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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tradutor-revisor é a conscin, homem ou mulher, capaz de traduzir textos 

escritos, próprios ou alheios, com o hábito de simultaneamente revisar as incorreções encontradas 

no idioma original, disponibilizando-as para o autor e / ou editora. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo tradutor vem do idioma Latim, traductor, “o que transfere”. 

Surgiu no Século XVIII. O termo revisor é de origem controversa. Segundo Antônio Geraldo da 

Cunha (1924–1999) é adaptação do idioma Francês, reviseur, “aquele que revisa”, provavelmente 

derivado do idioma Latim Medieval, revisor. Para José Pedro Machado (1914–2005) procede do 

verbo revisar, também de origem obscura. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Tradutora-revisora. 2.  Trasladador-revisor; trasladadora-revisora. 

Neologia. As duas expressões compostas minitradutor-revisor e maxitradutor-revisor 

são neologismos técnicos da Traduciologia. 

Antonimologia: 1.  Autor; autora. 2.  Autor-revisor; autora-revisora. 3.  Leitor-revisor; 

leitora-revisora. 4.  Editor; editora. 5.  Traduzidor; traduzideira. 

Estrangeirismologia: o upgrade da versão original; o dueto interliguístico source lan-

guage-target language; os tradutores on line; o sofware tradutor, corretor ortográfico e revisor de 

texto; a workstation pessoal; o thesaurus plurilinguístico; o approach técnico concomitante e in-

tegrado; a convergência de backgrounds; a disposição para repetição ad nauseam, através da lei 

do maior esforço, na perscrutação textual detalhística; o mutatis mutandis para a melhoria do tex-

to; a expansion of knowledge; a conjugação de expertises pró-tares. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade gráfica. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tradutor: 

judas estilístico. Tradutores: alteradores textuais. Tradutores são traidores? Revisão: primeira 

retratação. Revisão: aprimoramento textual. Revisões inspiram neopesquisas. Visemos revisar 

refletindo. 

Citaciologia: – São os autores que fazem as literaturas nacionais, mas são os tradutores 

que fazem a literatura universal (José Saramago, 1922–2010). 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio italiano relacionado ao tema: – Traduttore traditore. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da microtomia grafopensênica; o holopensene gra-

fogênico; a imersão no holopensene do tema traduzido; a convergência temporária do holopense-

ne do autor e do tradutor; a fidelidade à pensenidade grafada; o materpensene do assunto traduzi-

do atuando ao modo de atrator de sincronicidades; os grafopensenes; a grafopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; a pensenidade pessoal integrando o holopensene da Comunicologia. 

 

Fatologia: o agente reurbanizador na migração internacional grafopensênica; a revisão 

da língua-fonte no traslado para língua-alvo; os retoques no discurso original; o domínio de, pelo 

menos, 2 idiomas; o autodidatismo; a conversão correta do conteúdo da mensagem escrita para 

outro idioma; o prazer vicário de reescrever linha a linha o livro do qual quer se apropriar o máxi-

mo possível; as Notas do Tradutor (N.T.); a intraduzibilidade linguística; os neologismos; as ex-

pressões idiomáticas; os estrangeirismos; os latinismos; os regionalismos; as gírias; as frases en-

fáticas; o ato de ler corretamente; a consulta a dicionários e enciclopédias sempre e quando en-

contrar palavras desconhecidas ou parecidas nos 2 idiomas; a tradução de reverso; a adaptabilida-

de do texto a fim de atender as normas morfossintáticas da língua da tradução; a interpretação er-
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rada do tradutor ocasionando a revisão do erro inexistente; o esmero e o cuidado com a estrutura 

discursiva do texto; a malha fina revisional; a revisão da forma gráfica na transposição idio-

mática; a pesquisa sobre a correção; o ato de tornar claro o significado das palavras; a responsabi-

lidade do tradutor em transmitir ao leitor o conteúdo da mensagem do autor, sem alterá-la; a apli-

cação do acervo cognitivo pessoal no trabalho grupal; a colaboração para a edição de textos legí-

veis e sem erros; a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes (ABRATES); a Associação 

Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR); o ricochete interassistencial próprio da atividade 

mentalsomática em grupo; a equipe de tradutores e revisores da Associação Internacional Edita-

res; a união intercooperativa dos tradutores da Conscienciologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal ressaltando os itens a serem revisados; a descoincidência vígil facul-

tando o acesso às informações extrafísicas na vigília física ordinária (VFO); as projeções consci-

entes elucidativas de dúvidas quanto à tradução correta; as deixas dos amparadores extrafísicos;  

a parafenomenalidade nos pré-reencontros de destino providenciais; o conjunto de paratécnicas 

aplicadas nas captações parapsíquicas em bases intelectuais interassistenciais; a paratecnologia 

instalada pela equipex; a montagem de campo interassistencial nas atividades mentaissomáticas 

bilíngues; a base intrafísica transformada em bolsão interassistencial durante a tradução e revisão 

de temas da Conscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo apuro inte-

lectual–precisão técnica; o sinergismo tradução grafopensênica–revisão textual; o sinergismo 

funcional escritor-tradutor; o sinergismo autor especialista–tradutor especializado; o sinergismo 

dos dicionários cerebrais funcionando juntos em prol da clareza informativa do texto; o sinergis-

mo parapsiquismo-tradução-revisão; o sinergismo intelectivo entre autor-tradutor-leitor. 

Principiologia: o princípio da diversidade das formas gráficas na comunicação huma-

na; o princípio da soberania autoral; o princípio cosmoético do respeito ao autor; o princípio da 

opção pela correção; o princípio “somos detalhistas, não perfeccionistas”; o princípio da cogni-

ção “não somos donos da verdade nem detemos o monopólio da sabedoria”; o princípio de ser 

mercador da própria ignorância alfabetizada; o princípio da primazia do conteúdo sobre a for-

ma; o princípio de todo texto poder ser melhorado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando os limites da invasão no 

texto original; o código grupal de Cosmoética (CGC) tácito; os códigos de marcação revisional; 

o Código de Ética do Tradutor; o código de ética da American Translator Association (ATA);  

o código de ética da Fédération Internationale des Traducteurs (FIT). 

Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica mentalsomática; a teoria das ações provi-

denciais para a fluência comunicativa gráfica; a teoria do amparo funcional. 

Tecnologia: o domínio da técnica do confor; a técnica do trinômio motivação-trabalho- 

-lazer aplicada à Traduciologia; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica 

da circularidade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica 

da ausculta holopensênica; a técnica do alvo mental projetivo; a técnica da heterocrítica cosmoé-

tica; a técnica pedagógica de adequar a comunicação gráfica ao contexto linguístico do re-

ceptor; a técnica da Lexicologia Exposta. 

Voluntariologia: o voluntário da tares; o voluntário itinerante; o voluntário internacio-

nal; o voluntariado na equipe de tradutores do Holociclo; os voluntários das equipes de traduto-

res da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Tradutores; o Co-

légio Invisível dos Revisores. 
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Efeitologia: o efeito da tarefa mentalsomática na recuperação de cons; o efeito da dina-

mização da elaboração pensênica em outro idioma; o efeito da grafopensenidade na qualificação 

da proéxis; o efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas; os efeitos do olho 

clínico revisional; o efeito nosográfico dos vícios da versão traduzida; o efeito das contribuições 

para o aprimoramento da obra escrita; os efeitos das atividades sistemáticas na área internacio-

nal (tradução e revisão). 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir do labor mentalsomático em 2 ou 

mais idiomas; as neossinapses decorrentes da saturação mental ocasionada pelo materpensene do 

assunto traduzido. 

Ciclologia: o ciclo traduzir-revisar; o ciclo leitura-interpretação-tradução-correção-pu-

blicação. 

Enumerologia: o tradutor atencioso; o tradutor colaborador; o tradutor crítico; o tradu-

tor melhorador; o tradutor observador; o tradutor pesquisador; o tradutor reeducador. O tradutor 

consertador; o tradutor corretor; o tradutor reparador; o tradutor perscrutador; o tradutor reveri-

ficador; o tradutor reparador; o tradutor retificador. 

Binomiologia: o binômio qualificação pessoal–qualificação grupal; o binômio admira-

ção-discordância permitindo a harmonia entre autor, tradutor e revisor; o binômio disponibilida-

de-intecionalidade; o binômio conteúdo-forma; o binômio memória-idioma; o binômio língua- 

-fonte–língua-alvo; o binômio tradução–diagnóstico textual; o binômio leitor-tradutor; o binô-

mio compreensão da mensagem–tradução fidedigna. 

Interaciologia: a interação tradutor-texto; a interação estilo redacional do autor–ten-

dências estilísticas do tradutor; a interação tradutor–artefatos do saber; a interação tradutor-le-

xicógrafo; a interação cérebro dicionarizado–expansão interassistencial; a interação assistencial 

entre pares nas atividades grafopênsenicas; a interação senso de autonomia–senso de interde-

pendência; a interação sinérgica da intenção assistencial; o investimento na interação sadia en-

tre o autor e o tradutor. 

Crescendologia: o crescendo intelectual hábitos sadios–rotinas úteis; o crescendo letra- 

-palavra-frase-parágrafo-página-capítulo-tomo aplicado à escrita, à tradução e à revisão; o cres-

cendo lexical dicionário cerebral monoglota–dicionário cerebral bilíngue–dicionário cerebral 

poliglota; o crescendo dicionário cerebral de ideias afins–cosmovisão; o crescendo escrita-cons-

cienciês; o crescendo abordagem correta–interassistencialidade eficaz; o crescendo da inter-

cooperação entre as partes. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio eficiência-eficácia-produtividade; o trinômio au-

tor-obra-tradução. 

Polinomiologia: o polinômio autor-tradutor-revisor-editor; o polinômio escrita-leitura- 

-tradução-comparação-revisão; o polinômio revisório ler-compreender-pesquisar-corrigir-suge-

rir-enriquecer; o polinômio sinônimos–antônimos–analogismos–conceitos conjugados–intera-

ções–aproximações simples–interrelações nas múltiplas formas de escrita de diferentes idiomas; 

o polinômio comunicativo ideia-escrita-revisão-publicação-leitura-tradução-retificação-acrésci-

mo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo detalhismo  

/ perfeccionismo; o antagonismo ansiosismo / paciência; o antagonismo atenção saltuária / aten-

ção concentrada; o antagonismo leitura técnica / leitura literária; o antagonismo revisão precisa 

/ hiperrevisão; o antagonismo mensagem qualitativa / moldura quantitativa. 

Paradoxologia: o paradoxo da tradução a outro idioma ampliar o conhecimento do idi-

oma nativo; o paradoxo do especialismo do tradutor dificultar a fidedignidade à ideia expressa 

pelo autor; o paradoxo da tradução de conceitos (cognição) promover a revisão de emoções 

(sensações); o paradoxo de nem sempre os bons escritores fazerem boas traduções; o paradoxo 

do tradutor prezar pela fidelidade ao original ciente de não poder alcançá-la por completo, mas 

somente até onde for possível. 
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Politicologia: a intelectocracia; a interassistenciocracia; a cognocracia; a discernimen-

tocracia; a proexocracia; a política de cessão dos direitos autorais sobre a tradução; a política de 

acesso livre ao conhecimento; a política expansionista da Conscienciologia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo interassistencial; a lei dos Direitos Auto-

rais (LDA 9.610/98); as leis ortográficas; as leis gramaticais; a lei da afinidade. 

Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a cogniciofilia; a grafofilia; a leiturofilia; a criti-

cofilia; a neofilia; a verponofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a raciocinofobia; a cogniciofobia; a grafofobia; a leiturofobia; 

a literofobia; a criticofobia; a culturofobia; a neofobia; a xenofobia; a verponofobia. 

Sindromologia: a síndrome da psicose do revisor; a síndrome da dispersão consciencial 

(SDC); a síndrome do desperdício intelectual. 

Maniologia: a intelectomania. 

Mitologia: o mito do tradutor ideal; o mito do sabe tudo. 

Holotecologia: a idiomateca; a lexicoteca; a encicloteca; a cosmogramoteca; a hemero-

teca; a neologisticoteca; a enumeroteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Traduciologia; a Revisiologia; a Linguisticologia; a Interpreta-

ciologia; a Filologia; a Lexicologia; a Grafologia; a Morfologia; a Neologismologia; a Conforma-

ticologia; a Estilisticologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade polímata; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o tradutor-revisor; o tradutor; o tradutor de reverso; o prestador de ser-

viços de tradução; o tradutor amador; o tradutor comercial; o tradutor jurídico; o tradutor lexicó-

grafo; o tradutor literal; o tradutor literário; o tradutor sazonal; o tradutor profissional; o tradutor 

freelance (frila); o tradutor científico; o tradutor parapsíquico; o tradutor projetor; o tradutor tene-

pessista; o autor traduzido; o autor tradutor; o revisor; o revisor de estilo; o editor; o editor tradu-

tor; o leitor; o leitor tradutor; o docente tradutor; o professor itinerante da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a tradutora-revisora; a tradutora; a tradutora de reverso; a prestadora de 

serviços de tradução; a tradutora amadora; a tradutora comercial; a tradutora jurídica; a tradutora 

lexicógrafa; a tradutora literal;a tradutora literária; a tradutora sazonal; a tradutora profissional;  

a tradutora freelance (frila); a tradutora científica; a tradutora parapsíquica; a tradutora projetora; 

a tradutora tenepessista; a autora traduzida; a autora tradutora; a revisora; a revisora de estilo;  

a editora; a editora tradutora; a leitora; a leitora tradutora; a docente tradutora; a professora itine-

rante da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traductor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

studiosus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens perquisitor; 

o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens polyglotticus; 

o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens communicologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitradutor-revisor = a conscin, homem ou mulher, com o hábito de tra-

duzir e, ao mesmo tempo, revisar textos escritos, a fim de atender aos interesses pessoais; maxi-

tradutor-revisor = a conscin, homem ou mulher, com o hábito de traduzir e, ao mesmo tempo, 

revisar textos escritos, a fim de atender à demanda editorial de instituição especializada em publi-

cações cosmoéticas. 
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Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Intelectual; a cultura da universalização 

do saber. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, no universo da Traduciolo-

gia, 10 categorias, qualificações ou perfis básicos de tradutores, homens e mulheres, em geral,  

elencados na ordem alfabética: 

01. Tradutor de guerra. 

02. Tradutor de legenda. 

03. Tradutor de língua morta. 

04. Tradutor de literatura infantil. 

05. Tradutor de manual de equipamento industrial. 

06. Tradutor de noticiário. 

07. Tradutor de texto Conscienciológico. 

08. Tradutor de texto de Medicina. 

09. Tradutor de texto religioso. 

10. Tradutor público e intérprete comercial (TPIC). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 tradutor-revisor, indicados para a expansão das abor-

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

01. Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02. Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03. Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06. Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07. Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08. Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09. Leitor-revisor:  Leiturologia;  Neutro. 

10. Minitares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11. Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12. Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

13. Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

14. Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

15. Traduciopensene:  Pensenologia;  Neutro. 

 

O  TRADUTOR-REVISOR  TRANSCENDE  A  MOLDURA  IDIO-
MÁTICA  DA  TRADUÇÃO,  AO  SUGERIR  PARA  O  AUTOR  

NEOPESQUISA,  A  PARTIR  DO  EXAME  ACURADO  DAS  DÚ-
VIDAS,  CORREÇÕES  E  ACHEGAS  DEIXADAS  NO  TEXTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância do tradutor, revi-

sor, editor ou leitor, para o autor? Em quais destas categorias de manifestação grafopensênica vo-

cê se inclui, hoje? 
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28.03.05; página 1. 

4.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares, revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009, páginas 303 e 334. 

 

R. V. 
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T R A F A L I S M O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafalismo é o estudo especializado do traço faltante – trafal – ou a con-

dição da ausência de determinado trafor – traço-força – básico para a personalidade ou consciên-

cia, conscin ou consciex, completar o quadro pessoal, razoável, conscienciométrico, do próprio 

nível evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, de tractus; e este de 

trahere, “tirar, puxar, arrastar, mover, rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Século 

XVI. O termo falta deriva também do idioma Latim, fallita, de fallitus, “faltado”. Apareceu no 

Século XV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola, teoria ou princípio 

artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; 

conduta; hábito ou qualidade característica de quadro mórbido; condição patológica”. 

Sinonimologia: 1.  Estudo do trafal. 2.  Estudo da ausência de trafores. 3.  Pesquisa do 

autotrafor pontual faltante. 4.  Estudos dos predicados ausentes. 5.  Autopesquisa da incompletude 

consciencial. 6.  Lacuna da personalidade. 7.  Fissura do caráter. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo trafal: megatrafal; Megatrafalologia; minitrafal; neotrafal; trafal-mor; trafalismo; Trafalo-

logia. 

Neologia. Os 5 vocábulos trafalismo, trafal, minitrafal, megatrafal e neotrafor são neo-

logismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Posse de trafor. 2.  Traforismo; Traforologia. 3.  Estudo do trafor.  

4.  Trafarismo. 5.  Estudo do trafar. 6.  Extrapolacionismo evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o trafalismo; o trafal; o trafarismo; o trafar; o traço pessoal faltante; o trafor; 

o traço-força; o confronto trafal-trafor; o traforismo; o fraco de alguém; o algo mais faltante  

à conscin; a lacuna do microuniverso consciencial; a carência pessoal agravante; o defeito; a im-

perfeição; o senão; a deficiência; o desdouro; a balda; a inconsciência crítica; a pessoa acrítica;  

o vício; a inexperiência; a imaturidade; o respeito ao limite do outro; o fôlego de cada qual; os 

potenciais individuais; a fraqueza moral; o estudo da escassez de algo essencial à integridade da 

pessoa; as pesquisas das omissões deficitárias; o estudo das soluções de continuidade da per-

sonalidade inteira; a inabilidade avaliativa; a completude do quadro pessoal dos talentos (QPT); 

a Cosmoética; o codigo pessoal de Cosmoética (CPC); a anticosmoética; o conscienciograma;  

a inteligência evolutiva (IE); a noção do megaprioritário. 

 

Parafatologia: a antiparapercepciologia; a insensibilidade parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: o olhar para si; o megatraço-fardo; o ponto fraco; o defeito pontual;  

a imperfeição moral; o setor ruim; o sentimento de inferioridade. 
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Binomiologia: o binômio força presencial–postura consciencial. 

Interaciologia: a interação conscin-trafal. 

Trinomiologia: o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autocons-

ciencioterapia. 

Antagonismologia: o autodiscernimento do antagonismo automimese / prioridade;  

o antagonismo novato / veterano; o antagonismo adcons / extracons; o antagonismo excesso / ca-

rência. 

Paradoxologia. De acordo com a Holomaturologia, o trafal gera o paradoxo da ausên-

cia atuante. 

Politicologia: a evoluciocracia. 

Filiologia: a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome do negativismo. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a recexoteca;  

a trafaroteca; a traforoteca; a experimentoteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Rece-

xologia; a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Megatrafalologia; a Intrafisicologia; a Tra-

forologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Holomaturologia; a Auto-

discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin inexperiente;  

a pessoa imatura. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sa-

piens illucidus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens inexpertus;  

o Homo sapiens neophobus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitrafal = a condição pessoal do analfabetismo; megatrafal = a condi-

ção pessoal do indiscernimento. 

 

Predicado. Sob a ótica da Conscienciometrologia, muitos de nós, seres humanos, sería-

mos mais completos e menos problemáticos se tivéssemos a qualidade ou predicado específico 

capaz de dar-nos a competência necessária para alcançarmos a estrutura da personalidade humana 

inteira, quando considerada abarcando a Holossomática, a multidimensionalidade e a Cosmoética. 

Pseudossuprimentos. Pelos critérios da Parapatologia, o achismo ou a achometria  

e o palpitismo ou a palpitometria, em geral, são recursos primários com os quais a pessoa busca 

suprir, inutilmente, os próprios trafais, abusando da inteligência dos outros. 

Especificação. A partir da Egocarmologia, o estado ou a condição do trafalismo não  

é devido ao desaparecimento ou perda de algum trafor paragenético, preexistente ou congênito,  

e, sim, em função de neotrafor ainda não adquirido nem incorporado aos hábitos da conscin. 

 

Taxologia. Conforme os princípios da Intrafisicologia, o trafal aparece sob diversas ca-

tegorias, conforme a natureza da carência de completude de potenciais da conscin, por exemplo, 

estas 10 ausências, dispostas na ordem alfabética das manutenções menos dignas: 

01.  Autodesassedialidade: a manutenção da imprevidência pensênica. 
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02.  Autodiscernimento: a manutenção do desperdício dos momentos evolutivos mais 

críticos; a autoconsciência. 

03.  Autorganização: a manutenção do não-exemplarismo. 

04.  Cosmoeticidade: a manutenção da não-vivência da moral cósmica. 

05.  Flexibilidade: a manutenção da incompreensão fraterna; a intransigência egoica. 

06.  Iniciativa: a manutenção do experiente moroso nas realizações; o travão da decido-

fobia. 

07.  Megafraternidade: a manutenção do varejismo vulgar da conscin; o fechadismo 

consciencial. 

08.  Refinamento: a manutenção do mau-tom no trato social; a grossura impolida. 

09.  Reflexão: a manutenção da vida sem parar para pensenizar; a impulsividade infantil. 

10.  Seriedade: a manutenção da indiferença à proéxis; a antiproéxis. 

 

Antagonismo. Pelas técnicas da Experimentologia, dentro do Extrapolacionismo, o tra-

fal é a condição antagônica e antípoda, exata, da extrapolação evolutiva a maior, positiva. 

Trinômio. Segundo a Mentalsomatologia, o trinômio trafor-trafar-trafal é extrema-

mente relevante na pesquisa da estrutura do microuniverso consciencial da conscin trafarista. 

 

Faltas. No âmbito da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, 14 categorias de faltas 

marcantes capazes de explicitar a estrutura do universo do trafalismo pessoal: 

01.  Atenção. A falta da atenção dividida capaz de sofisticar as manifestações. 

02.  Autenticidade. A falta de autenticidade nas atitudes da pessoa sem força presencial 

nem verbação. 

03.  Autoconcentração. A falta de autoconcentração mental no essencial. 

04.  Autopontualidade. A falta de autopontualidade nos compromissos. 

05.  Autorganização. A falta de autorganização racional produtiva. 

06.  Autossegurança. A falta de autossegurança exemplificadora. 

07.  CI. A falta do Curso Intermissivo pré-ressomático pessoal. 

08.  Cons. A falta de recuperação de unidades de lucidez (cons magnos específicos). 

09.  Coragem. A falta de coragem para os auto e heterenfrentamentos. 

10.  Local. A falta de comparecimento da pessoa certa no local-chave (Proxêmica). 

11.  Logicidade. A falta de logicidade existencial ou a irracionalidade. 

12.  Macrossoma. A falta da posse e aplicação de macrossoma funcional. 

13.  Momento. A falta de intervenção da pessoa certa no momento-chave (Cronêmica, 

hora H). 

