveis para assepsia energética do terapeuta.  

 

Otimizações. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 6 posturas otimiza-

doras antes, durante e após aplicação da técnica do toque paraterapêutico, observadas pelo assis-

tente: 

1.  Abertismo. Abertismo para a comunicação interdimensional, identificando sinaléti-

cas parapsíquicas e predispondo a ocorrência de parafenômenos. 

2.  Alimentação adequada. A adequação da ingesta alimentar, em quantidade e qualida-

de dos alimentos, propiciando melhor desempenho. A evitação do consumo exagerado de carboi-

dratos após o atendimento pelo assistente. 

3.  Ambiente harmônico. O ambiente de atendimento organizado, limpo e clean, sem 

excessos de objetos, bagulhos energéticos ou fichas de outros assistidos. A baixa temperatura da 

sala, a diminuição da luminosidade e a preferência a sons suaves auxilia a ectoplasmia. 

4.  Concentração mental. A concentração mental no atendimento, sem se desviar das 

necessidades do assistido.  

5.  Intencionalidade qualificada. A intencionalidade transparente e cosmoética, sendo 

norteadora do processo terapêutico, visando acontecer o melhor para o assistido.   

6.  Posição física. A posição física adequada do assistente, com evitação de tensões mus-

culares ou posições desconfortáveis podendo dificultar as percepções extrafísicas. 
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Sinalética. Segundo a Energossomatologia, eis, em ordem alfabética, 30 sensações ou 

fenômenos identificados pelo assistente ou assistido durante aplicação do toque paraterapêutico: 

01.  Aceleração da digestão. 

02.  Afluxo de corrente de ar no ambiente. 

03.  Alteração de temperatura. 

04.  Balonamento. 

05.  Banho energético. 

06.  Bocejos. 

07.  Clarividência facial. 

08.  Clarividência viajora. 

09.  Coceiras. 

10.  Desintoxicação energética. 

11.  Ectoplasmia. 

12.  Emotividade estranha a si mesmo. 

13.  Eriçamento de pelos. 

14.  Espelhamento de sensações do assistido. 

15.  Estado vibracional. 

16.  Euforia. 

17.  Fluxos energéticos intermitentes. 

18.  Formigamentos. 

19.  Heteroscopia. 

20.  Insights. 

21.  Lacrimejamento. 

22.  Latejamento. 

23.  Mioclonias. 

24.  Percepções extrassensoriais. 

25.  Relaxamento físico. 

26.  Sonolência. 

27.  Taquicardia. 

28.  Tontura. 

29.  Tremor involuntário. 

30.  Zumbido.  

 

Tabelologia. Segundo a Temperamentologia, eis, em ordem alfabética, confronto de 15 

traços otimizadores e desfavoráveis ao assistente na técnica do toque paraterapêutico:  

 

Tabela  –  Traços  Otimizadores  do  Assistente  /  Traços  Desfavoráveis  do  Assistente 

 

N
os

 Traços otimizadores do assistente  Traços desfavoráveis do assistente 

01. Abertismo Fechadismo 

02. Acolhimento Repulsa 

03. Assertividade Apriorismose 

04. Assistencialidade Omissão 

05. Detalhismo Superficialidade 

06. Determinação Hesitação 

07. Disposição Apatia 

08. Empatia Antipatia 
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N
os

 Traços otimizadores do assistente  Traços desfavoráveis do assistente 

09. Flexibilidade Teimosia 

10. Generosidade Ganância 

11. Ponderação Ansiedade 

12. Responsabilidade Irresponsabilidade 

13. Sensibilidade Insensibilidade 

14. Strong profile Low-profile 

15. Xenofilia Xenofobia 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o toque paraterapêutico, 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.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Banho  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Couraça  holossomática:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Energia  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

10.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

12.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Vínculo  terapêutico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

  

O  TOQUE  PARATERAPÊUTICO  AUXILIA  NA  REMISSÃO  

DAS  PATOLOGIAS  SOMÁTICAS  POR  MEIO  DE  DOAÇÃO  

ESPONTÂNEA  E  INTENSA  DE  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS, 
OBJETIVANDO  O  DESBLOQUEIO  ENERGOSSOMÁTICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os efeitos homeostáticos e restauradores 

do toque paraterapêutico? Já assistiu alguém conscientemente por meio dessa técnica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Brennan, Barbara Ann; Mãos de Luz: Um Guia para a Cura através do Campo de Energia Humana 

(Hands of Light: A Guide to Healing trhough the Human Energy Field); pref. John Pierrakos; trad. Octávio Mendes 

Cajado; 384 p.; 6 partes; 27 caps.; 6 citações; 1 E-mail; 52 enus.; 1 fluxograma; 1 foto; 4 gráfs.; 88 ilus.; 2 microbiogra-
fias; 15 tabs.; 35 técnicas; 1 website; 102 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 21ª Ed.; Pensamento-Cultrix; São Paulo, SP; 2006; 

páginas 21 a 27, 105, 206 a 213 e 358 a 370. 

2.  Dziemidko, Helen E.; Medicina Energética: Um Guia Fundamental para as Técnicas Complementares 

de Cura que trabalham com sua Energia Interna, reforçando os Tratamentos Convencionais (The Complete Book of 

Energy Medicine); pref. Hazel Courteney; trad. Édi Gonçalves de Oliveira; 192 p.; 3 caps.; 1 diagrama; 47 enus.; 32 
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fluxogramas; 66 fotos; 18 ilus.; 40 tabs.; glos. 20 termos; 87 refs.; alf.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Editora Manole; São Paulo, 

SP; 2000; páginas 14 a 59 e 62 a 66. 

3.  Gordon, Richard; Toque Quântico: O Poder de Curar (Quantun-Touch: The Power to Heal); pref. Nor-
man Shealy; trad. Renata Maria Cordeiro Parreira; 192 p.; 5 caps.; 36 enus.; 2 esquemas; 12 fotos; 7 gráfs.; 84 ilus.; alf.; 

23 x 16 cm; br.; 5ª Ed.; Madras Editora; São Paulo, SP; 2010; páginas 15 a 17, 28, 32 a 36, 39 a 55 e 62 a 106. 

4.  Hutton, Joseph B.; Mãos que curam: Um Relato Objetivo e Convincente de Curas Espirituais (Healing 
Hands); pref. Edward Townley Bailey; trad. Sílvio Neves Ferreira; 256 p.; 1 foto; 19,5 x 13,5 x 1,5 cm; br.; 9ª Ed.; 

Editora Pensamento; São Paulo, SP; 1999; páginas 47 a 66, 82 a 99, 117 a 121, 163 a 167, 185 a 194, 205 a 217 e 228  

a 235. 
5.  Schneider, Meir; Movimento para a Autocura: Self-healing: Um Recurso Essencial para a Saúde (Move-

ment for self-healing: An Essential Resource for anyone Seeking Wellness); pref. Betty Feffer; trad. Helena Soares Hun-

gria; 256 p.; 3 caps.; 1 E-mail; 44 ilus.; 23 x 16 cm; br.; 3ª Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 2005; páginas 13 a 35, 66  a 76, 89 
a 112 e 185 a 206. 

6.  Weinman, Ric A.; Suas Mãos podem Curar: Aprenda a Canalizar Energia de Cura (Your hands can 
Heal: Lear to Cannel Healing Energy); trad. Alípio Franca Neto; 144 p.; 3 caps.; 26 enus.; 1 foto; 5 ilus.; 14 refs.; 19,5  

x 13,5 cm; br.; 2ª Ed.; Editora Pensamento; São Paulo, SP; 1991; páginas 19 a 31, 61 a 70, 95 a 97 e 101 a 109. 
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T O X I C O M A N I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A toxicomania é a submissão ao consumo compulsivo de substâncias ativas 

sobre o psiquismo, a exemplo do álcool e das drogas – cocaína, haxixe, heroína, narcóticos e ou-

tras – gerando dependências e até a dessoma prematura. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo tóxico vem do idioma Latim, toxicum, “veneno em que embebiam 

as setas; qualquer veneno”, e este do idioma Grego, toxikón, “veneno para flechas”. Apareceu no 

Século XVI. O vocábulo mania procede do idioma Grego, mania, “loucura, demência”. Surgiu 

em 1521. A palavra toxicomania, no idioma Português, é adaptação do idioma Francês, toxico-

manie. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Dependência química; drogadição. 02.  Farmacodependência; toxi-

codependência. 03.  Alcoolismo; dipsomania. 04.  Morfinomania. 05.  Canabismo. 06.  Tabagis-

mo. 07.  Agrotóxicos. 08.  Pesticidas. 09.  Venenomania. 10.  Robotização farmacológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo tóxico: into-

xicar; toxemia; toxêmica; toxêmico; tóxica; toxicar; toxicóforo; toxicodependência; toxicodepen-

dente; toxicografia; toxicográfica; troxicográfico; toxicógrafo; Toxicologia; toxicológica; toxico-

lógico; toxicologista; toxicóloga; toxicólogo; toxicomaníaca; toxicomaníaco; toxicômana; toxi-

cômano; toxidade; toxidermia; toxidez; toxina; toxiquemia; toxiquêmica; toxiquêmico. 

Eufemismologia: o eufemismo legal, negativo, de chamar algo de droga lícita. 

Neologia. Os 2 vocábulos minitoxicomania e maxitoxicomania são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Antitoxicomania. 02.  Higiene Consciencial. 03.  Higienização ge-

ral. 04.  Autorganização mentalsomática. 05.  Antidotologia. 06.  Mitridatismo. 07.  Narcóticos 

Anônimos (NA). 08.  Nar-Anon. 09.  Internação clínica prolongada. 10.  Profilaxia permanente (li-

fetime); recin. 

Estrangeirismologia: a ambiguidade intraconsciencial ex-crack de futebol–consumidor 

de crack; a contracultura hippie; os freaks; os heads; as LSD parties; a bad trip; a ego trip; a cra-

ving; o flower power. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da toxicomania; os narcopensenes; a narcopense-

nidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade. 