14.  Neofilia. A falta da neofilia perante as reciclagens diárias. 

 

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 trafalismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

3.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

5.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

6.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

7.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 
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A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  SE  REVELA  COM  FORÇA  

MÁXIMA  QUANDO  A  CONSCIN  APRESENTA  TEATICA-
MENTE  AS  MEGADECISÕES  MAIS  PRIORITÁRIAS  PARA  

CUMPRIR  A  PRÓPRIA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você já identificou os próprios trafais magnos ou aqueles traços-força 

faltantes para a autodinamização indispensável à consecução satisfatória da proéxis? 
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T R A F A R Ã O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafarão é a conscin, homem ou mulher (trafarona), imatura, acrítica, ve-

getalizada, vacilante, egoica, debiloide e autassediada, dominada por megatraços fardos (megatra-

fares) óbvios. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo traço procede do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “ti-

rar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. 

Surgiu no Século XV. O termo fardo é de origem controversa, provavelmente do idioma Francês 

Antigo, fardel, hoje, fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Subcerebrão. 2.  Subadulto. 3.  Egão. 

Neologia. O vocábulo trafarão e as duas expressões compostas trafarão masculino  

e trafarão feminino são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Strong profile. 2.  Cosmoeticista. 3.  Ser desperto. 

Estrangeirismologia: o background multiexistencial patológico; o Melexarium; o Tra-

farium; a dirty mind; a má performance evolutiva; o lifework anticosmoético; a nódoa no curri-

culum vitae multidimensional. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da psicossomaticidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexiste 

trafarzinho inofensivo. Os trafares crescem. Trafar: fraqueza íntima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do trafarismo; os estultopensenes; a estultopense-

nidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

narcopensenes; a narcopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a pa-

topensenidade; a autopensenização trafarística; o aspecto da personalidade afeita ao holopensene 

baratrosférico. 

 

Fatologia: o umbilicossoma; a autofossilização; o autovegetalismo; a incompreensibili-

dade; a protoconsciencialidade; a hipocerebração; o subdiscernimento; o simploísmo; a minivisão 

ideológica; a autopredisposição à alienação intrafísica; o domínio avançado do porão conscien-

cial; o fato lastimável da conscin atolada nas próprias imaturidades evidentes; as futilidades; as 

volubilidades; a conjunção de trafores necessária para a extinção das condições patológicas do 

trafarão. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acervo 

holobiográfico de empreendimentos equivocados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo de trafares na gênese do trafarão; o sinergismo megar-

regressivo megatrafar-trafarão. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) abrangendo o mau exemplo. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: os endividamentos progressivos da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos do holopensene mesológico no agravamento ou atenuação de 

retrotrafares; os efeitos danosos da boca torta multiexistencial; os efeitos regressivos da Parage-

nética Patológica atuando sobre a Genética; os efeitos interpresidiários das apologias anticos-

moéticas; os efeitos halo do trafarão gerando pertúrbios no grupocarma. 

Enumerologia: o traço-mor redutor da autolucidez; o traço-mor indutor de autocorrup-

ções; o traço-mor alimentador de subcerebralidades; o traço-mor promotor de irracionalidades;  

o traço-mor anulador de trafores; o traço-mor fundador de megafraquezas; o traço-mor travador 

da autevolução. 

Binomiologia: o binômio megafardo-miniforça; o binômio egão-orgulho na raiz da con-

dição do trafarão; o binômio capricho-teimosia na perpetuação do estado do trafarão; o binômio 

defeito consciencial–prejuízo evolutivo; o binômio ignorância evolutiva–derrota consciencial. 

Interaciologia: a interação autocrítica falha–monovisão sectária. 

Crescendologia: o crescendo patológico trafares reiterados–trafarão; o crescendo re-

gressivo patopensenização consciente–desequilíbrio psíquico–doença mental cronicificada;  

o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo patológico ectopia 

consciencial–melin–melex; o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo negli-

gência-catástrofe; o crescendo fracasso-melin; o crescendo abordagem preambular–abordagem 

avançada; o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: a obnubilação resultante do trinômio sexo-dinheiro-poder; o deslumbra-

mento pelo trinômio poder-prestígio-posição; a cronicidade do trinômio erro-engano-omissão. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada da forma evolutivamente ectópica em múlti-

plas existências humanas; a lei do menor esforço aplicada às recins evolutivas. 

Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a criticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia;  

a epistemofobia; a hedonofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;  

a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico; 

a síndrome da mediocrização; a síndrome da autopatopensenidade. 

Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;  

a riscomania; a fracassomania. 

Mitologia: a autossujeição milenar aos mitos em geral. 

Holotecologia: a conflitoteca; a psicossomatoteca; a abstratoteca; a infortunioteca;  

a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Autenganologia; a Perdolo-

gia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autocogniciologia; a Homeos-

taticologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o trafarão; o pré-serenão vulgar; o apedeuta evolutivo. 

 

Femininologia: a trafarona; a pré-serenona vulgar; a apedeuta evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens idolatra; o Homo sa-

piens apaedeutas; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sa-

piens interobsessor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafarão masculino = o homem sobremodo autassediado; trafarão femini-

no = a mulher sobremodo autassediada (trafarona). 

 

Culturologia: a cultura do Ignorantismo Evolutivo; a cultura do Traforismo Cosmoé-

tico. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 traços personalísticos caracterizadores do ser trafarão: 

1.  Abulia antievolutiva. 

2.  Apriorismose. 

3.  Autorretardamento. 

4.  Cascagrossismo parapsíquico. 

5.  Fossilização. 

6.  Hipocerebralização. 

7.  Robotização existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trafarão, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

11.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

14.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Subadultidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  ÚNICA  MODALIDADE  DE  CONVÍVIO  SADIO  COM 
O  TRAFARÃO,  SEJA  HOMEM  OU  MULHER,  É  A  DA  IN-
TERASSISTENCIALIDADE  PACIENTE  E  DEDICADA  COM 

A  INTENÇÃO  DE  MELHORAR  A  EVOLUÇÃO  DO  GRUPO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se depara, na convivialidade comum, com al-

guém classificável como sendo trafarão? Consegue reagir cosmoeticamente perante tal personali-

dade? 
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T R A F A R    D E S A F I A D O R  
( A U T O D E S A F I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafar desafiador é o traço-fardo ou o defeito na estrutura do microuni-

verso da conscin, homem ou mulher, encarado paradoxalmente enquanto oportunidade reciclogê-

nica, instigadora da autossuperação, assunção e / ou aquisição de novos trafores. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo traço procede do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “ti-

rar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. 

Surgiu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, provavelmente do idioma Francês 

Antigo, fardel, hoje, fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV. O prefixo des provém do mesmo 

idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. A palavra afiar deriva do idioma Portu-

guês Antigo, afiar, “afiançar; manter fidelidade com alguém”, e esta do idioma Latim, fidere, “fi-

ar-se; confiar”. O vocábulo desafiar surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Trafar instigador. 2.  Trafar incentivador. 3.  Traço-fardo incitador. 

4.  Trafar reptológico. 5.  Trafar provocador.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo desafio: au-

todesafiador; autodesafiadora; autodesafio; Autodesafiologia; desafiação; desafiada; desafiado; 

desafiador; desafiadora; desafiante; desafiar; desafiativa; desafiativo; desafiatória; desafiatório; 

desafiável; desafiofilia; Desafiologia; desafioteca; maxidesafio; megadesafio; Megadesafiologia; 

minidesafio; neodesafio; omnidesafio; ortodesafio; paraneodesafio; pós-desafio. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafar desafiador, minitrafar desafiador e mega-

trafar desafiador são neologismos técnicos da Autodesafiologia. 

Antonimologia: 1.  Trafar desmotivador. 2.  Trafar desanimador. 3.  Trafar desestimula-

dor. 4.  Traço-fardo desencorajador. 5.  Trafar estagnador. 

Estrangeirismologia: a diminuição do gap do trafor identificado; o neomodus faciendi 

da consciência traforista; o ato de não ficar subjugado ao bullying extrafísico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autossuperações prioritárias. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autocriticologia: 

Autopriorologia Evolutiva. 

Coloquiologia. A mudança íntima do “tem que” (loc externo) para “eu quero”(loc in-

terno), por exemplo, fazer recin. 

Proverbiologia. Quanto mais foge, mais assombração aparece.  

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Desafio. O seu temperamento é o seu primeiro e maior desafio evolutivo”. “Qual-

quer decisão ou ação pode ser fácil ou difícil, dependendo da autossugestão da conscin”. 

2.  “Desafios. Quanto mais êxitos você obtém na assistência interconsciencial, mais de-

safios assistenciais os amparadores extrafísicos apresentam a você”. “Se não surgem desafios 

evolutivos para você, em sua existência, chegou o momento de criá-los”. “Os desafios são inevi-

táveis no universo de nossas limitações. O maior desafio, sem dúvida, é vencer os próprios desafi-

os estabelecidos criteriosamente por nós mesmos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa recinológica; a mudança de postu-

ra pensênica possibilitando a autopredisposição traforista; a autovigilância ininterrupta quanto ao 

ato de pensar mal de si mesmo; a banalização dos autopensenes; a extinção da autopensenidade 

trafarística; a rigorosidade pensênica; a agenda de autopensenização; os reciclopensenes; a reci-
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clopensenidade aliviando o holopensene do Trafarium Planetário; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade traforística; a observância da coerência da própria pensenidade com o megafoco pessoal;  

a priorização do megafoco proexológico enquanto ferramenta de autodesassédio holopensênico; 

os metapensenes; a metapensenidade; a importância do hábito de registro na qualificação da gra-

fopensenidade. 

 

Fatologia: o trafar desafiador; a desdramatização na análise dos autotrafares; o refina-

mento da qualificação da intencionalidade quanto ao objetivo da reciclagem pessoal; a identifica-

ção do cacoete holobiográfico; a autoculpa enquanto desculpa para não se olhar; a vergonha do 

próprio trafar; o ato de dar mais valor ao externo em relação ao interno; a dependência do reco-

nhecimento externo; o apego nefasto aos trafares pessoais; a manutenção dos trafares tirando  

a própria força presencial; a autodepreciação e autorrepressão mantendo o “eu secreto” e o “eu 

desconhecido”; os pontos cegos dificultando identificação do real potencial pessoal; o autengano 

de a ruminação mental trafarista promover reciclagem; a autopreservação; a negligência do públi-

co-alvo de assistidos pelo medo de encarar os próprios credores; a omissão deficitária decorrente 

do desconforto parapsíquico; a repressão da manifestação consciencial em defesa do trafar; a eli-

minação das concessões antievolutivas; a atenção redobrada aos “mata burros” da reação emocio-

nal; a evitação da preguiça mental; a postura antiqueixa; a coragem para olhar o lado obscuro da 

própria consciência; o respeito ao limite pessoal; o Conscienciograma; o curso Recin II da Associ-

ação Internacional da Conscienciometrologia (CONSCIUS), auxiliando na desdramatização  

e ressignificação dos trafares pessoais; a participação contínua em dinâmicas parapsíquicas da 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), contribuindo para eliminar  

a automatização do dia a dia; o curso Teática do Código Pessoal de Cosmoética auxiliando na vi-

gilância e superação dos trafares recorrentes e persistentes; a manutenção e atualização das recins 

prementes; o autencantoamento a partir da apresentação da grafopensenidade em seminário de 

pesquisa, debates, congresso científico e tertúlias conscienciológicas; a gescon sobre as experiên-

cias pessoais fechando a fase da recin em decurso; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) encorpada 

com escrita e defesa de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a autossatisfação íntima 

decorrente do autenfrentamento do megatrafar pessoal; a autoconvicção da própria melhoria;  

a autoridade moral adquirida a partir da superação das dificuldades pessoais; a tenepes pessoal 

enquanto instrumento de avaliação da condição pensênica e holossomática; a mudança de pata-

mar de assistido para assistente; o exercício do epicentrismo consciencial; a força presencial am-

pliada com o acolhimento e esclarecimento ao público-alvo assistível; o desafio de ficar confortá-

vel no contrafluxo; o aproveitamento máximo das oportunidades qualificadoras da autoconscien-

cialidade; a reciclogenia; o ato de acordar de manhã feliz e agradecido pelas oportunidades ímpa-

res desta vida; a autocriticidade cosmoética; a maturidade para lidar com os autotrafares; o ato de 

não esperar a doença aparecer para iniciar a reciclagem; o aumento da autoconfiança com relação 

às parapercepções pessoais; a manutenção da homeostase qualificando a assistência; a recin pela 

responsabilidade assistencial; a automotivação reciclogênica permanente; a vida humana exitosa; 

a valorização do Curso Intermissivo (CI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção à sinalé-

tica energética e parapsíquica pessoal ampliando a lucidez multidimensional; a lucidez quanto ao 

vínculo consciencial multiexistencial; a mobilização básica das energias (MBE); a antena parapsí-

quica ligada à assistência necessária; o desbloqueio energético e a consolidação da sensibilidade 

energética pela participação contínua nas dinâmicas parapsíquicas da CCCI; a autorreeducação 

parapsíquica; a importância da visão traforista na qualificação do autoparapsiquismo mentalsomá-

tico; o desenvolvimento parapsíquico cosmoético ampliando a tara parapsíquica assistencial; a pa-

rarrepresentatividade na condição de epicentro multidimensional; a paraatenção e a correspondên-

cia ao interesse e investimento dos amparadores extrafísicos no desenvolvimento consciencial 

pessoal e grupal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gescon–autexposição cosmoética. 

Principiologia: o princípio cosmoético “isso não é para mim”; o princípio “isso tam-

bém passa”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o prin-

cípio da autocrítica cosmoética.  

Codigologia: o autabsolutismo na consecução do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da continuidade consciencial trazendo responsabilidade quanto aos 

atos pessoais; a teática do parapsiquismo interassistencial. 

Tecnologia: a técnica de análise dos trafores, trafares e trafais; a técnica consciencio-

métrica do conscin-cobaia; a técnica de aproveitamento dos desconfortos; a técnica de 99 dias 

sem pensar ou falar mal de si mesmo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do mega-

nível da autoconsciência; a aplicação das técnicas de desassimilação e recomposição energética 

pela caminhada no bosque; a técnica da expansão energética da autafetividade. 

Voluntariologia: o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista; o volun-

tariado mentalsomático na Cognópolis; o voluntariado ativo no enciclopedismo reurbanológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automen-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o labo-

ratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos; o Colégio In-

visível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito positivo instantâneo da mudança pensênica proativa; o efeito da 

assunção dos autotrafores na qualidade da assistência; o efeito do esforço em promover hetero-

crítica cosmoética na Autocosmoética; o efeito da falta de trabalhos energéticos repercutindo no 

soma; o efeito do megafoco proexológico; o efeito da identificação do público-alvo assistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas dos autenfrentamentos cosmoéticos. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico. 

Enumerologia: a manutenção da autorreciclagem; a manutenção da autodesassedialida-

de; a manutenção da automotivação; a manutenção da interassistencialidade; a manutenção da 

autoconfiança; a manutenção da autopacificação; a manutenção da retilinearidade pensênica.  

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ortopensenidade-ampara-

bilidade; o binômio tentativa-acerto; o binômio aversão-atração; o binômio patológico fadiga– 

–preguiça mental; o binômio zona de conforto–subnível evolutivo; o binômio repressão do tra-

far–repressão do trafor; o binômio autodepreciação-egocentrismo. 

Interaciologia: a interação autorrejeição-heterorrejeição; a interação Autoconsciencio-

metrologia (traços conscienciais)-Interassistenciologia (necessidades evolutivas); a interação au-

texposição cosmoética–parapsiquismo. 

Crescendologia: o crescendo egocentrismo-interassistencialidade; o crescendo tacon- 

-tares; o crescendo desafio-automotivação.  

Trinomiologia: o trinômio manutenção do conflito íntimo–insatisfação pessoal–autor-

reatividade; o trinômio achismo-expectativa-frustração; o trinômio autocriticidade cosmoética– 

–autenticidade consciencial–autorganização evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo visão míope / visão ampliada de si; o antagonismo 

conscin trafar / conscin trafor; o antagonismo Melexarium / Despertarium; o antagonismo en-

frentamento / sofrimento; o antagonismo repressão do trafar / enfrentamento do trafar; o antago-

nismo foco na solução / foco no problema; o antagonismo autoimperdoamento / autagressão;  

o antagonismo movimento centrípeto / movimento centrífugo das energias conscienciais (ECs);  

o antagonismo ruminação mental / uróboro introspectivo. 
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se evita o assédio, mais aumenta a pressão 

dos assediadores; o paradoxo de o medo da heterorrejeição afastar ainda mais as pessoas; o pa-

radoxo de o trafar quando desafiado poder aumentar a conexão com o amparo; o paradoxo de-

sassediador; o paradoxo de a análise do trafar poder ser mais doente em relação ao trafar em si; 

o paradoxo de quanto maior a paz interna, mais situações de recins aparecem para mexer na in-

traconsciencialidade para aumentar a autopacificação; o paradoxo de o escondimento aumentar 

a visibilidade externa do trafar. 

Politicologia: a amparocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reciclagem autopensênica. 

Filiologia: a neofilia; a recinofilia; a amparofilia; a autocogniciofilia; a traforofilia;  

a proexofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: o medo da exclusão afetiva; o medo do confronto; o medo de sofrer com as 

recins; a ereutofobia; a cacorrafiofobia; a conviviofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da Grabriela; a improdutividade da síndrome da pressa;  

a síndrome da boazinha; a síndrome do impostor. 

Maniologia: a eliminação da mania de reclamar de tudo; a extinção da mania de autovi-

timização; a superação da mania de se autojustificar; a dispensa da mania de se buscar a remissão 

do efeito e não da causa da doença; a megalomania; a supressão da mania de se preocupar exces-

sivamente com a opinião alheia. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito de o sofrimento ser necessário para evoluir. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a teaticoteca; a recexoteca; a prioroteca; a reptoteca;  

a coerencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodesafiologia; a Autopesquisologia; a Autorreflexologia;  

a Autopriorologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Autoconscienciometria; a Autoconsciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Autodesperto-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-trafar; a conscin autamparadora; a isca humana lúcida; o ser inte-

rassistencial; a conscin autopacificada; a conscin enciclopedista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o autodesafiador; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autode-

cisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólo-

go; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista;  

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o pa-

rapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o traforista. 

 

Femininologia: a autodesafiadora; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a autode-

cisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicólo-

ga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista;  

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a 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 traforista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

autoconscientiometricus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens technicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitrafar desafiador = aquele capaz de conduzir à reciclagem existenci-

al (recéxis); megatrafar desafiador = aquele capaz de conduzir à reciclagem intraconsciencial 

(recin). 

 

Culturologia: a cultura dos desafios evolutivos. 

 

Autanálise. De acordo com a Autorreflexologia, eis, a título de exemplo, 6 aspectos das 

manifestações conscienciais, listados em ordem alfabética, com respectivos autoquestionamentos, 

auxiliadores da análise do padrão trafarista pessoal: 

1.  Critiquice. Costumo reclamar muito e ver somente os aspectos negativos de mim 

mesmo, dos outros, das coisas e das contingências da vida humana? 

2.  Desmotivação. Acordo de manhã mal-humorado e insatisfeito com as responsabilida-

des a cumprir? 

3.  Emocionalismo. Como reajo ao me sentir desvalorizado, incompreendido e injustiça-

do? Já identifico as razões pelas quais ainda mantenho essas posturas imaturas? 

4.  Escondimento. Tenho dificuldade em dar e receber heterocríticas? 

5.  Megassédio. Tenho atraído acidentes de percurso com certa frequência? 

6.  Negocinho. Tenho cedido com frequência às chantagens emocionais das conseneres? 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, listados em ordem alfabé-

tica dos temas ou áreas, 12 categorias de manifestações conscienciais traforísticas capazes de au-

xiliar à conscin automotivada a identificar e reciclar os trafares ou mesmo lidar melhor, conside-

rando-os enquanto desafios autevolutivos, objetivando alcançar a saúde holossomática e a maturi-

dade consciencial: 

01. Acertologia: o foco na solucionática, a partir do erro, identificar os mataburros pes-

soais e estabelecer as próximas ações. 

02. Autodeterminologia: a eliminação da cunha mental trafarológica e autovitimizado-

ra; a utilização da técnica da mudança de bloco pensênico. 

03. Automotivaciologia: a manutenção da automotivação permanente quanto às recins 

prioritárias. 

04. Autorrevezamentologia: o realinhamento do viés seriexológico para as próximas 

intermissões e vidas intrafísicas. 

05. Centramentologia: o emprego do megatrafor pessoal; o desenvolvimento da visão 

traforista. 

06. Duplismologia: o auxílio no autodesassédio; a reciprocidade tarística; a manutenção 

da sexualidade sadia; o companheirismo; a afetividade; a caminhada a 2. 

07. Intencionologia: a promoção da recin para qualificar as autopriorizações evolutivas 

e não para se livrar do trafar. 

08. Interassistenciologia: a identificação e acolhimento do público-alvo assistível. 

09. Megafocologia: o investimento na linha da proéxis pessoal e grupal. 

10. Mentalsomatologia: a materialização do materpensene gesconológico do momento. 

11. Sinaleticologia: a proatividade de parar para reflexão, logo se perceba entrando no 

padrão emocional; a aplicação da técnica de expansão da lucidez, logo se perceba a sinalética do 

amparo extrafísico. 

12. Sobrepairamentologia: o enfrentamento natural dos contrafluxos, com paciência 

e sem reclamações; a ampliação da autopacificação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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 trafar desafiador, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ação  trafaricida:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

04.  Autofamiliaridade  ascendente:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

05.  Autorreflexão  conquistada:  Neopensenologia;  Homeostático. 

06.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

07.  Instante  cosmoetificador:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

09.  Neoperspectiva  existencial:  Neopensenologia;  Homeostático. 

10.  Paradoxo  da  insatisfação  evolutiva:  Desafiologia;  Neutro. 

11.  Repto  tácito:  Desafiologia;  Neutro.  

12.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro. 