 

Fatologia: a toxidez; a toxidade; a toxicabilidade; a habituação tóxica; a drogadição;  

a armadilha química; o tóxico megassediador; os pseudomoldadores da consciência; as drogas lí-

citas; as drogas ilícitas; as drogas duras; as drogas doces; as drogas leves; as drogas pesadas;  

o produto insaniante; o instinto de curiosidade; o uso da maconha; a diamba; o cheirinho-da-loló; 

o crack; o skank; o oxi; as folhas de coca; o pó de cloridrato de cocaína; a merla; o LSD 25 (áci-

do lisérgico); o GHB; a ketamina; o ecstasy; a love drug; o speed (crystal meth, ice, glass);  

a droga-milagre; as ervas malditas; o peiotismo (mescalina); a aiuasca (santo daime); o caapo; 

a natema; a pinde; a epená; o yopo; a salvia divinorum; as colas; a cola de plásticos; os adesi-

vos; os solventes; o chimarrão; o lança-perfume; os ácidos; as bolinhas (happy pills); as bali-

nhas; o fuminho; o baseado; o jererê; os gramas de tóxicos escondidos; os subprodutos dos tóxi-

cos; o vício da fuga; a busca insana; as intoxicações agudas; os motores da violência; o narguilé; 

os pseudoparaísos; os pseudorrefrigerantes; o ansiosismo; o psicodelismo; o maconhismo; o ecto-

pismo; o autorregressismo; o megatrafarismo; a ausência de autocrítica; a perda do nível cosmoé-
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tico; o antidiscernimento; a acuidade suspensa; a inconsciência dos limites; os excessos; o mau 

uso do soma; o desperdício da juventude; a autocorrupção magna; o autassédio; a ignorância bio-

química; o infortúnio autoconstituído; a chocolatria; o desacerto evolutivo; a atitude antiproéxis;  

a acídia; a acrasia; a chapação; a overdose; a boca-de-fumo; a viagem de carona; o suicídio lento; 

a dependência cronicificada; a corrosão do caráter; a indisponibilidade pessoal; o encolhedor da 

autoconsciencialidade; a decadência social; o desconforto; a melin; a bioquimiopsicopatia; a fo-

lastria; a escalada da dessoma; a filotoxia; a toxicopatia; a vida humana destruída. 

 

Parafatologia: o holopensene pessoal do antiparapsiquismo; os patopensenes; a pato-

pensenidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio guerra-narcotráfico. 

Trinomiologia: o trinômio militares-paramilitares-narcotráfico; o trinômio explosivo 

drogas-crimes-guerras; o trinômio da escolha compulsória (3 “Cs”) do toxicômano clínica-ca-

deia-cemitério. 

Antagonismologia: o antagonismo alucinógenos / projetabilidade lúcida (PL); o anta-

gonismo excesso / carência. 

Filiologia: a narcofilia; a toxicofilia. 

Fobiologia: a lucidofobia. 

Sindromologia: a síndrome de abstinência toxicológica; a síndrome de abstinência dos 

benzodiazepínicos (SAB). 

Maniologia: a toxicomania; a eufomania; a leteomania; a cocainomania; a crackmania; 

a opiomania; a haxixomania; a heroinomania; a morfinomania; a narcomania; a codeinomania;  

a cloralomania; a eteromania; a anfetaminomania; a barbituromania; a cafeinomania; a politoxi-

comania; a orgia toxicômana; a venenomania. 

Holotecologia: a toxicoteca; a nosoteca; a criminoteca; a belicosoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parassociologia; a Sociopatologia; a Assediolo-

gia; o Desviacionismo; a Perdologia; a Enganologia; a Patopensenologia; a Nosografia; a Interpri-

siologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla narcotraficante-toxicômano; a personalidade toxicofílica; as más 

companhias intra e extrafísicas. 

 

Masculinologia: o agente retardador da evolução; o robô farmacológico; o semivivo;  

o infernauta; o roqueiro Jim Morrison (James Douglas, 1943–1971); o heroinômano; o opioma-

níaco; o maconheiro ativo; o drogadito; o viciadão; o cheiradão; o chapadão; o narcótico anôni-

mo; o toxicodependente; o toxicopata; o co-toxicopata; o toxicomaníaco. 

 

Femininologia: a toxicômana; a cantora Janis Joplin (1943–1970); a chocoholic; a agen-

te retardadora da evolução; a semiviva; a infernauta; a heroinômana; a opiomaníaca; a maconhei-

ra passiva; a drogadita; a viciadona; a cheiradona; a chapadona; a narcótica anônima; a toxicode-

pendente; a toxicopata; a co-toxicopata; a toxicomaníaca. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens de-

pendens; o Homo sapiens rebellis; o Homo sapiens promiscuus; o Homo sapiens destructivus;  

o Homo sapiens autocidiarius. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitoxicomania = o uso social, pessoal, esporádico, de bebida alcoólica; 

maxitoxicomania = a vivência pessoal do alcoolismo franco. 

 

Realidades. Sob a ótica da Holomaturologia, o tóxico na vida humana no Terceiro Milê-

nio representa ou é, ao mesmo tempo, várias realidades negativas e funestas, por exemplo, igual  

a estas 10, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Anomia: existencial. 

02.  Armadilha: bioquímica. 

03.  Canto das sereias: moderno, tecnológico. 

04.  Curiosologia: a curiosidade doentia. 

05.  Destruição: do melhor da existência. 

06.  Doença grave: buscada pela vontade débil. 

07.  Engabelação: suicida. 

08.  Escolha: ignorante ao caminho do cemitério. 

09.  Escravidão: a lavagem subcerebral mais acessível. 

10.  Riscomania: letal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a toxicomania, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autofagia:  Recexologia;  Nosográfico. 

5.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Tabagismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TOXICOMANIA  ESTÁ  ENTRE  AS  MAIORES  MANIFESTA-
ÇÕES  PATOLÓGICAS  DA  ATUALIDADE,  A  MAIS  CARAC-
TERÍSTICA  DAS  CONSRÉUS  RESSOMADAS,  DESESTRU-

TURANDO  LEGIÕES  DE  JOVENS  E  GERAÇÕES  INTEIRAS. 
 

Questionologia. Você é ainda dependente bioquímico de algum tóxico? Vai continuar 

assim? Qual a razão? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Eu, Christiane F., 13 anos, Drogada e Prostituída. Título Original: Christiane F. País: Alemanha. Data: 

1981. Duração: 120 min. Gênero: Drama. Idioma: Alemão. Cor: Colorido. Direção: Ulrich Edel. Elenco: Natja Brunk-

horst; Thomas Haustein; & David Bowie. Produção: Bernd Eichinger; Hans Kaden; & Hans Weth. Desenho de Produção: 

Sabine Eichinger; & Harald Muchameter. Roteiro: Hermann Weigel, baseado no livro de Kai Hermann e Horst Rieck. 

Fotografia: Jürgen Jürges; & Justus Pankau. Música: Jürgen Knieper. Montagem: Jane Seitz. Companhia: CLV; Maran 

Film; Popular; & Solaris Film. Outros dados: Baseado em fatos. Sinopse: A história de Christiane F., adolescente de 
Berlim da década de 70, viciada em drogas. 

2.  Meu Nome Não é Johhny. País: Brasil. Data: 2008. Duração: 124 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 

14 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Mauro Li-
ma. Elenco: Selton Mello; Cléo Pires; Júlia Lemmertz; Cássia Kiss; Eva Todor; & André de Biase. Produção: Mariza 

Leão. Direção de Arte: Claudio Amaral Peixoto. Roteiro: Mariza Leão; & Mauro Lima, baseados no livro Meu Nome 
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Não é Johnny de Guilherme Fiúza. Fotografia: Ulrich Burtin. Música: Fabio Mondego; & Rafael Mondego. Montagem: 

Marcelo Moraes. Companhia: Atitude Produções e Empreendimentos; Globo Filmes; Teleimage; & Apema Filmes. Si-

nopse: No início dos anos 90, jovem de classe média torna-se o rei do tráfico da zona sul do Rio de Janeiro. Investigado 
pela polícia é preso e acaba nas capas dos jornais. 

3.  Réquiem para Um Sonho. Título Original: Requiem for a Dream. País: EUA. Data: 2000. Duração: 108 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espa-
nhol (em DVD). Direção: Darren Aronofsky. Elenco: Ellen Burstyn; Jared Leto; Jennifer Connelly; & Marlon Wayans. 

Produção: Eric Watson; & Palmer West. Desenho de Produção: James Chinlund. Direção de Arte: Judy Rhee. Roteiro: 

Hubert Selby Jr.; & Darren Aronofsky, baseados na obra do próprio Hubert Selby Jr. Fotografia: Matthew Libatique. 
Música: Clint Mansell. Montagem: Jay Rabinowitz. Cenografia: Ondine Karady. Efeitos Especiais: Amoeba Proteus; 

& Film Effects Inc. Companhia: Artisan Entertainment; Bandeira Entertainment; Industry Entertainment; Protozoa Pictu-

res; Requiem for a Dream LLC; Sibling Productions; Thousand Words; & Truth and Soul Pictures. Sinopse: Harry Gold-
farb e Marion Silver formam casal apaixonado com o sonho de montar  pequeno negócio. Porém, ambos são viciados em 

heroína, e Harry penhora repetidamente a televisão da mãe para conseguir dinheiro. Já Sara, mãe de Harry, é viciada em 
assistir programas de TV. Quando recebe convite para participar do show favorito, o “Tappy Tibbons Show”, transmitido 

para todo o país, Sara começa a tomar pílulas de emagrecimento para usar o vestido favorito e acaba viciada no medica-

mento. 
4.  Trainspotting – Sem Limites. Título Original: Trainspotting. País: Inglaterra. Data: 1996. Duração: 96 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Danny 

Boyle. Elenco: Ewan McGregor; Ewen Bremner; Jonny Lee Miller; & Robert Carlyle. Produção: Andrew Macdonald. 
Desenho de Produção: Kave Quinn. Direção de Arte: Tracey Gallacher. Roteiro: John Hodge, baseado na obra de 

Irvine Welsh. Fotografia: Brian Tufano. Montagem: Masahiro Hirakubo. Companhia: Channel Four Films; Figment 

Films; PolyGram Filmed Entertainment; & The Noel Gay Motion Picture Company. Sinopse: Em subúrbio de Edinburgo, 
4 jovens sem perspectiva mergulham no submundo para manter o vício pela heroína. 