14.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

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

 

O  TRAFAR  DESAFIADOR  CONSTITUI  ACELERADOR  EVO-
LUTIVO  DA  CONSCIN  INTERESSADA  NA  CONQUISTA  DE  

NEOPATAMAR  COSMOÉTICO,  A  PARTIR  DAS  RECINS  

CONSTANTES  E  AUTOQUALIFICAÇÃO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a superação do trafar desafiador sem so-

frimento? A motivação para fazer essa recin decorre da autoinsatisfação ou para aumentar a tara 

parapsíquica pessoal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Discurso do Rei. Título Original: The King's Speech. País: Reino Unido; & Austrália. Data: 2010. Du-

ração: 118 min. Gênero: Biografia; Drama; & História. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dire-

ção: Tom Hooper. Elenco: Colin Firth; Geoffrey Rush; Helena Bonham Carter; Derek Jacobi; Timothy Spall; Guy Pear-

ce; Michael Gambon; & Claire Bloom. Produção: Iain Canning; Emile Sherman; & Garet Unwin. Roteiro: David Sei-
dler. Fotografia: Danny Cohen. Música: Alexandre Desplat. Distribuidora: Paris Filmes. Outros dados: Oscar de Dire-

ção; 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 trono de rei da Ingla-

terra quando o irmão, Edward, abdica do posto em 1936. Despreparado, o novo rei pede o auxílio de especialista em dis-

cursos para superar o nervosismo e a gagueira. 
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clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 201. 
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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 487 e 488. 

 

A. K. A. 
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T R A F A R    F A V O R I T O  
( A U T O T R A F A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafar favorito é o traço-fardo dominador da conscin vulgar e, no Século 

XXI, tem sido, em geral, a toxicomania mortífera, a partir do tabagismo, do alcoolismo e do co-

cainismo, e também do armamentismo pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo traço procede do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “ti-

rar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. 

Surgiu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, provavelmente do idioma Francês 

Antigo, fardel, hoje fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV. A palavra favorito deriva do idio-

ma Italiano, favorito, “amado; predileto; preferido”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Megatrafar preferido. 02.  Trafar predileto. 03.  Trafar eleito.  

04.  Trafar escolhido; trafar estimado. 05.  Defeito favorito. 06.  Vício preferido. 07.  Inépcia pre-

dileta. 08.  Subdiscernimento óbvio. 09.  Insensatez categórica. 10.  Irracionalidade favorita; tra-

vão eleito. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo favoritismo: 

desfavor; desfavorável; desfavorecedor; desfavorecedora; desfavorecer; desfavorecida; desfavo-

recido; favor; favorabilidade; favorança; favorável; favorecedor; favorecedora; favorecer; favo-

recida; favorecido; favorecimento; favorita; favoritismo; favoritista; favoritístico; favorito; favo-

rizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafar favorito, trafar favorito individual e trafar 

favorito grupal são neologismos técnicos da Autotrafarologia. 

Antonimologia: 01.  Trafor favorito. 02.  Trafor preferido. 03.  Trafor predileto.  

04.  Trafor escolhido. 05.  Trafor majoritário. 06.  Trafor marcante. 07.  Virtude favorita. 08.  Vir-

tude eleita. 09.  Predicado predileto; talento preferido. 10.  Hiperacuidade pessoal; sensatez evi-

dente. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a closed mind; o locus minoris resistentiae da auto-

cosmoeticidade; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autossuperação dos instintos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de viciações; os baratropensenes; a baratropense-

nidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os 

escleropensenes; a escleropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopen-

senes; a morbopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os nosopensenes; a nosopen-

senidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os bagu-

lhos autopensênicos preservados; os pecadilhos autopensênicos ingenuamente considerados inó-

quos; as brechas às instrusões xenopensênicas patológicas; o quisto doentio no holopensene 

pessoal. 

 

Fatologia: o trafar favorito; as preferências pessoais; as coisas favoritas; a qualificação 

das escolhas pessoais; o grau de desconfiômetro mínimo; o baixo nível da autopriorização cos-

moética; as autoconvicções desestruturadas; a ausência de posicionamentos cosmoéticos defini-

dos; as tendências tíbias; a falta de prioridades evolutivas; as escolhas, primazias e opções menos 

inteligentes; o travão estimado; o gosto pelo malfeito; o deleite com as ações evolutivamente 

ectópicas; o apego às pseudovantagens hauridas na conduta trafarística; a estima pelo nódulo 

nosográfico da personalidade; o trafar favorito considerado parte relevante da identidade pessoal; 
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as tentativas débeis de autossuperação; as recaídas previsíveis; a desculpa providencial para as 

autocorrupções; as autoconfissões aparentemente sinceras transformadas em elogio ao vício; a de-

fesa das próprias irracionalidades; a malintencionalidade óbvia; o apedeutismo evolutivo; o impe-

dimento-mor à autodesperticidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inclina-

ção paragenética patológica renitente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autopensenidade-Baratrosfera; o sinergismo 

patológico das consciências agrupadas pelos trafares favoritos comuns. 

Principiologia: o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: os códigos sociais espúrios coniventes com apologias anticosmoéticas;  

a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos evolutivamente regressivos dos atos ou exemplos anticosmoé-

ticos; o efeito bola de neve da persistência no autengano multiplicando os estorvos à autevolu-

ção; o efeito fixador na personalidade dos erros reforçados vida após vida intrafísica; o efeito 

halo do mau exemplo; o efeito evolutivo do trafar estimado transmutado cosmoeticamente em 

trafor incipiente. 

Neossinapsologia: os travões mentais às neossinapses e paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo patológico das imaturidades consecutivas; o ciclo vicioso dos praze-

res subcerebrais. 

Enumerologia: o pensamento reconhecidamente intoxicante; o comportamento reco-

nhecidamente errado; o hábito reconhecidamente insalubre; o hobby reconhecidamente desviante; 

o posicionamento reconhecidamente equivocado; a atuação reconhecidamente anticosmoética;  

a existência reconhecidamente automimética. 

Binomiologia: o binômio benefícios imediatos–prejuízos seculares; o binômio egão-or-

gulho; o binômio autocorrupção-autassédio; o binômio inteligente favorecer trafores–desfavore-

cer trafares. 

Interaciologia: a interação patológica nosopensene sem eufemismo–insensatez sem am-

biguidade. 

Crescendologia: o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo pseu-

doganhos de hoje–perdas evolutivas de amanhã; o crescendo patológico melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autopensenização cosmovisiológica / autopenseniza-

ção monovisiológica. 

Paradoxologia: o paradoxo da exaltação vaidosa de trafar pessoal; o paradoxo do ape-

go consciencial ao próprio prejuízo evolutivo. 

Politicologia: a assediocracia; a mafiocracia; a cerberocracia; a barbarocracia; a asno-

cracia; a belicosocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a lei do gersismo. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a tabacomania; a patomania; a megalomania; a tiranomania; a hoplomania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Autotrafarologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Psiquiatria;  

a Psicologia; a Consciencioterapia; a Enganologia; a Desviologia; a Perdologia; a Antidiscerni-

mentologia; a Incoerenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente; a conscin dependente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o orgulhoso. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a orgulhosa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientia trafaralis; o Homo sapiens humanus; o Ho-

mo sapiens dependens; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens pollutor; o Homo 

obtusus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens obsessor; o Ho-

mo sapiens amoralis; o Homo sapiens stigmaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafar favorito individual = o alcoolismo doméstico da pessoa caseira; 

trafar favorito grupal = o tabagismo da pessoa pertencente ao clube dos charuteiros. 

 

Culturologia: a cultura do desleixo regressivo; a cultura baratrosférica reproduzida in-

trafisicamente. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autotrafarologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 categorias de reações pessoais do universo dos trafares favoritos: 

01.  Competitividade: a manobra favorita dos invejosos. 

02.  Devaneamento: o regozijo preferencial dos artistas inveterados. 

03.  Dispersão: o subterfúgio confortante dos boavidas. 

04.  Elitismo: o posicionamento dileto dos feudalistas inconformados. 

05.  Heterocriticidade mordaz: a pseudossinceridade apreciada pelo heterassediador. 

06.  Idolatria: o placebo venerado pelos fiéis. 

07.  Impontualidade: o recurso escolhido pelos egocêntricos. 

08.  Manipulação interconsciencial: o ardil elegido pelos ávidos de poder. 

09.  Perfeccionismo: a desculpa preferida dos supervaidosos improdutivos. 

10.  Postergação: a opção benquista pelos preguiçosos. 

11.  Teimosia: a justificativa predileta dos orgulhosos. 

12.  Timidez: o pretexto estimado pelos covardes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trafar favorito, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Automegatrafarismo:  Interassistenciologia;  Neutro. 

05.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

07.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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11.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  TRAFAR  FAVORITO  ACOMETE  A  CONSCIN  DESLEI-
XADA  E  DEPENDENTE.  EM  CERTOS  CASOS,  A  PESSOA  

CHEGA  ATÉ  A  JACTAR-SE  DAS  PRÓPRIAS  MAZELAS,  
INCAPAZ  DE  SOBREPOR-SE  AOS  VÍCIOS  ARRAIGADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta algum trafar ou algum trafor favorito? 

Desde quando? 
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T R A F O R    A S S U M I D O  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor assumido é o traço-força admitido, reconhecido, confirmado, rati-

ficado, verificado, validado e aplicado pela consciência (intra ou extrafísica), capaz de modificar 

a manifestação intraconsciencial, promover reciclagens e impulsionar a evolução pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; 

puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Apa-

receu no Século XVI. A palavra força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de fortis, 

“forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Sur-

giu no Século XIII. O termo assumir deriva também do idioma Latim, assumere, “tomar; receber 

para si; arrogar; apropriar”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Trafor admitido. 02.  Trafor legitimado. 03.  Trafor autenticado.  

04.  Trafor autolegalizado. 05.  Trafor declarado. 06.  Trafor revelado. 07.  Trafor explicitado.  

08.  Trafor reconhecido. 09.  Trafor assenhorado. 10.  Trafor professado. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafor assumido, minitrafor assumido e maxitrafor 

assumido são neologismos técnicos da Traforologia. 

Antonimologia: 01.  Trafor negado. 02.  Trafor renunciado. 03.  Trafor denegado.  

04.  Trafor declinado. 05.  Trafor recusado. 06.  Trafor evitado. 07.  Trafor anjurado. 08.  Trafor 

desconhecido. 09.  Trafor inexplorado. 10.  Trafor ocioso. 

Estrangeirismologia: o savoir-faire; o know how evolutivo; a dinamização do curricu-

lum vitae; a personal ability ativa; a expertise aplicada; o take on das virtudes; o magni pretii 

homo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às potencialidades holossomáticas pessoais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Apliquemos 

nossos trafores. 

Citaciologia: – O talento de um homem parecerá sempre inferior ao que é, quando se 

entrega a tarefas demasiadamente grosseiras (Friedrich W. Nietzsche, 1844–1900). 

Unidade. O trafor é a unidade de medida da holomaturidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal traforista; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; o holopensene da aplicação dos autotrafores. 