5.  Gia: Fama & Destruição. Título Original: Gia. País: EUA. Data: 1998. Duração: 119 min. Gênero: Dra-

ma. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido; & Preto-e-branco. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por-
tuguês (em DVD). Direção: Michael Cristofer. Elenco: Angelina Jolie; Elizabeth Mitchell; Eric Michael Cole; Mercedes 

Ruehl; & Faye Dunaway. Produção: James D. Brubaker. Desenho de Produção: David J. Bomba. Direção de Arte: 

John R. Jensen. Roteiro: Jay McInerney; & Michael Cristofer. Fotografia: Rodrigo García. Música: Terence Blanchard. 
Montagem: Eric A. Sears. Cenografia: Kathy Lucas. Companhia: HBO Pictures; Marvin Worth Productions; Citadel 

Entertainment; Kahn Power Pictures; & Gia Productions. Outros dados: Filme baseado em fatos. Produção para TV. Si-

nopse: Gia Carangi, top model americana, conheceu a fama através da profissão de modelo e também a autodestruição pe-
lo uso de drogas. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 409, 512, 600, 718, 719 e 782. 
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T R A B A L H O    AN T E L U C A N O  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trabalho antelucano é o desenvolvido pela madrugada, ou antes do Sol 

nascer no horizonte, ainda sob a influência da noite silenciosa, em geral melhor para o aprofunda-

mento das grandes neoideias, megafocalizado inteiramente no olho do furacão da pesquisa, sem 

desvios de origens físicas ou das cerimônias do entorno social. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trabalho provém do idioma Latim, tripaliare, “torturar”, de tri-

palium, “instrumento de tortura composto de 3 paus”. Surgiu no Século XIII. O termo antelucano 

deriva também do idioma Latim, antelucanus, “antelucano”, composto pelo prefixo do idioma 

Latim, ante, “em frente de; antes de”, e do elemento de composição de raiz do idioma Indoeuro-

peu, leuk, “ser luminoso; iluminar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Trabalho de madrugada. 2.  Turno da madrugada. 3.  Trabalho da 

pré-aurora. 4.  Serviço da anteaurora. 5.  Trabalho da antemanhã. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo madrugada: 

madrugador; madrugadora; madrugar; madruguista. 

Neologia. As 3 expressões compostas trabalho antelucano, trabalho antelucano even-

tual e trabalho antelucano sistemático são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Trabalho diurno. 2.  Serviço diurno. 3.  Trabalho vespertino. 4.  Tur-

no vespertino. 

Estrangeirismologia: o upgrade proexológico; a evitação do workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às priorizações cronêmicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do trabalho proexológico; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: o trabalho antelucano; o trabalho individual isolado; o trabalho certo, no lu-

gar certo e na hora certa; o expediente pessoal antelucano; o trabalho útil concentrado antes da luz 

do dia; o horário antelucano; a segunda metade da noite; a madrugada como sendo o período 

compreendido entre a zero hora e o amanhecer; o rendimento dos trabalhos intelectuais; o horário 

das condições psicofísicas ideais para o trabalhador intelectual, homem ou mulher; o trabalho pe-

la madrugada silenciosa; a madrugada do trabalho antes do romper do dia; a madrugada de paz 

laboriosa; a eliminação do rolo compressor das cerimônias do dia; o trabalho na anteaurora; a ma-

drugada de trabalho criativo; a madrugada de trabalho administrativo; a madrugada de trabalho de 

digitação; a madrugada de trabalho de revisão; o serviço da matinada; a vida mentalsomática 

antes do dilúculo; o mentalsoma dinamizado pela madrugada afora; a cortina sonora do canto do 

galo; o isolamento de madrugada; a temperatura amena; a conscin mais inteligente de madrugada; 

o repouso dos circuitos neuronais; a memória ativa depois do terceiro sono; a glândula pineal  

mais ativa no período antelucano; a captação das neoideias; a autorganização evolutiva; o turno 

mentalsomático; o turno heurístico; o turno lucano; o relógio biológico às 3 horas ou da alta ma-

drugada; a abertura do dia com o trabalho adiantado. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho parace-

rebral da multidimensionalidade; o período da madrugada, ou antelucano, mais predisponente às 

inspirações parapsíquicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio cronêmico dia / noite. 

Teoriologia: a teoria da otimização do tempo. 

Tecnologia: a técnica dos turnos mentaissomáticos; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Autocons-

cienciometrologia. 

Ciclologia: o ciclo circadiano aplicado com racionalidade. 

Enumerologia: a madrugada fresca; a madrugada primaveril; a madrugada cinzenta;  

a madrugada chuvosa; a madrugada tranquila; a madrugada silenciosa; a madrugada laboriosa. 

Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio trabalho na retaguar-

da–trabalho no fronte; o binômio progresso-rotina; o binômio silêncio noturno–concentração 

cognitiva; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio rendimento-qualidade;  

o binônio saúde física–jornada noturna. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo responsabilidade-automotivação. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio escritório–base da 

tenepes–ofiex pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio diuturno manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio ra-

cionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo trabalho braçal / trabalho intelectual; o antagonis-

mo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo traba-

lho noturno / insônia; o antagonismo turno intelectual / turno convencional de trabalho; o anta-

gonismo trabalho intelectual noturno / projeção consciencial; o antagonismo aproveitamento do 

tempo / esbanjamento do tempo. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a laborfilia. 

Fobiologia: a ausência da nictofobia; a ausência da noctofobia. 

Holotecologia: a cronoteca; a laboroteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a experi-

mentoteca; a cognoteca; a administroteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autoproexologia; a Gesconologia;  

a Cronobiologia; a Mentalsomatologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Autopesquisologia;  

a Heuristicologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a pessoa madruguista; a conscin madrugadora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado auto-

crítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o trabalha-

dor intelectual da madrugada. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguia-

da autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a trabalhadora intelectual da madrugada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antelucanus; o Homo sapiens matutinus; o Homo sa-

piens rationabilis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens 

activus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trabalho antelucano eventual = o desenvolvido pela madrugada apenas 

de modo esporádico, quando urgente; trabalho antelucano sistemático = o desenvolvido pela ma-

drugada metódica e sadiamente de modo rotineiro. 

 

Culturologia: a cultura antiga da noite consagrada ao descanso físico. 

 

Motivaciologia. Segundo a Autexperimentologia, a concentração mental potencializa  

o continuísmo sadio do trabalho intelectual. Se o pesquisador, ou pesquisadora, engrena o mental-

soma com o trabalho, não para mais, segue sempre disposto e atento, pois a automotivação torna- 

-se automática, principalmente no período da madrugada, ou seja, no trabalho antelucano. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o trabalho antelucano, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Horário  nobre:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  TRABALHO  ANTELUCANO  É  O  MAIS  INDICADO  PARA 

TODO  MEGAEMPREENDIMENTO  PESSOAL,  NOTADAMEN- 
TE  O  RELATIVO  À  MEGAGESCON  INTELECTUAL  DO  IN- 
TERMISSIVISTA,  COGNOPOLITA,  HOMEM  OU  MULHER. 
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Questionologia. O trabalho antelucano já é empregado por você, leitor ou leitora? Em 

quais bases: eventual ou sistemático? Com motivação, com bom humor? 
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T R A B A L H O    A U T O T E R A P Ê U T I C O  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trabalho autoterapêutico é o conjunto de atividades laborais desenvolvi-

das para atender parcial ou totalmente às necessidades evolutivas da conscin, homem ou mulher, 

apresentando percentual crescente de interassistencialidade, resultando na autorreeducação cons-

ciencial e melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trabalho provém do idioma Latim, tripaliare, “torturar”, de tri-

palium, “instrumento de tortura composto de 3 paus”. O elemento de composição auto procede do 

idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo terapêutico deriva do idioma Grego, 

therapeutikós, “ relativo ao cuidado de doenças”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Tarefa autoterapêutica. 2.  Ofício autoterapêutico. 3.  Labor autassis-

tencial. 4.  Serviço autodesassediador. 5.  Atividade auto-higienizante. 6.  Laborterapia evolutiva. 

7.  Prática autoterapêutica. 

Arcaismologia. O tripálio era o instrumento romano de tortura, tal qual tripé formado 

por 3 estacas cravadas no chão, no formato de pirâmide no qual eram supliciados os escravos, 

contrário à noção de trabalho sadio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo trabalho: 

retrabalhado; retrabalhar; retrabalhável; retrabalho; trabalhabilidade; trabalhada; trabalhadei-

ra; trabalhado; trabalhador; trabalhadora; trabalhão; trabalhar; trabalhável; trabalheira; tra-

balhinho; trabalhiscar; trabalhismo; trabalhista; trabalhístico; trabalhofilia; trabalhofobia; tra-

balhosa; trabalhoso; trabalhucar. 

Eufemisticologia. A inscrição no campo de concentração de Auschwitz, local de morte, 

tortura e sofrimento, visando justificar o injustificável, durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939−1945): o trabalho liberta. 

Neologia. As 3 expressões compostas trabalho autoterapêutico, trabalho autoterapêuti-

co remunerado e trabalho autoterapêutico voluntário são neologismos técnicos da Homeostatico-

logia. 

Antonimologia: 1.  Tarefa autodestrutiva. 2.  Ofício masoquista. 3.  Serviço autassedia-

dor. 4.  Labor repressor. 5.  Ócio autoterapêutico. 6.  Atividade insalubre. 7.  Imobilismo autotera-

pêutico. 

Estrangeirismologia: a performance coordenada dos aportes intra e extrafísicos; o des-

caso do dolce far niente permanente; os diferentes tipos de negozio; a organização permanente da 

workstation; o lifework aplicado à proéxis; o modus faciendi adequado e cosmoético; o exempla-

rismo seguindo o modelo top down; o upgrade constante seja no trabalho ou no lazer; os jobs 

conjugados com o projeto de vida delineado antes do nascimento; o modelo tagwerk; a ampliação 

do home-office catalisando esforços e a gestão do tempo; a opção por tener enchufes cosmoéticos; 

o planejamento calculado das voyages d'affaires; o ato de ir além do trabajito; a transcendência 

dos hobbies; as instituições como think tanks. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação consciencial pela produtividade laboral. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Trabalhos 

são oportunidades. Exploração, não: laborterapia. Ganhamos tempo trabalhando. Habituemo- 

-nos a trabalhar. O trabalho atalha. Trabalho favorece autoconhecimento. Trabalho paga dívi-

das. Trabalhemos para vencer. Trabalho gera megaprendizagem. 

Citaciologia. Eis 4 citações relacionadas ao tema: − O trabalho é desej vel, primeiro  

e antes de tudo como preventivo contra o aborrecimento, pois o aborrecimento que um homem 

sente ao executar trabalho necessário, embora monótono, não se compara ao que sente quando 

nada tem que fazer (Bertrand Russel, 1872−1970). O profissional é aquele que faz o seu melhor 
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trabalho, quanto menos vontade tem de o fazer (Frank Lloyd Wright, 1867−1959). Não é ocioso 

somente aquele que nada faz, mas também aquele que está mal empregado (Sócrates, 470−399 

a.e.c.). O horror ao trabalho nos dá trabalhos sem conta (Miguel de Unamuno y Jugo, 

1864−1936). 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios populares relacionados ao tema: − O trabalho é o pai 

do êxito. O trabalho enriquece, a preguiça empobrece. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. 

Filosofia. O Serenismo como filosofia de vida. As filosofias administrativas a serem re-

pensadas e humanizadas: o Fordismo, o Toyotismo, o Taylorismo e a filosofia JIT. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do trabalho autoterapêutico; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os autopensenes focados no uso do trabalho como omniterapia; a autoco-

ordenação ortopensênica produtiva; a ortopensenização vigorosa; a organização pensênica priori-

tária, no tempo e no espaço; o pensenograma laboral; a autocoordenação sinestésica capaz de ad-

ministrar pensenes, hormônios, prioridades e fatores externos. 

 

Fatologia: o trabalho autoterapêutico; o papel do trabalho na vida do indivíduo e da so-

ciedade; o trabalho enquanto prescrição autoterapêutica; o antiinsulamento laboral; a flexibiliza-

ção e microadministração do tempo laboral; o despertamento dos zumbis organizacionais; a des-

dramatização da rotina; a sobrevivência saudável, organizada, produtiva e cosmoética perante  

o capitalismo selvagem; o choque do futuro; a reinvenção da burocracia; a criação de ambiente 

favorecedor de maior produtividade; a transcendência da visão do trabalho enquanto tortura;  

o respeito ao ambiente de trabalho; o trabalho certo, no lugar certo, na hora certa; o desassédio da 

profissão associada à Comunicologia; a carreira linear interdisciplinar; o melhor aproveitamento 

do tempo de vida; o combate à exploração no trabalho; a manutenção da automotivação no traba-

lho; a autossuperação da dispersão profissional; a recuperação de cons; o megafoco no roteiro de 

tarefas evolutivas; o bom convívio com as diferenças e hierarquias; os hábitos sadios, as rotinas 

úteis e as evitações inteligentes; o desenvolvimento de múltiplas competências interassistenciais; 

a análise do percentual de fracasso pessoal nas empreitadas; a autossuperação da condição de teo-

ricão; o contingenciamento profissional; o trabalho antelucano; as encruzilhadas interassistenci-

ais; a ortodecisão; o planejamento profissional associado ou não ao voluntariado; o ofício depen-

dente dos bons relacionamentos; as autossuperações derivadas da diversidade de trabalhos reali-

zados; o trabalho proexológico; a aparente solidão do autoterapeuta concentrado; o megadesas-

sédio da comunicação tarística; a terapia ocupacional; o megafoco nas tarefas coerentes com as 

metas evolutivas planejadas antes da ressoma; o trabalho tarístico da escrita; a publicação de me-

gagescon; os trabalhos reurbanizadores; a sistematização da criatividade; a maxiproéxis; o para-

dever e o paradireito de aperfeiçoamento contínuo de competências; a responsabilidade evolutiva; 

o trabalho intrafísico preparatório à futura intermissão. 

 

Parafatologia: a instalação de campo energético otimizado homeostático, criando ambi-

ente para o desassédio necessário; o amparo extrafísico de função; o regozijo ponderado pelo pa-

tamar de autorganização conquistado; os ofícios extrafísicos; a recuperação da autolucidez  

e da automemória de eventos vivenciados na dimensão extrafísica; a biparacerebralidade; a condi-

ção do exemplarismo multidimensional; a atividade energizante; a prática do trabalho autotera-

pêutico na condição de blindagem energética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ganho evolutivo–consequências pecuniárias indiretas;  

o sinergismo estudo-profissão; o sinergismo voluntariado autopesquisístico–vida profissional;  
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o sinergismo trabalho autoterapêutico–energia do dinheiro; o sinergismo trabalho autoterapêuti-

co–equipe interassistencial; o sinergismo trabalho autoterapêutico–proexialidade. 

Principiologia: o princípio da restauração evolutiva; o princípio da autodisciplina evo-

lutiva; o princípio da cláusula antiomissão, inevitável de acordo com a evolutividade; o princípio 

da qualificação interassistencial; o princípio da priorização das autodileções evolutivas; o prin-

cípio do traforismo; o princípio do uso do Memorando da Conscienciologia como referência de-

cisória na linearidade pensênica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a produtividade evolu-

tiva; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código do trabalhador argentino implantado por 

José Ingenieros (1877–1975); o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de gene-

rosidade aplicado às manifestações laborais; o código institucional de ética; o código cosmoético 

profissional. 

Teoriologia: a teoria da autoproéxis; a teoria da evolução física-extrafísica; a teoria do 

megafoco profissional homeostático; as teorias da invéxis e da recéxis; a teoria evolutiva da seri-

exialidade; a teoria do ―homem lento‖; a teoria do paradigma parentético; a teoria da fórmula 

da retribuição pessoal. 

Tecnologia: as técnicas de desassim; a técnica da desassedialidade direta; a técnica da 

aplicação e recorrência dos trafores; a técnica da exaustividade; a técnica da listagem dos trafo-

res específicos de cada carreira e alertas às evitações comprometedoras e interpresidiárias;  

as tecnologias de teletrabalho gerando mais rendimento e menos poluição; a técnica ampliada do 

dia evolutivamente útil; a técnica tertuliária; a técnica de nenhum dia sem linha. 

Voluntariologia: a responsabilidade evolutiva diferenciada dos voluntários consciencio-

lógicos pacifistas; o engajamento proexológico dos voluntários–pesquisadores da Consciencio-

logia; o voluntariado usando a rotina a favor da evolutividade e sem intenção de convencimento;  

o voluntário superqualificado, despretencioso e autossustentável; o voluntário conscin-cobaia es-

pontâneo em favor da cientificidade; o voluntário da Cosmoética e do autexemplarismo;  

a condição do voluntário-professor-semperaprendente parapsíquico. 

Laboratoriologia: a Megaescola Terrestre na condição de laboratório conscienciológi-

co; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autorgani-

zaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório Acoplamentarium 

oportunizando maior auto-hiperacuidade; a Instituição Conscienciocêntrica (IC) enquanto labo-

ratório conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Ma-

crossomatologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Enciclopediologia;  

o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível 

da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito catalítico evolutivo das decisões mentaissomáticas; o efeito univer-

salista e mentalsomático do estudo e domínio de novos idiomas na vida profissional e na proéxis; 

o efeito autoterapêutico, multidimensional da prática da tenepes; o efeito autoterapêutico e profi-

lático das autorreflexões; o efeito do trabalho autoterapêutico na redução da interprisão; o efeito 

do trabalho autoterapêutico na autestima; o efeito halo das realizações dos líderes interassisten-

ciais; a autorganização de esforços, prazos e talentos para evitação dos efeitos de sobrecarga no 

workaholism. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da neoprofissão; as neossinapses derivadas 

das novas responsabilidades; as neossinapses causadas pelo novo vínculo profissional; as neos-

sinapses decorrentes do novo vínculo consciencial; as neossinapses adquiridas do novo curso 

realizado ou ministrado; as neossinapses nas campanhas antiviolência e anticorrupção; as neos-

sinapses consequentes dos desafios da proéxis; as neossinapses consolidadas a partir da vivência 

da paciência evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo autodesafio-autoterapia-autossuperação; os ciclos de Kondratieff;  

o ciclo do tempo; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo necessitar-querer-planejar- 

-realizar; o ciclo aportes-retribuição; o ciclo infiltração cosmoética–saída da infiltração. 
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Enumerologia: o desafio autoterapêutico; o verbete autoterapêutico; o livro autotera-

pêutico; a aula autoterapêutica; o voluntariado autoterapêutico; a tertúlia autoterapêutica; a teá-

tica autoterapêutica. A direção megafocal; a autodeterminação evolutiva; a proexialidade; a cons-

tância no aprimoramento; a aplicação da voliciolina; a manutenção da autovigilância cosmoética; 

o completismo proexológico. 

Binomiologia: o binômio trabalho-realização; o binômio ambiente sadio–produtividade 

avançada; o binômio leitura útil–autaplicação teática; o binômio temas prioritários–geração de 

gescons tarísticas; o binômio autossuficiência-autestabilidade; o binômio musicoterapia-naturo-

terapia; o binômio aula terapêutica–trabalho autoterapêutico; o binômio autodisciplina-autocon-

trole. 

Interaciologia: a interação semear-colher; a interação cooperativa entre os colegas de 

ofício; a interação voluntariado–docência–gestação consciencial; a interação trafores–skills– 

–competências autolibertárias; a interação auteducação–produtividade qualificada; a interação 

autoqualificação-remuneração; a interação reflexão-trabalho; a interação trabalho-aprendiza-

gem. 

Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo minirreurbanização- 

-megarreurbanização; o crescendo estudo–recuperação de cons; o crescendo trabalho autotera-

pêutico–autorresgate consciencial; o crescendo de lucidez derivado das autossuperações encade-

adas; o crescendo do aprofundamento pesquisístico no megafoco e derivações. 

Trinomiologia: o trinômio autoproéxis-trabalho-alegria; o trinômio eficiência-eficácia-

efetividade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; a superação do trinômio alimentação-habita-

ção-locomoção; o trinômio criatividade–acolhimento–amadurecimento criativo responsável;  

o trinômio atividade autoterapêutica–conforto somático–conforto cosmoético; o trinômio cíclico 

sobreviver-colaborar-prosperar; o desafio do trinômio convivialidade sadia–trabalho–proéxis. 

Polinomiologia: o polinômio dúvidas–estudos iniciais–imersão pesquisística–debate–

ensino; o polinômio local ordenado–material acessível–memória disponível–trabalho autorreali-

zador; o polinômio cursos conscienciológicos–desassédio mentalsomático–autodidatismo–produ-

tividade; o polinômio autocobrança-automotivação-autoprodutividade-autossustentabilidade;  

o polinômio assiduidade-pontualidade-verbação-confiabilidade; o polinômio desafiador convivi-

alidade sadia–sobrevivência cosmoética–megafoco interassistencial–completismo–Pré-Intermis-

siologia. 

Antagonismologia: o antagonismo doença / saúde laboral; o antagonismo trabalho ex-

trafísico / vampirização extrafísica; o antagonismo labor obnubilado / labor lúcido; o antagonis-

mo disputa por poder / priorização interassistencial; o antagonismo trabalho-tortura / trabalho- 

-medicamento; o antagonismo trabalho robótico / trabalho autoterapêutico; o antagonismo robé-

xis / proéxis; o antagonismo autopesquisa / fuga do autenfrentamento; o antagonismo abordagem 

interesseira / abordagem interessada. 

Paradoxologia: a libertação do paradoxo do autengano; a superação do paradoxo da 

esperteza; o sobrepujamento do paradoxo da autodissimulação; a transposição do paradoxo da 

vingança; o paradoxo de o trabalho indesejado ser capaz de despertar o acerto de rota evolutiva 

urgente; o paradoxo de a doença poder ser utilizada enquanto fator desencadeador da saúde;  

o paradoxo de a luta pela sobrevivência também ser o meio de aprendizagem, lucidez e evolução; 

o paradoxo do serviço público poder ser desviado, desvalorizado e ainda desserviço à popula-

ção. 

Politicologia: a política de gestão participativa, com amplos canais de interatividade, pa-

ra quem pode e quer ajudar; a política tecnológica coerente; a meritocracia; a reeducaciocracia;  

a discernimentocracia; a economia política no contexto da democracia pura. 

Legislogia: a discussão e renovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); a lei 

N. 9.608/98 e a declaração de voluntariado, na condição de abnegação quanto aos direitos tra-

balhistas, evitando cobranças futuras na Justiça; a lei do maior esforço para a minimização dos 

erros e a maximização de resultados evolutivos. 

Filiologia: a terapeuticofilia; a tertuliofilia; a pedagogofilia; a heuristicofilia; a lexico-

filia; a enciclopediofilia; a trabalhofilia. 
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Fobiologia: o arrostamento do trabalho autoterapêutico pondo fim à hipengiofobia;  

o planejamento técnico contra a teleofobia; a libertação da mecanofobia; a transcendência da tec-

nofobia; a lissofobia; a fobia aos controles externos coercitivos; a fobia aos prazos, regras e li-

mites. 

Sindromologia: a síndrome de Atlas; o fim da síndrome da subestimação consciencial  

a partir da autopesquisa e do voluntariado; a recorrente profilaxia da síndrome da despriorização;  

a síndrome do avestruzismo enquanto fuga da realidade da Socin. 

Maniologia: a mania de considerar sempre a necessidade do autossacrifício ou autofla-

gelo como “passaporte” para mudança de patamar evolutivo. 

Mitologia: a mitificação de atividade considerada purificadora e libertadora, no intuito 

de fugir do autesforço ou do autenfrentamento; o mito das autossuperações sem autesforço; o mi-

to da invulnerabilidade do trabalhador; o mito da superioridade de algumas profissões sobre ou-

tras, chancelada pelo fator salarial. 

Holotecologia: a hemeroteca; a encicloteca; a lexicoteca; a despertoteca; a assistenciote-

ca; a comunitarioteca; a atencioteca; a criativoteca; a evolucioteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Dinamismologia;  

a Autovoliciologia; a Autopercepciologia; a Autorrecexologia; a Fisiologia; a Intrafisicologia;  

a Experimentologia; a Desassediologia; a Despertologia; a Autocoerenciologia; a Conviviologia;  

a Autoconsciencioterapia; a Traforologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-líder interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;  

a conscin organizada e sistemática; a minipeça do maximecanismo; o ser desperto; a conscin enci-

clopedista. 

 

Masculinologia: o convalescente; o evoluciente; o intermissivista cosmoético; o servi-

dor público cosmoético; o professor supermotivado; o pesquisador multidimensional; o autodida-

ta produtivo; o autoinvestigador lúcido; o operário desacomodado; o lexicógrafo; o lexicólogo;  

o parapsíquico semperaprendente; o verponólogo; o reeducador tarístico e exemplarista; o escri-

tor; o conscienciografologista. 

 

Femininologia: a convalescente; a evoluciente; a intermissivista cosmoética; a servidora 

pública cosmoética; a professora supermotivada; a pesquisadora multidimensional; a autodidata 

produtiva; a autoinvestigadora lúcida; a operária desacomodada; a lexicógrafa; a lexicóloga; a pa-

rapsíquica semperaprendente; a verponóloga; a reeducadora tarística e exemplarista; a escritora;  

a conscienciografologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens paciens; o Homo sapiens inte-

rassistentialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tech-

nicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trabalho autoterapêutico remunerado = a atividade evolutiva focada em 

atender a necessidade econômica; trabalho autoterapêutico voluntário = a atividade focada em 

atender a necessidade evolutiva consciencial, sem remuneração pecuniária. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciologia antiautocorrupção; a cultura organizacio-

nal sadia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura da Re-

cexologia; a cultura da autoconsciencialidade; a cultura da Verbetografologia aplicada à auto-

pesquisa avançada. 
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Responsabilidade. Sob a ótica da Recinologia, eis 12 condições associadas à noção de 

trabalho autoterapêutico e ao vínculo consciencial tarístico, em ordem alfabética, a serem auto-

pesquisadas e otimizadas: 

01.  Coerência: exemplificar a coerência avançada para atingir o completismo existen-

cial. 

02.  Compromisso: ter percuciência quanto às emergências interassistenciais e aos com-

promissos intermissivos. 

03.  Disponibilidade: estar sempre disponível e preparado energeticamente ante as de-

mandas interassistenciais planejadas e as imprevisíveis. 

04.  Inteligência: interassistir amplamente, com inteligência evolutiva (IE), atento à re-

educação e aprendizado de omissões superavitárias. 

05.  Interassistência: praticar a interassistencialidade da tares como megaprincípio pes-

soal cumprindo as autorresponsabilidades através do melhor exemplarismo possível. 

06.  Lucidez: sair da condição de autalienação e mediocrização multiexistencial. 

07.  Oportunidade: evitar a perda de companhias evolutivas de alto nível e a autexclu-

são das megaoportunidades evolutivas. 

08.  Pacificação: favorecer ao máximo o pacifismo e a convivialidade harmoniosa entre 

todos os seres, inclusive pré-humanos, sem omissão. 

09.  Paradigma: contribuir para ampliação do paradigma das ciências Conscienciologia  

e Projeciologia, fundamentadas na autexperimentação vivenciando o princípio da descrença 

(PD). 

10.  Produtividade: ter meta pessoal de produção de gescons, verbetes e aulas, de modo  

a realizar upgrade no trabalho mentalsomático. 

11.  Revezamento: otimizar o autorrevezamento e heterorrevezamento multiexistenciais. 

12. Tares: qualificar continuamente a tarefa do esclarecimento sem fronteiras. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o trabalho autoterapêutico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  comunitário  multidimensional:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

04.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação  recexológica:  Autossuperaciologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Crescendo  reeducação-ortoconvívio:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Holociclo:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 

11.  Lexicoterapia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

12.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

14.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 
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A  OPÇÃO  PELO  TRABALHO  AUTOTERAPÊUTICO  ACELERA  

A  EVOLUTIVIDADE  DA  CONSCIN  PELO  VOLUNTARIADO  

LÚCIDO,  COM  PRODUTIVIDADE  E  ENFRENTAMENTO  DAS  

RESPONSABILIDADES  E  POSSIBILIDADES  PROÉXICAS. 
 

Questionologia. Como se relaciona você, leitor ou leitora, com a realidade homeostática 

do trabalho autoterapêutico? Vem expandindo a própria interassistência e autorganização, além 

das obrigações intrafísicas compulsórias? 
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T R A D E - O F F    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trade-off evolutivo é situação de escolha conflitante na qual a conscin, 

homem ou mulher, elege cosmoeticamente determinada atividade, tarefa, condição, afazer, com-

promisso, ocupação ou serviço profissional na Socin, ou no voluntariado conscienciológico, em 

detrimento de outra, para alcançar maior rendimento consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra trade-off deriva do idioma Inglês, trade, “caminho; curso de algu-

ma ação”, e este do cognato do idioma Inglês Antigo, tredan. Surgiu no Século XX. O vocábulo 

evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, 

“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Conjuntura pró-opção evolutiva. 2.  Contexto de escolha entre op-

ções evolutivas. 3.  Conjuntura de escolha conflitante evolutiva.  