 

Fatologia: o trafor assumido; o trafor intimamente reconhecido; a valorização do trafor; 

o trafor teático; o trafor atuante no grupocarma; o trafor exposto em público; o trafor latente; o le-

vantamento das autopotencialidades; os trafores desconhecidos agora reconhecidos; a utilização 

de trafores indicando mais trafores; a hipótese da identificação do megatrafor; a recuperação de 

cons; a ampliação da força presencial; a performance pessoal evolutiva; a manifestação focada 

nos trafores; a assistência realizada através do trafor; o abastecimento de energias através das rea-

lizações traforistas; as heterocríticas traforistas consideradas; a crescente homeostase íntima;  

a saída da mediocridade; o fortalecimento da autestima pautada no uso do trafor; a reunião de tra-

fores coligados; a disponibilização interassistencial dos autotalentos; a doação das riquezas intra-

conscienciais; a genialidade pessoal na prática. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de pon-

tos de manobras para assediadores extrafísicos; a conexão direta com o amparo extrafísico de 

função; a recuperação da herança paragenética favorável; a retrossenha pessoal enquanto pista 

útil; a identidade extra sendo marca interassistencial indelével; a paralicença para entrar no Curso 

Intermissivo (CI); a paraindicação da proéxis pessoal; o retroexemplo do trafor pessoal; a assis-

tência extrafísica ao grupo afim; as energias geradoras da assistência extrafísica; a  aproximação 

extrafísica das amizades raríssimas; as primaveras energéticas; o parapsiquismo atuante; os ba-

nhos energéticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da aplicação dos trafores pessoais na superação dos tra-

fares. 

Principiologia: o princípio da inevitabilidade de autesforços reiterados para aquisição, 

manutenção e aprimoramento de autotrafores; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) 

aplicado à assunção dos trafores pessoais. 

Codigologia: a aplicação cotidiana do trafor pessoal constando no código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teaticologia na aplicação dos 

trafores. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; as técnicas conscienciométricas; as técnicas 

de gerenciamento dos autotrafores; a técnica de aplicação dos autotrafores. 

Voluntariologia: o investimento interassistencial dos trafores pessoais na maxiproéxis 

pela prática do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Traforólogos. 

Efeitologia: o efeito do trafor assumido na autevolução; o efeito da valorização dos tra-

fores na proéxis pessoal; o efeito de assumir o megatrafor; os efeitos assistenciais dos trafores 

empregados cosmoeticamente; o efeito positivo, assertivo e cosmoético na manifestação consci-

encial a partir da teática dos trafores; o efeito dos trafores em uso resultarem em neotrafores. 

Neossinapsologia: a consolidação das neossinapses traforistas através das vivências 

pessoais. 

Ciclologia: o ciclo da produtividade; o ciclo das realizações; o ciclo virtuoso da conscin 

traforista. 

Enumerologia: os autovalores dispostos; as autopotencialidades aproveitadas; as auto-

destrezas empregadas; as autocapacidades exercidas; as autoproficiências desempenhadas; os au-

topredicados aplicados; as autogenialidades vivenciadas. 

Binomiologia: o binômio conscin-trafor–conscin trator; o binômio tendência-trafor;  

o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio megaforça-minifardo. 

Interaciologia: a interação trafor genético–trafor paragenético; a interação trafor-pa-

ratrafor; a interação retrotrafores-neotrafores. 

Crescendologia: o crescendo tendência-experiência-competência; o crescendo trafores 

teóricos–trafores práticos; o crescendo minitrafor-trafor-megatrafor. 

Trinomiologia: o trinômio autevolutivo trafores assumidos–trafares eliminados–trafais 

preenchidos. 

Polinomiologia: o polinômio trafor invulgar–trafor singular–trafor original–trafor ra-

ro; o polinômio cosmoético ação respeitável–ação notável–ação admirável–ação distinta. 

Antagonismologia: o antagonismo visão traforista / visão trafarista; o antagonismo va-

lorização do trafor / desvalorização do trafor; o antagonismo trafor ativo / trafor ocioso; o anta-

gonismo trafor assumido / trafor sumido; o antagonismo trafor conhecido / trafor desconhecido; 
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o antagonismo priorização do trafor / despriorização do trafor; o antagonismo trafor assistencial 

/ trafor assediador. 

Paradoxologia: o paradoxo de poder haver fronteira tênue separando trafores e tra- 

fares. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a meritocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à assunção evolutiva dos trafores pessoais. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da mediocrização. 

Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço. 

Holotecologia: a traforoteca; a potencioteca; a superlativoteca; a mentalsomatoteca; 

a epicentroteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Lucidologia; a Despertologia; a Intermissiologia; 

a Ortopensenologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Parageneticologia; 

a Seriexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência traforista. 

 

Masculinologia: o voluntário; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;  

o conscienciólogo; o líder cosmoético; o reciclante; o superdotado intelectual; o gênio; o erudito; 

o polímata; o tridotado consciencial. 

 

Femininologia: a voluntária; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;  

a consciencióloga; a líder cosmoética; a reciclante; a superdotada intelectual; a gênia; a erudita;  

a polímata; a tridotada consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens or-

thopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitrafor assumido = a aptidão didática aplicada na docência conscien-

ciológica; maxitrafor assumido = a aptidão grafopensênica aplicada na escrita de livro tarístico. 

 

Culturologia: a cultura da maestria. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Traforologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 variá-

veis e respectivas habilidades da conscin traforista: 

01.  Ação. A habilidade em utilizar as próprias qualidades. 

02.  Aceitação. A habilidade em receber elogios. 

03.  Assistência. A habilidade em doar o melhor de si. 

04.  Autoconstrução. A habilidade em construir novas competências. 

05.  Diagnóstico. A habilidade autodiagnosticar trafores. 

06.  Fortalecimento. A habilidade em fortalecer os traços-força. 

07.  Heterocrítica. A habilidade em enxergar as virtudes alheias. 

08.  Reconhecimento. A habilidade em elencar as aptidões, pessoais e alheias. 

09.  Singularidade. A habilidade em reconhecer as singularidades pessoais. 

10.  Valorização. A habilidade em valorizar os minitrafores. 
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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 trafor assumido, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Assunção  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

03.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

11.  Trafor  desassediador:  Traforologia;  Homeostático. 

12.  Trafor  enganador:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

13.  Trafor  instigado:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro. 

15.  Trafor  onipresente:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  MAIS  LÚCIDA  PESQUISA, 
RECONHECE,  ASSUME  E  UTILIZA  OS  PRÓPRIOS TRAFO-

RES  NA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA,  VISANDO  RESULTADOS  

INTERASSISTENCIAIS  E  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece, assume e coloca em prática os pró-

prios trafores? Se afirmativo, utiliza-os para fins interassistenciais multidimensionais ou somente 

para interesses pessoais intrafísicos? 

 
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 345 a 347. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 262, 305, 996, 997, 999, 1.000 e 1.012. 

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, 465, 

1.027 e 1.102. 
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 369, 1.638 a 1.640. 

5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos;  
14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 

12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 335. 
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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 112, 443, 
445, 447, 449, 488, 604 e 699. 

 

M. O. 
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T R A F O R    C O N S E Q U E N T E  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor consequente é o traço-força complexo derivado diretamente de ou-

tro trafor da conscin quando intermissivista e autolúcida quanto às prioridades evolutivas da au-

toproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; 

puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigo-

roso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século XIII. 

O vocábulo consequente procede também do idioma Latim, consequens, “seguidor; sucessor”. 

Foi registrado no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Trafor consecutivo; trafor decorrente. 02.  Trafor derivado. 03.  Tra-

for imediato. 04.  Trafor complexo. 05.  Trafor gerado. 06.  Trafor-produto. 07.  Trafor-descen-

dente. 08.  Trafor contrapontístico. 09.  Trafor posterior. 10.  Megavirtude. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo consequên-

cia: consequencial; consequencialidade; consequente; consequentemente; inconsequência; in-

consequente. 

Neologia. As 4 expressões compostas trafor consequente, trafor consequente mínimo, 

trafor consequente mediano e trafor consequente máximo são neologismos técnicos da Traforo-

logia. 

Antonimologia: 01.  Trafor simples. 02.  Trafor primário. 03.  Trafor básico. 04.  Trafor  

introdutório. 05.  Trafor preambular. 06.  Trafor preparatório. 07.  Trafor gerador. 08.  Trafor an-

tecedente. 09.  Trafor anterior. 10.  Minivirtude. 

Estrangeirismologia: o Traforium; o double skilled; os technical know-hows conjuga-

dos; o papel do feedback na identificação dos autotrafores. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do traforismo; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a junção disciplina-fle-

xibilidade na autopensenização retilínea; o holopensene traforístico favorecendo a expressão das 

genialidades pessoais. 

 

Fatologia: o trafor consequente; o trafor mais complexo; o trafor-produto; o fato de todo 

predicado pessoal gerar outro predicado como consequência da autevolução consciencial; o divi-

dendo traforológico; a interfusão dos trafores; a Bitraforologia; a conjugação deliberada dos auto-

talentos; a competição da conscin consigo mesma; a atitude proativa perante a autevolução; as au-

taquisições traforísticas; os autovalores embasando a opção por habilidades novas; a incorporação 

de autotrafores ao repertório consciencial; a construção de perfil autevolutivo eficiente; a aproxi-

mação gradativa da autoconsciencialidade aos modelos evolutivos ideais. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o paratrafor decorrente da participação em Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico dos trafores; o sinergismo de trafores afins 

na formação do megatrafor; o sinergismo trafores teóricos–trafores práticos; o sinergismo trafo-

res-paratrafores; o sinergismo dos trafores em uso resultando em neotrafores. 

Principiologia: o princípio da inevitabilidade de autesforços reiterados para aquisição, 

manutenção e aprimoramento de autotrafores; a vivência do princípio da descrença; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autevolução interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) indicando a autorresponsabilidade 

na proficuidade dos autotrafores. 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria da Bitraforologia. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas de gerenciamento dos autotra-

fores; a técnica de aplicação dos autotrafores conjugados; as técnicas estratégicas de coopera-

ção intertrafores; a técnica do detalhismo nas avaliações conscienciais evolutivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Tra-

forólogos. 

Efeitologia: os efeitos da recin vivenciada na transformação de trafares em minitrafores 

incipientes; os efeitos do somatório teático de megatrafores individuais na formação de megatra-

fores grupais pró-maxiproéxis; o efeito da conjugação de trafores complementares na neutraliza-

ção de trafares e conquista de trafais; o efeito da conjugação retrocompetências ambíguas–mini-

trafor cosmoético na construção de neotrafor. 

Ciclologia: o ciclo colheita-sementeira; o ciclo trafores entrosados–catálise produtiva–

–autexpectativas superadas. 

Enumerologia: o levantamento autocrítico das autopotencialidades; o exercício teático 

das auto-habilidades; o reconhecimento íntimo dos autopredicados; a disponibilização interassis-

tencial dos autotalentos; o aprimoramento contínuo das autocompetências; a construção progres-

siva de neotrafores; o enriquecimento evolutivo da autoconsciencialidade. 

Binomiologia: o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio conscin-trafor–conscin-

trator; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio intelectualidade-praticidade; o binômio 

criticidade-cosmoeticidade; o binômio cientificidade-interassistencialidade; o binômio hiperati-

vidade perceptiva–atilamento paraperceptivo; o binômio inteligência evolutiva–megavontade in-

quebrantável. 

Interaciologia: a interação autorrecursos traforísticos reconhecidos–confiança na 

autorresolutividade; a perícia na interação de trafores adequados à proficiência dos autesforços 

em determinado contexto; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo bitraforismo-multitraforismo; o crescendo me-

gatrafar-megatrafor; o crescendo cronêmico tendência-experiência-competência; o crescendo 

regressivo trafor mal-usado–neotrafar; o crescendo traforológico minitrafor–trafor prolífero– 

–megatrafor. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio retrocognitor–formador de opi-

nião–produtor de conhecimentos; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-mega-

trafor-megapensene; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio autevolutivo elimi-

nação de trafar–aquisição de trafal–fixação de trafor. 