Neologia. As duas expressões compostas trade-off evolutivo na profissão e trade-off 

evolutivo no voluntariado são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Conjuntura pró-decisão involutiva. 2.  Situação de escolha conflitan-

te anticosmoética. 3.  Conjuntura de hesitação estagnadora.  

Estrangeirismologia: o trade-off evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tomada de decisão. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Enfrentemos 

os trade-offs. Todos podemos decidir. Há trade-offs estagnadores. Toda indecisão acaba. Trade- 

-off é dúvida. Toda decisão ensina.  

Citaciologia. Aquele que lançou uma pedra não pode mais recuperá-la e, no entanto, 

dele dependia lançá-la ou deixá-la cair, pois o movimento inicial estava nele (Aristóteles, 384– 

–322 a.e.c.). Se eu sempre conhecesse com clareza o que é verdadeiro e o que é bom, jamais teria 

dificuldade de deliberar qual juízo e qual escolha deveria fazer (Descartes, 1596–1650). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; o holopensene pessoal da deci-

são pelo prioritário; os bagulhos energéticos reforçando holopensene conflituoso; os autocritico-

pensenes; a autocriticopensenidade; os ortopensenes; a ortopesenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o ato de abrir mão de rendimento material para a obtenção de maior rendi-

mento consciencial; a autorganização; a concessão silenciosa; o ato de saber falar não; a crise ge-

rada pelo acúmulo de afazeres; a proéxis deixada de lado ante o amontoamento de tarefas diárias; 

a decisão de conflito quanto à mudança de domicílio para a Cognópolis; a falácia de a melhoria 

de qualidade nas empresas acarretar aumento de custos; a saída à francesa; o recuo estratégico;  

a opção de isolamento temporário para o aprofundamento nos estudos; o afastamento definitivo 

da liderança gerando ganhos a todo o grupo; a crise existencial gerada ao “cair a ficha”, após os 

cursos Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1), Conscin-cobaia e Balanço 

Existencial; o conflito de decisões gerado através de autopesquisa e autoconhecimento; o embur-

recimento temporário causado pela conflito ou indecisão; a indecisão da escolha profissional na 

juventude; a ausência de autorreflexão; a insegurança cerceando decisões renovadoras; o tempera-

mento conservador; a proposta de trabalho sedutora ocasionando dúvidas ao jovem inversor;  

o temperamento arrojado, inovador e empreendedor; a dissidência dos dogmas, da arte e da Ciên-
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cia Convencional; o campo interassistencial autoconscienciométrico colaborando para a resolução 

de problema; o primeiro passo na superação do travão da recin; a escolha e determinação de prio-

ridades; a oportunidade de alinhamento proéxico a partir do trade-off evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal evidenciando o momento de agir; o campo bioenergético do curso 

de Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2 (ECP2); as sincronicidades; a cosmovisão; as 

inspirações extrafísicas; a tenepes evidenciando a escolha correta; os vícios das retrovidas ou ex-

periências anteriores gerando indecisões; a paragenética e o temperamento influindo nas escolhas 

evolutivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a decisão prudente enquanto efeito do sinergismo equilíbrio íntimo– 

–juízo crítico; o sinergismo oportunidade-assertividade; o sinergismo autorreflexão–reciclagem 

intraconsciencial; o sinergismo momento-decisão; o sinergismo autorreflexão-prioridade-produ-

tividade; o sinergismo decisão-vontade; o sinergismo patológico indecisão-submissão; o siner-

gismo ambiente intrafísico–companhia intrafísica–companhia extrafísica compondo o momento 

de decisão; o sinergismo atributivo pessoa certa–momento exato–tarefa adequada; o sinergismo 

código pessoal de Cosmoética (CPC)–Manual de Prioridades Pessoais (MPP). 

Principiologia: o princípio cosmoético ―na d vida, abstenha-se‖; o princípio do posici-

onamento pessoal (PPP); a decisão pelo princípio da descrença (PD); o princípio evolutivo da 

manutenção da autocoerência independente do meio, época, companhias, fatos e parafatos;  

o princípio da autocrítica em todos os momentos da vida intrafísica; o princípio da assistência 

aplicado diariamente; o princípio cosmoético de cada conscin arcar com os resultados das pró-

prias escolhas. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética na tomada de decisão. 

Teoriologia: a teoria dos jogos; a autodecisão quanto à potencialização autevolutiva da 

teoria da evolução interassistencial contínua. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: a renúncia ao boavidismo em benefício do voluntariado consciencioló-

gico; a mudança de função ou atividade no trabalho voluntário; o voluntariado conscienciológico 

oportunizando a interassistencialidade; a indecisão quanto à IC ou tarefa a fazer no trabalho vo-

luntário; a instabilidade no voluntariado conscienciológico; o trade-off evolutivo no voluntariado 

conscienciológico como potencializador de crises pessoais e autorreciclagens. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; a Cognópolis enquanto laborató-

rio consciencial. 

Efeitologia: o efeito alavancador da decisão acertada; a decisão errônea produzindo 

efeito lastimável da análise equivocada; o efeito da constatação e restauração da decisão equivo-

cada, em cima do lance; o efeito do conflito de decisão impossibilitando ampliar a capacidade in-

terassistencial; o efeito dinamizador das oportunidades evolutivas; o efeito das perdas de oportu-

nidades evolutivas; o efeito da coragem consciencial dinamizando oportunidades interassistenci-

ais; o efeito bola de neve da indecisão. 

Neossinapsologia: as autossuperações das crises existenciais gerando neossinapses; as 

neossinapses derivadas do aproveitamento das oportunidades evolutivas; as neossinapses influ-

enciando na definição das prioridades proexológicas; a construção de neossinapses por meio da 

autorreflexão. 

Ciclologia: o ciclo crise de crescimento (impasses)–trade-off–autorreflexão–autodeci-

são–ajuste da bússola consciencial (recin)–neopatamar evolutivo (rendimento consciencial); o ci-

clo autoconflitividade–crise de crescimento–autoconhecimento; o ciclo demandas cotidianas– 

–conflitos íntimos–trade-off–decisão; o ciclo fartura–acúmulo de afazeres–impasse–trade-off–de-
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cisão compulsória; o ciclo Curso Intermissivo–neorresponsabilidades interassistenciais–trade- 

-off–rendimento consciencial. 

Enumerologia: o novo trade-off; a indecisão no trade-off; o trade-off reflexivo; o trade- 

-off pacificador; o trade-off impulsionador; o trade-off recinológico; o trade-off proexogênico. 

Binomiologia: o binômio azáfama-irreflexão; o binômio trade-off–renúncia; o binômio 

conflito íntimo–trade-off; o binômio trade-off–oportunidade evolutiva; o binômio trade-off–au-

torreflexão; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva; o binômio seletividade-prioridade; o bi-

nômio renúncia–alavancagem da proéxis. 

Interaciologia: a interação (dupla) amparador-amparando nas decisões prioritárias 

evolutivas; a interação autorreflexão–escolhas coerentes; a interação heterocrítica–conflito ínti-

mo; a interação necessidade pessoal–necessidade grupal; a interação autodiscernimento–priori-

dade evolutiva; a interação renúncia–resultado interassistencial; a interação autoconflito–fartu-

ra–senso de responsabilidade evolutiva; a interação decisão-reciclagem. 

Crescendologia: o crescendo decisão acertada pessoal–decisão acertada grupal;  

o crescendo investimento consciencial–rendimento consciencial; o crescendo recin–potencializa-

ção da interassistencialidade; o crescendo cronológico fato-reflexão-cognição; o crescendo insa-

tisfação-autorreflexão-autorredefinição. 

Trinomiologia: o trinômio demandas assistenciais–autoconflitos–reciclagens. 

Antagonismologia: o antagonismo indecisão / decisão; o antagonismo fartura / renún-

cia; o antagonismo problema complexo / solução simples; o antagonismo quantidade / qualida-

de; o antagonismo prioritário / dispensável; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo 

conscin focada / conscin sem megafoco; o antagonismo novas oportunidades / velhos interesses; 

o antagonismo renúncia / bônus. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin necessitar da autorreflexão contínua a fim de 

melhorar a qualidade dos relacionamentos interconscienciais; o paradoxo de o ato de abrir mão 

poder representar oportunidade evolutiva. 

Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a logicofilia; a cogniciofilia; a fatofi-

lia; a assistenciofilia; a autocoerenciofilia; a proexofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a eliminação da decidofobia; a dissipação da neofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da insegurança. 

Holotecologia: a decidoteca; a convivioteca; a cognoteca; a recexoteca; a evolucioteca; 

a coerencioteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a cosmovisioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autorreflexologia; a Autodecidologia; a Discer-

nimentologia; a Intraconscienciologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Voliciologia; a In-

tencionologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin decidofóbica; a conscin reflexiva; a conscin pesquisadora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o inversor existencial; o busca-

dor borboleta; o reciclante existencial; o voluntário; o docente; o pesquisador; o cognopolita;  

o verbetógrafo; o duplista; o proexista; o escritor; o tenepessista; o conscienciólogo; o tocador de 

obra; o autodecisor; o homem de ação; o completista; o moratorista; o juiz; o jurado; o governan-

te; o administrador; o maxidissidente ideológico; o retomador de tarefas; o planejador; o líder;  

o estrategista; o turista; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a inversora existencial; a busca-

dora borboleta; a reciclante existencial; a voluntária; a docente; a pesquisadora; a cognopolita;  

a verbetógrafa; a duplista; a proexista; a escritora; a tenepessista; a consciencióloga; a tocadora de 

obra; a autodecisora; a mulher de ação; a completista; a moratorista; a juíza; a jurada; a governan-
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te; a administradora; a maxidissidente ideológica; a retomadora de tarefas; a planejadora; a líder; 

a estrategista; a turista; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens 

intermissivus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens con-

flictuosus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens intel-

legens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutio-

logus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trade-off evolutivo na profissão = a condição do jovem intermissivista 

renunciando à carreira intrafísica promissora na metrópole, priorizando atividade menos vantajo-

sa, financeiramente, na Cognópolis; trade-off evolutivo no voluntariado = a condição do intermis-

sivista renunciando ao voluntariado exitoso na Instituição Conscienciocêntrica (IC) veterana, pri-

orizando atividade inicial em Pré-IC esboçante. 