Polinomiologia: o polinômio integração de aptidões–automotivação laboral–delibera-

ção cosmoética–superprodutividade evolutiva; o polinômio prática prolongada–repetição apri-

morada–consecução facilitada–capacidade consolidada; o polinômio trafares reciclados–trafais 

adquiridos–retrotrafores recuperados–neotrafores construídos. 
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Antagonismologia: o antagonismo autotrafor / autotrafar; o antagonismo bitraforismo 

evolutivo / bitrafarismo regressivo; o antagonismo trafor-causa / trafor-efeito; o antagonismo 

trafor gerador / trafor gerado. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao fortalecimento teático dos autotrafores. 

Filiologia: a traforofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: o potencial traforístico adormecido nas síndromes regressivas. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a potencio-

teca; a epicentroteca; a criativoteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Bitraforologia; a Evoluciologia; a Priorologia;  

a Intermissiologia; a Proexologia; a Discernimentologia; a Parapercepciologia; a Macrossomato-

logia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Conscienciometrologia; a Autocogniciologia; a Con-

trapontologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência multitraforista. 

 

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 traforista; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor consequente mínimo = a autodedicação à interassistencialidade; 

trafor consequente mediano = a conquista da ofiex pessoal; trafor consequente máximo = a con-

quista da condição da autodesperticidade. 

 

Culturologia: a cultura da Traforologia; a cultura da produtividade cosmoética. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Traforologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, o cote-

jo entre 7 categorias de trafores primários e os respectivos trafores consequentes: 
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Tabela  –  Trafores  Primários  /  Trafores  Consequentes 

 

N
os

 Trafor  Primário Trafor  Consequente 

1. Autexperiência:  autocompetência Maximoréxis:  extrapauta  evolutiva 

2. Autocompetência:  autodinamismo Compléxis  pessoal:  megagescon 

3. Autoconsciência:  autolucidez Macrossoma  pessoal:  Parapercepciologia 

4. Autocosmoeticidade:  CPC Interassistenciologia:  minipeça  assistencial  

5. Autodiscernimento:  autoprioridades Autodesperticidade:  boa  forma  evolutiva 

6. Holomaturidade:  multidimensionalidade Ofiex  pessoal:  conquista  pós-tenepes 

7. Inteligência  evolutiva:  polimatia Autorrevezamento:  cápsula  do  tempo 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trafor consequente, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Adorno  consciencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  enganador:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  MULHER  OU  HOMEM,  
QUANDO  DINÂMICA,  VIVE  SEMPRE  ATENTA  AO  PRÓXIMO  

TRAFOR  PORVINDOURO  A  SER  CONQUISTADO  NO  ÂM-
BITO  COSMOVISIOLÓGICO  DAS  VIVÊNCIAS  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Quais trafores consequentes você, leitor ou leitora, já conquistou? Qual 

o próximo trafor a ser alcançado e dominado? 
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T R A F O R    D A    E S C R I T A  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor da escrita é a habilidade, aptidão, propensão, pendor, talento e tra-

ço de inteligência grafológica da conscin, homem ou mulher, indicativo do especialismo holobio-

gráfico e da diretriz autoproéxica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo traço procede do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; 

puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do mesmo idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; 

vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século 

XIII. O vocábulo escrita vem do idioma Italiano, scrita, “palavra; frase; trechos de frases escritos 

sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escre-

ver”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Trafor grafopensênico. 2.  Talento intelectivo gráfico. 3.  Habilidade 

da escrita. 4.  Virtude redacional. 5.  Inteligência grafopensênica. 6.  Engenhosidade gráfica.  

7.  Especialismo textual holobiográfico. 8.  Proficiência gráfica. 9.  Megatrafor do autor veterano. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafor da escrita, trafor da escrita ocioso e trafor 

da escrita ativo são neologismos técnicos da Traforologia. 

Antonimologia: 1.  Trafal da escrita. 2.  Inépcia redacional. 3.  Trafor da fala. 4.  Trafar 

da preguiça mental. 

Estrangeirismologia: os insights verponológicos do escritor conscienciológico; a per-

formance exitosa do verbetógrafo traforista; os viri litterati da Idade Média; o Traforium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assunção do megatrafor interassistencial. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema, a primeira do escritor e propositor 

da Psicanálise sobre a queima dos livros de própria autoria, durante o nazismo: – Na Idade Média 

eles teriam me queimado. Agora se contentam em queimar meus livros (Sigmund Freud, 1856– 

–1939). Quem escreve, estende a mão ao outro para provocar uma revolução (Vilém Flusser, 

1920–1991). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autorado conscienciológico; a facilidade em ex-

pressar-se pela escrita constituindo o materpensene pessoal; os grafopensenes; a grafopensenida-

de; os cognopensenes; a cognopensenidade; os retrografopensenes; a retrografopensenidade; a au-

toortopensenidade grafada. 

 

Fatologia: o trafor da escrita; a oportunidade de escrever, de maneira inédita no Planeta, 

sobre a Conscienciologia; o fato lamentável de saber escrever bem, mas não ter conteúdo a grafar; 

o autor de livro único; a banalização do autotrafor; a superficialidade do conteúdo imediatista;  

a estilística pessoal do escritor; a facilidade em redigir bem desde a infância; o fato inusitado da 

criança brincar com enciclopédias; o fato de o escolar preferir a biblioteca em vez de brincar no 

pátio da escola; a expectativa de familiares e professores acerca da futura profissão do pequeno 

autor; a interassistência precoce através do autotrafor da escrita; a intimidade com as letras; a ati-

vidade autoral enquanto expressão do trinômio motivação-trabalho-lazer; a autodileção parage-

nética grafopensênica; o fato da inexistência do dom da escrita, mas sim esforços contínuos, vida 

após vida; a fórmula ideal para desenvolver o trafor grafológico: escrever, escrever e escrever;  

a leitura voraz, porém seletiva, contribuindo para a construção do talento redacional; o detalhismo 

e a exaustividade conquistados; a grafotares; o fato de a escrita ultrapassar a própria fala em 
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termos de importância; a evitação do autodesperdício dos potenciais evolutivos; o livro pessoal 

enquanto cápsula do tempo grafopensênica; o fato de o autor de hoje deparar-se com obra pessoal 

escrita em ressoma prévia; o senso de proéxis grafotarística; a assunção das habilidades mentais-

somáticas; as gestações conscienciais realizadas coletivamente; a meta dos 500 coautores da En-

ciclopédia da Conscienciologia; o primado da escrita; a megagestação consciencial ou obra-pri-

ma enquanto chancela da Autorrevezamentologia Multiexistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois do exercício da grafopensenidade; a paracerebralidade dominante na Megagesconologia 

Avançada; a doação da personalidade integral através do legado intraconsciencial escrito; o me-

gatrafor da escrita construído ressoma após ressoma dedicada à intelectualidade e à produção tex-

tual interassistencial; o autorado verponológico interdimensional; a parespecialização grafológica 

trabalhada nos Cursos Intermissivos (CIs); a pangrafia enquanto grafia universal; a amparabilida-

de inspiradora nos posfácios dos originais; a autotaquirritmia megagescônica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisador-escritor; o sinergismo leitor-autor;  

o sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico; o sinergismo Ciência-registro; o siner-

gismo laringochacra-coronochacra enriquecendo o autorado conscienciológico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do escritor tarístico; o prin-

cípio da descrença antes da leitura de obra escrita; o princípio do abertismo consciencial neces-

sário às gestações conscienciais; o princípio da controvérsia útil perante publicação de neover-

pons; o princípio de toda consciência poder escrever, bastando querer; o princípio da autorres-

ponsabilidade evolutiva perante trafor mentalsomático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula acerca da res-

ponsabilidade sobre a aplicação interassistencial do trafor da escrita; o código grupal de Cosmoé-

tica (CGC) incluindo cláusula acerca do comprometimento do grupo evolutivo com as megages-

cons coletivas. 

Teoriologia: a teoria da qualificação permanente dos trafores; a Teoria Literária. 

Tecnologia: a técnica da análise da estilística do autor; a técnica dos 50 dicionários;  

a técnica das 50 vezes mais; a técnica do confor; a técnica terapêutica das narrativas; a técnica 

da imersão na escrita; a técnica de ler as publicações dos pares; a técnica da listagem dos pré-li-

vros; a técnica do Círculo Mentalsomático. 

Voluntariologia: os voluntários-revisores da Associação Internacional Editares; os vo-

luntários-autores da União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); os 

voluntários-verbetógrafos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; o Colégio Invisível 

dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; 

o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da 

Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito cascata de escrever continuadamente; o efeito interassistencial do 

artigo relatando a autopesquisa; o efeito motivador do primoverbete pessoal; o efeito potenciali-

zador da aplicação cosmoética do trafor grafológico; o efeito exemplarista do inversor(a)-es-

critor(a); o efeito da Retribuiciologia através da publicação dos livros tarísticos; o efeito na Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP) do escritor interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo autopesquisa-autorado; o ciclo pista grafopensênica–achado holobi-

ográfico; o ciclo ler-anotar-escrever; o ciclo da escrita ativo. 

Enumerologia: o gosto pelos livros; o gosto pelas enciclopédias; o gosto pelos dicioná-

rios; o gosto pelas bibliotecas; o gosto pelas pesquisas; o gosto pelos estudos; o gosto pela escrita. 
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Binomiologia: o binômio enciclopédia-biblioteca; o binômio tempo para ler–tempo pa-

ra escrever; o binômio psicografia-pangrafia; o binômio manuscrever-digitar; o binômio vonta-

de de escrever–vontade de aprender; o binômio verificação-reverificação dos originais; o binô-

mio heteromotivação para redigir–automotivação para escrever. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação escritor-parescritor; a in-

teração vida de escritor–vida de leitor; a interação erudição-argumentação; a interação revisor- 

-escritor. 

Crescendologia: o crescendo esmiuçar a autobiografia–deixar rastro textual; o cres-

cendo caderneta de anotações–livro publicado; o crescendo leitor precoce–escritor veterano;  

o crescendo Cultura Oral–Cultura Escrita; o crescendo autodisciplina–completismo autoral;  

o crescendo detalhe mínimo–contexto máximo. 

Trinomiologia: o trinômio leitura sistemática–pesquisa crítica–escrita esclarecedora;  

o trinômio História-Historiografia-historiógrafo; o trinômio pesquisa-artigo-livro; o trinômio 

autopesquisa–artigo pessoal–livro autobiográfico; a tríade indispensável ao escritor consciencio-

lógico materializada no trinômio Holociclo-Holoteca-Tertuliarium; o trinômio motivação auto-

pesquisística–trabalho redacional–lazer autoral; o trinômio lógica-ponderação-racionalidade 

aplicado na redação do livro tarístico. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo artigo-palestra-tese-livro-tratado; o polinô-

mio editora-gráfica-livraria-biblioteca; o polinômio escritor-revisor-editor-distribuidor-leitor. 

Antagonismologia: o antagonismo biografia autorizada / biografia desautorizada;  

o antagonismo dicionário / tolicionário; o antagonismo escritor engavetador–escritor publica-

dor; o antagonismo autor erudito consagrado / autor insciente ignorado; o antagonismo livro 

taconístico / livro tarístico; o antagonismo apedeutismo / erudição; o antagonismo prolixidade 

gráfica vazia / concisão redacional sustanciosa. 

Politicologia: a política editorial das grandes editoras; as políticas de democratização da 

escrita; a política evolutiva pessoal das gestações conscienciais; a bibliocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei da retribuição dos aportes recebidos; a lei do maior esforço no desen-

volvimento da inteligência linguística avançada. 