 

Culturologia: a cultura da autorreflexão; a cultura da interassistencialidade multidi-

mensional; a cultura da coerência nas decisões; a cultura cosmovisiológica; a cultura da cosmo-

ética nas ações. 

 

Taxologia. Atinente à Holocarmologia, o trade-off evolutivo pode ser classificado, por 

exemplo, de 3 maneiras, a seguir relacionadas em ordem alfabética: 

1.  Trade-off egocármico: situação de difícil escolha, individualíssima, envolvendo ape-

nas a própria conscin decisora, por exemplo, a escolha da profissão. 

2.  Trade-off grupocármico: situação de difícil escolha, com estreita relação e interde-

pendência grupal, como por exemplo, a mudança de domicílio do intermissivista para a Cognópo-

lis e a posterior vinda dos demais membros da família. 

3.  Trade-off policármico: situação de difícil escolha, policármica, envolvendo grande 

grupo de consciências, a exemplo da decisão impulsionadora do líder de determinada nação ao re-

nunciar ao ingresso em conflitos armados (guerra). 

 

Profilaxiologia. Consoante a Autodiscernimentologia, a autorreflexão é medida profiláti-

ca minimizadora de erros e maximizadora de acertos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o trade-off evolutivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

02.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

03.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Bônus  do  não:  Crescendologia;  Neutro. 

05.  Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Manual  Pessoal  de  Prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro.  

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

12.  Murismo:  Murismologia;  Nosográfico. 
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13.  Ônus  decisório:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Prioridade:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

 

NA  ERA  DA  FARTURA,  SURGEM  TRADE-OFFS  EVOLUTI-
VOS  A  SEREM  ENFRENTADOS  E  APROVEITADOS  PELO  

INTERMISSIVISTA  LÚCIDO.  FAÇAMOS  AUTORREFLEXÃO  

EM  PROL  DE  DECISÕES  RESOLUTIVAS  E  COSMOÉTICAS. 
 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, às situações de trade-offs evoluti-

vos? Já usufrui dos benefícios da renúncia cosmoética? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Corrêa, Henrique L.; & Corrêa, Carlos A.; Administração de Produção e de Operações: Manufaturas  

e Serviços: Uma Abordagem Estratégica; 446 p.; 4 seções; 19 caps.; 33 fotos; 127 refs.; 24 x 17 x 2cm; br.; Elsevier; Rio 

de Janeiro, RJ; 2006; página 353. 
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T R A D U Ç Ã O    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tradução parapsíquica é a interpretação, hermenêutica, análise e até  

a exegese quanto ao conteúdo do parafenômeno vivenciado pela conscin paraperceptiva, lúcida, 

cosmoética, interassistencial e tarística. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tradução vem do idioma Latim, traductio, “tradução; ação de levar 

em triunfo; ação de transferir de certa ordem a outra; transferência; curso; andar (do tempo); espé-

cie de repetição”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição para provém do idioma 

Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma 

Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psycké, “alma, como 

princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Exposição parapsíquica. 2.  Demonstração paraperceptiva. 3.  Dis-

secção parafenomênica. 4.  Análise parapsíquica. 5.  Balanço parafenomênico. 6.  Projeciografia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo tradução: 

entretraduzir-se; língua-de-tradução; pensamento-de-tradução; paratradução; Paratradutolo-

gia; paratradutor; paratradutora; politradução; politradutor; politradutora; retradução; retra-

dutor; retradutora; retraduzir; sobretradução; tradução-da-letra; traducianismo; traducianista; 

traducianístico; traducional; traduciônimo; tradutibilidade; tradútica; tradutível; Tradutologia; 

tradutológica; tradutológico; tradutor; tradutora; tradutório; traduzibilidade; traduzideira; tra-

duzidor; traduzir; traduzível. 

Neologia. As 3 expressões compostas tradução parapsíquica, tradução parapsíquica ca-

loura e tradução parapsíquica veterana são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância parapsíquica. 2.  Apedeutismo paraperceptivo. 

Estrangeirismologia: a out-of-the-body experience (OOBE); o Projectarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autoparaperceptibilidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tradução: 

passagem interlingual. Tradução: linguagem interconsciencial. Tradução: passagem interdimen-

sional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a ampliação da hiperacuidade; a recuperação dos cons magnos; o laptop pes-

soal; a atenção às sincronicidades; a previsão das ocorrências; as autoconfirmações indiscutíveis; 

as anotações acuradas e contínuas; a interassistencialidade gráfica e tarística. 

 

Parafatologia: a tradução parapsíquica; o translado das autovivências parapsíquicas;  

o desenvolvimento do autoparapsiquismo; o sensitivo na condição de tradutor parafenomenológi-

co; a mensagem conteudística dos parafenômenos; o nível da intermissividade pessoal; o nível au-

toparapsíquico; a sutileza dos parafenômenos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; a psicofonia; a psicografia; a pangrafia; a clarividência; a projetabilidade lúcida (PL); a con-

cretude extrafísica; a exposição dos parafatos; os extrapolacionismos parapsíquicos; a Projeciolo-

gia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; o autodesempenho evolutivo; o dinamismo evolutivo;  

o rendimento evolutivo. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciencial volição–intenção–energia consciencial. 

Principiologia: o princípio de toda consciência ter sensibilidade multidimensional. 

Tecnologia: as técnicas parapsíquicas; a técnica da projetabilidade lúcida (PL); as téc-

nicas projeciológicas em geral; a técnica da imersão projetiva. 

Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laborató-

rio conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proje-

ciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do autoparapsiquismo; os efeitos intrafísicos das ações 

extrafísicas do projetor lúcido. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as paras-

sinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida multidimensional. 

Enumerologia: o sensitivo paratradutor; o sensitivo intérprete; o sensitivo intermediário; 

o sensitivo minipeça interassistencial; o sensitivo interface multidimensional; o sensitivo passe- 

-partout interconsciencial; o sensitivo pesquisador evolutivo. 

Binomiologia: o binômio fenômeno anímico–fenômeno parapsíquico; o binômio lingua-

gem humana–linguagem parapsíquica. 

Interaciologia: a interação fenomênica conteúdo-forma. 

Crescendologia: o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida. 

Trinomiologia: o trinômio autovivência-racionalidade-exposição; o trinômio clareza- 

-objetividade-realismo; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio EV–tenepes–ofiex 

pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo intraconsciencial / extrassensorial; o antagonismo 

fenômeno intrafísico / fenômeno extrafísico; o antagonismo detalhismo / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da tradução da vivência parapsíquica na comunicação 

verbal. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade parapsíquica. 

Filiologia: a comunicofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Pro-

jeciografia; a Para-Hermenêutica; a Paranálise; a Parexegética; a Pesquisologia; a Comunicolo-

gia; a Autocosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traductor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tradução parapsíquica caloura = a do praticante apenas do estado vibra-

cional; tradução parapsíquica veterana = a do epicon ou do ser desperto. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a tradução parapsíquica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  NÍVEL  DA  TRADUÇÃO  PARAPSÍQUICA  PESSOAL  CO- 
MEÇA  A  PARTIR  DO  ACERVO  COGNITIVO,  MNEMÔNICO, 

DA  CONSCIN  LÚCIDA  A  RESPEITO  DA  COMUNEX  DE  ORI- 
GEM  DA  AUTOPARAPROCEDÊNCIA  PRÉ-RESSOMÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a qualidade da própria tradução pa-

rapsíquica? Em tal universo você é calouro, ou caloura, ou veterano, ou veterana? 
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T R A D U C I O P E N S E N E  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O traduciopensene é o pensene caracterizado pelo continuum da procura, 

identificação e emprego oral, escrito ou gestual de equivalentes às gesticulações, vocábulos, ex-

pressões ou alusões culturais da língua de partida na língua de chegada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo tradução vem do idioma Latim, traductio, “tradução; ação de levar 

em triunfo; ação de transferir de certa ordem a outra; transferência; curso; andar (do tempo); espé-

cie de repetição”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo pensamento provém do mesmo idioma La-

tim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu 

no Século XIII. A palavra sentimento deriva igualmente do idioma Latim, sentimentum, através 

do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; 

conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; 

bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia procede do idioma Francês, énergie, de-

rivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensene tradutório. 2.  Pensene traduciológico. 3.  Pensene do intér-

prete. 5.  Pensene do tradutor. 

Neologia. As 4 expressões compostas traduciopensene, traduciopensene oral, traducio-

pensene gráfico e traduciopensene gestual são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Pensamento tradutório. 2.  Sentimento tradutório. 

Estrangeirismologia: a directionality; o ear-voice span; a unit of meaning; as chunking 

strategies; o garbage in–garbage out; a translational expertise; o state of flow da traduciopense-

nização ininterrupta; a process-oriented research; a subset hypothesis; a théorie du sens. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopolineurolexicologia Interlinguística. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares pertinentes: – Traduciopensene: 

Polineurolexicologia Interidiomática. Traduciopensene: ponte cognitiva. 

Filosofia. O Universalismo; o Relativismo. 

Unidade. O traduciopensene é a unidade de medida do ato tradutório. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o traduciopensene; o holopensene pessoal da holotraduzibilidade; a tradu-

ciopensenidade; os paratraduciopensenes; a paratraduciopensenidade; os ortotraduciopensenes;  

a ortotraduciopensenidade; a imersão em holopensene estrangeiro facilitando a tradução para  

a língua matricial; o holopensene carregado dificultando a traduciopensenização; os mnemopen-

senes; a mnemopensenidade; os tropopensenes; a tropopensenidade; os homopensenes; a homo-

pensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; o traduciopensene automático em língua dife-

rente do idioma de entrada; o materpensene do traduciofílico interassistencial veterano. 

 

Fatologia: o mentalês; a base idiomática mental; a língua materna; a língua estrangeira; 

a tradução mental; a atividade cognitiva do traduzir; a varredura taquipsíquica no banco de dados 

mental; as estratégias para lidar com a memória de trabalho; a gestão da capacidade de processa-

mento cognitivo; o automonitoramento cognitivo; a saturação dos recursos intelectuais; o estres-

se; o tradutorês; os erros de tradução; a tomada de notas; a premência das escolhas lexicais em dé-

cimos de segundo; a barbarolexia; a anagliptografia; a denotação; a conotação; o esclarecimento 

das relações interlinguísticas; a Autopolineurolexicologia Teática; o sobrepairamento quanto ao 
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anexim traduttore, traditore em função da impossibilidade de se transladar entre idiomas diferen-

tes o mesmo pen (pensamento), o mesmo sen (sentimento) e o mesmo ene (energia). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois da traduciopensenização; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inspiração dos am-

paradores versus o conceito de intuição próprio da abordagem ontológica da tradução; o acopla-

mento e o desacoplamento com as energias específicas de cada língua;  o acesso à matriz pensêni-

ca do orador por meio da assimilação simpática das energias conscienciais, permitindo ao tradutor 

se adiantar e até complementar a ideia veiculada; a pré-cognição lexical imediata; a assimilação 

antipática com o conferencista dificultando a traduciopensenização; a desassim com o confe-

rencista; a assim com o texto; a iscagem consciente de consciexes trazidas pelo texto a ser tradu-

zido; a desassim com o texto; a exteriorização de energias limpando o ambiente para favorecer  

a traduciopensenização; o traduciopensene podendo ocorrer em sonhos e projeções; as retrocogni-

ções durante o exercício tradutório; os parabanhos de energia confirmatórios; os extrapolacionis-

mos poliglóticos; a ampliação do rapport energético com determinado padrão de energia gover-

nando as sincronicidades; o estado alterado da consciência (EAC) surgido na traduciopenseniza-

ção simultânea intensa e contínua em cabine, ocasionando descoincidências holossomáticas;  

o transe tradutório; a soltura holossomática; o acesso à holomemória; a autoparagenética traducio-

gênica; o caráter multidimensional do traduciopensene; a tradução mental do texto ou discurso in-

trafísico auxiliando na compreensão das ideias pelas consciexes; o traduciopensene atuando no 

extrafísico, assistindo a consciexes sem capacidade de telepatização maior; a influência do poli-

nômio Paranatomia-Parafisiologia-Parafenomenologia-Parapatologia no exercício da tradução, 

ainda insuspeitada pela Traduciologia Convencional (Ano-base: 2011). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo entre os hemisférios 

cerebrais; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo processamento conceitual–

–processamento lexical; o sinergismo dos campos semânticos; o sinergismo aproximações sim-

ples–aproximações complexas; o sinergismo memória de curto prazo–memória de longo prazo;  

o sinergismo equivalências qualitativas–equivalências quantitativas; o sinergismo gramática 

comparativa–estilística comparada; o sinergismo tradução escrita–tradução simultânea. 

Principiologia: o princípio de se objetivar o melhor para todos; o princípio da tradução 

interassistencial. 

Codigologia: a contribuição da hipótese de Sapir-Whorf enriquecendo o código pessoal 

de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensamento, sentimento e energia na ma-

nifestação consciencial; a teática do pensene; a teática do traduciopensene. 

Tecnologia: a técnica da amplificação; a técnica da inversão; a técnica da modulação; 

a técnica da nominalização; a técnica da redução; a técnica da transposição; a técnica da tradu-

ção literal; a técnica da verbalização; a técnica do calque; a técnica do empréstimo. 

Voluntariologia: o voluntário-tradutor-intérprete. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos tradutores; o Colégio Invisível dos intérpretes. 

Efeitologia: o efeito da História Pessoal de aquisição e uso de idiomas sobre a traducio-

pensenidade pessoal; o efeito do método tradução-gramática sobre a educação do traduciopen-

sene; o efeito da profissão poliglótica na proficiência traduciopensênica; o efeito dos aspectos 

formais do traduciopensene na percepção da qualidade tradutória. 

Neossinapsologia: as neossinapses na área de Broca; as sinapses constantes na área ce-

rebral da linguagem tornando os neurônios mais densos e mais ricamente organizados; o tradu-

ciopensene jejuno espraiando sinapses por todo o córtex cerebral; o traduciopensene veterano as-

sentado em sinapses mais centralizadas; o assentamento das neossinapses a cada novo par lin-
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guístico-tradutório; as neossinapses presentes no modelo dual stream; as neossinapses na área 

de Wernicke; as neossinapses engendradas pelo processo criativo da tradução. 

Ciclologia: o ciclo análise-síntese. 

Enumerologia: a compreensão; a decodificação; o sentido; a reformulação; a expressão; 

a verificação; a reverificação. 

Binomiologia: o binômio vampirização energética–contrapensene dificultando a tradu-

ciopensenização; o binômio autencapsulamento-heterencapsulamento; o binômio Omnileiturolo-

gia–Traduciologia Conscienciológica; o binômio exegese-Hermenêutica; o binômio processa-

mento semântico poliglótico–representação semântica multilíngue; o binômio retenção–recupe-

ração mnemônica; o binômio decodificação-codificação. 

Interaciologia: a interação bagagem cognitiva–contexto comunicativo; a interação uni-

dade de significado–unidade de processamento; a interação hesitação-processamento; a intera-

ção entre os tipos de equivalência tradutória; a interação da combinação linguística; a interação 

plasticidade cerebral–traduciopensenidade; a interação texto-discurso. 

Crescendologia: o crescendo input-processamento-output; o crescendo átomo tradutó-

rio–foco tradutório–macrounidade tradutória; o crescendo concentração mental–atenção focal– 

–atenção dividida; o crescendo da qualificação da autotraduciopensenidade; o crescendo da ex-

pansão da psicosfera facilitando a traduciopensenização interassistencial; o crescendo equivalên-

cia entre línguas diferentes–equivalência entre textos de línguas diferentes; o crescendo mono-

culturalismo-biculturalismo-multiculturalismo-interculturalismo. 

Trinomiologia: o trinômio da tridotação consciencial parapsiquismo-comunicabilida-

de-intelectualidade; o trinômio paragenética-nature-nurture; o trinômio traduciopensene–mega-

pensene trivocabular–pensata; o trinômio das línguas A-B-C; o trinômio gongorismo-ambigui-

dade-obscuridade; o trinômio ruído-sotaque-velocidade; o trinômio coerência-clareza-concisão. 

Polinomiologia: o polinômio resumo-artigo-documento-livro-dicionário-tratado; o poli-

nômio encontro-simpósio-jornada-fórum-congresso-cúpula; o polinômio interpretação de enla-

ce–interpretação sussurrada–interpretação consecutiva–interpretação simultânea; o polinômio 

memória episódica–memória declarativa–memória procedural–memória de trabalho; o polinô-

mio ortografia-fonologia-semântica-sintaxe; o polinômio das habilidades linguísticas compreen-

são escrita–compreensão auditiva–produção oral–produção escrita; o polinômio laringochacra- 

-palmochacra-frontochacra-nucochacra-coronochacra. 

Antagonismologia: o antagonismo traduciopensenização automática / traduciopenseni-

zação deliberada; o antagonismo peso de cada palavra / essência da mensagem; o antagonismo 

significante / significado; o antagonismo raciocínio linear / raciocínio errático; o antagonismo 

pró-fonte / pró-alvo; o antagonismo aculturação / estranhamento; o antagonismo intraduzibili-

dade linguística / intraduzibilidade cultural. 

Paradoxologia: o paradoxo da atividade cognitivamente complexa do traduciopensene 

poder ser realizada de modo inconsciente. 

Politicologia: a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da retilinearidade pensênica. 

Filiologia: a traduciofilia; a cogniciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a lexicofilia;  

a interaciofilia; a conviviofilia; a glossofilia; a idiomatofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a traduciopensenofobia. 

Mitologia: o mito de quem sabe idioma estrangeiro sabe traduzir adequadamente. 

Holotecologia: a comunicoteca; a linguisticoteca; a idiomaticoteca; a cognoteca; a lexi-

coteca; a culturoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Cogniciologia; a Traduciologia Consciencioló-

gica; a Linguística; a Filologia; a Neurociência; a Psicologia Cognitiva; a Psicolinguística; as Ci-

ências Cognitivas; a Poliparaneurolexicologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; os amparadores de função da assistência traduciológica; os ampara-

dores técnicos em Traduciologia Conscienciológica. 

 

Masculinologia: o tradutor; o intérprete; o monoglota; o aprendiz de idiomas; o bilíngue 

teático; o poliglota funcional; o linguista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o filólogo; o erudito; o ver-

betólogo; o verbetógrafo; o parapolímata; o docente de Conscienciologia itinerante internacional. 

 

Femininologia: a tradutora; a intérprete; a monoglota; a aprendiz de idiomas; a bilíngue 

teática; a poliglota funcional; a linguista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a filóloga; a erudita; a verbe-

tóloga; a verbetógrafa; a parapolímata; a docente de Conscienciologia itinerante internacional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interpres; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sa-

piens communicator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Ho-

mo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens pangraphicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: traduciopensene oral = o pensene oralizado, próprio da tradução simultâ-

nea; traduciopensene gráfico = o pensene grafado, próprio da tradução escrita; traduciopensene 

gestual = o pensene gesticulado, próprio da tradução de língua de sinais. 

 

Culturologia: a cultura da Multitraduciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o traduciopensene, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

02.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

06.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Multitraduciologia:  Intercomunicologia;  Neutro. 

10.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

11.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

14.  Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 
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O  TRADUCIOPENSENE  EXPLICA  O  MECANISMO  DE  AÇÃO  

INTRACONSCIENCIAL  SUBJACENTE  AO  ATO  TRADUTÓRIO  

DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  AMADORA  OU  PRO-
FISSIONAL,  SOB  O  PARADIGMA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emitiu traduciopensenes? Qual a qualidade, 

extensão e efeitos de tal manifestação consciencial? 
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