Filiologia: a leiturofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a gesconofilia; a bi-

bliofilia; a leiturofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a gesconofobia; a neofobia; a grafofobia; a literofobia; a argumentofobia; 

 a bibliofobia; a fobia escolar nos níveis fundamental, médio e universitário. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel indicando pseudotrafor da escrita; a superação da 

síndrome da inércia grafopensênica; o tratamento grafoterápico da síndrome da graforreia; a bi-

blioterapia indicada aos portadores da síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a bibliomania; a registromania. 

Mitologia: os mitos lacrimosos da Literatura Universal; a mitificação dos ganhadores 

do Prêmio Nobel de Literatura; o mito pessoal da escrita de livros “não ser para mim”. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca; a ideoteca; a intelectoteca; a argu-

mentoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a traforoteca; a potencioteca; a pesquisoteca; a lexico-

teca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Estilística; a Paleografia; a Línguística; a Ampa-

rologia; a Proexologia; a Megagesconologia; a Lexicologia; a Autopolicarmologia; a Heuristico-

logia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autorretrocogniciologia; a Intencionologia;  

a Conscienciografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o escriba; o escritor; o intelectual; o jornalista; o cronista; o revisor;  

o enciclopedista; o verbetógrafo; o coordenador da megagescon; o organizador de manual prático; 

o editor-chefe; o redator publicitário; o cientista; o autorando; o literato; o agente retrocognitivo. 

 

Femininologia: a escriba; a escritora; a intelectual; a jornalista; a cronista; a revisora;  

a enciclopedista; a verbetógrafa; a coordenadora de megagescon; a organizadora de manual prá-

tico; a editora-chefe; a redatora publicitária; a cientista; a autoranda; a literata; a agente retrocog-

nitiva. 

 

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

communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens intel-

lectualis; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens interas-

sistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor da escrita ocioso = a procrastinação da redação e publicação do 

primeiro verbete na Enciclopédia da Conscienciologia por parte da conscin textualmente hábil; 

trafor da escrita ativo = a redação e publicação mensal de verbetes na Enciclopédia da Conscien-

ciologia por parte da conscin textualmente hábil. 

 

Culturologia: a Multiculturologia do Conhecimento Humano registrado. 

 

Civilizaciologia. Exame minucioso sobre o histórico da Humanidade revela a estreita re-

lação entre os registros gráficos e a expressão do pensamento, da cultura e da tecnologia vigentes 

em cada período. Eis, a seguir, em ordem crescente de evolução, 8 dos principais instrumentos, 

suportes e / ou meios utilizados para a escrita desde a Idade da Pedra até a atualidade (Ano-base: 

2012): 

1.  Pedra: as paredes das cavernas; os pictogramas rupestres; os registros pictográficos. 

2.  Madeira e ossos: as tabuletas; os entalhes; a casca das árvores; o bambu (África; 

China). 

3.  Argila: as tábuas de cerâmica; o óstraco; a escrita cuneiforme; o buril. (Mesopotâmia). 

4.  Papiro: os rolos papiríferos; os hieróglifos; a escrita hierática; os escribas (Alexan- 

dria, Egito Antigo; 2.800 a.e.c.). 

5.  Pergaminho: as peles curtidas de caprinos e ovinos; o velino; o cálamo; o ancestral 

do livro (Egito Antigo; Pérgamo, Grécia Antiga; 190 a.e.c.). 

6.  Tecido: a seda na China; o linho no Egito e em Roma (25 e.c.). 

7.  Papel: a invenção chinesa; a difusão muçulmana; a popularização na Europa; os co-

pistas; as iluminuras (China; 105 e.c.). 

8.  Tela de computador: o desktop; o notebook; o tablet; a tecnologia touch screen;  

o comando de voz. 

 

Farturologia. Na Era da Fartura de suportes para a escrita, ainda o papel e a caneta, 

sempre à mão, seguem indispensáveis a todo autopesquisador ou autopesquisadora interessados 

no registro fidedigno das autovivências e neoideias, base da gescon tarística. 

 

Erudiciologia. Segundo a Estilologia, eis na ordem alfabética, 33 designações de estu-

diosos, especialistas, versados e / ou admiradores da obra de escritores e pensadores destacados 

na Literatura Universal: 

01.  Alencariano: o escritor brasileiro José de Alencar (1829–1877). 

02.  Anatoliano: o escritor francês Anatole France (1844–1924). 

03.  Balzaquiano: o escritor francês Honoré de Balzac (1799–1850). 

04.  Boswelliano: o escritor escocês James Boswell (1740–1795). 
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05.  Camiliano: o escritor português Camilo Castelo Branco (1825–1890). 

06.  Carlyliano: o escritor inglês Thomas Carlyle (1795–1881). 

07.  Casimiriano: o poeta brasileiro Casimiro de Abreu (1839–1860). 

08.  Cervantesco: o escritor espanhol Miguel de Cervantes (1547–1616). 

09.  Ciceroniano: o orador e escritor romano Marcus Tullius Cícero (106–43 a.e.c.). 

10.  Claudeliano: o escritor francês Paul Claudel (1868–1955). 

11.  Dannunziano: o escritor italiano Gabriele D’Annunzio (1863–1938). 

12.  Dostoievskiano: o escritor russo Fyodor Mikhailovitch Dostoievski (1821–1881). 

13.  Eciano: o escritor português Eça de Queirós (1845–1900). 

14.  Flaubertiano: o escritor francês Gustave Flaubert (1821–1880). 

15.  Garretiano: o escritor português Almeida Garret (1799–1854). 

16.  Gidiano: o escritor francês André Gide (1869–1951). 

17.  Hugoano: o escritor francês Victor Hugo (1802–1885). 

18.  Kafkiano: o escritor checo Franz Kafka (1883–1924). 

19.  Keyserlinguiano: o escritor alemão Hermann Keyserling (1880–1946). 

20.  Kierkegaardiano: o escritor dinamarquês Sören Aabye Kierkegaard (1813–1855). 

21.  Lobatiano: o escritor brasileiro Monteiro Lobato (1882–1948). 

22.  Machadiano: o escritor brasileiro Machado de Assis (1839–1908). 

23.  Nabuquiano: o escritor e orador Joaquim Nabuco (1849–1910). 

24.  Pirandelliano: o escritor italiano Luigi Pirandello (1867–1936). 

25.  Proustiano: o escritor francês Marcel Proust (1871–1922). 

26.  Rosiano: o escritor brasileiro Guimarães Rosa (1908–1967). 

27.  Ruskiniano: o escritor e crítico de arte inglês John Ruskin (1819–1900). 

28.  Saramaguiano: o escritor português José Saramago (1922–2010). 

29.  Sartriano: o escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905–1980). 

30.  Shakespeariano: o dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare (1564–1616). 

31.  Stendhaliano: o escritor francês Stendhal, pseudônimo de Marie-Henri Beyle (1783– 

–1842). 

32.  Tolstoiano: o escritor russo russo Leon Tolstoi (1828–1910). 

33.  Voltairiano: o escritor francês Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet 

(1694–1778). 

 

Neoperspectivologia. A inteligência grafopensênica da conscin, homem ou mulher, de-

senvolvida em retrovidas dedicadas somente às obras literárias e textos essencialmente filosófi-

cos, exige profunda reciclagem na Era da Conscienciologia, caracterizada pela cientificidade ne-

overponológica e cosmoeticidade interassistencial. 

 

Associaciologia. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, em ordem alfabética e a títu-

lo de exemplos, 25 traços conscienciais associados, complementares e / ou qualificadores da geni-

alidade grafotarística: 

01.  Trafor da arquivística. 

02.  Trafor da atenção concentrada. 

03.  Trafor da autexemplificação lúcida. 

04.  Trafor da autocrítica. 

05.  Trafor da autopesquisa. 

06.  Trafor da autorganização. 

07.  Trafor da coragem cosmoética. 

08.  Trafor da criatividade. 

09.  Trafor da curiosidade sadia. 

10.  Trafor da determinação. 

11.  Trafor da disciplina. 

12.  Trafor da erudição. 

13.  Trafor da exaustividade. 
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14.  Trafor da interassistencialidade. 

15.  Trafor da logicidade evolutiva. 

16.  Trafor da motivação. 

17.  Trafor da paciência. 

18.  Trafor da persistência. 

19.  Trafor da reflexão. 

20.  Trafor da tecnicidade. 

21.  Trafor do autodidatismo. 

22.  Trafor do compartilhamento. 

23.  Trafor do detalhismo. 

24.  Trafor do ortotaquipsiquismo. 

25.  Trafor do poliglotismo. 

 

Errologia. Segundo a Priorologia, a conscin intermissivista, homem ou mulher, ao apli-

car o trafor grafológico paragenético somente na publicação de obras de ficção, textos de auta-

juda, ensaios filosóficos ou teses acadêmicas convencionais, perpetra erro evolutivo crasso. 

Conscienciografia. A responsabilidade com a expansão da Neociência Conscienciologia 

exige do staff da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) a convergên-

cia prioritária do autotrafor da escrita às megagescons, individuais ou coletivas, da maxiproéxis 

grupal, base do gruporrevezamento multiexistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trafor da escrita, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

07.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

15.  Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 

 

O  TRAFOR  DA  ESCRITA  É  MEGAQUISIÇÃO  AUTEVOLUTI-
VA  PRIORITÁRIA  A  TODA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  

IMPRESCINDÍVEL  À  AUTORREVEZAMENTOLOGIA  LÚCIDA 
E  AO  APRIMORAMENTO  DO  PERFIL  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desenvolveu a inteligência grafopensênica em 

retrovidas? Ainda faz careta e morde o lábio ao grafar as próprias neoideias ou já investe seria-

mente na autoqualificação da tares gráfica? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Escritores da Liberdade. Título original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). 

Direção: Richard Lagravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Imelda Stanton; Pat Carroll; David Goldsmith; 

Kristin Herrera; Vanetta Smith; & John Benjamin Hickey. Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; & Stacey Sher. 
Desenho de Produção: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, baseado na obra de Erin 

Gruwell. Fotografia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: David Moritz. Figurino: Cindy Evans. Sinopse: 

Jovem professora, Erin Gruwell (Hilary Swank), vai trabalhar em escola da periferia, com ensino deficiente, encontrando 
violência, tensão racial e alunos adolescentes refratários e agressivos. Disposta a fazer a diferença na vida dos alunos, Erin 

estimula os estudantes a lerem livros tais como o Diário de Anne Frank, trabalhando valores tais como a tolerância, a dis-

ciplina e a cooperação. Sugere então aos alunos para escreverem os próprios diários, reconstruindo, assim, as próprias vi-
das e reperspectivando o futuro. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Armstrong, Thomas; 7 Tipos de Inteligência (7 Kinds of Smart); trad. Oliveira Júnior; 368 p.; 15 caps.; 63 
websites; 292 refs.; 21 x 14 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 39 a 57. 

2.  Boxall, Peter; Org.; 1001 Livros para Ler antes de Morrer (1001 Books you must Read before you Die); 

pref. Peter Ackroyd; revisores Cristian Pacanowski; Hermínia Totti; & Luis Américo Costa; trad. Ivo Korytowski; Marce-
lo Mendes; & Paulo Polzonoff Jr.; 960 p.; 947 fotos; alf.; 21 x 16 x 5,5 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2010; pági-

nas 6 a 11. 

3.  Burke, Peter; Uma História Social do Conhecimento: de Gutenberg a Diderot (A Social History of Know-
ledge: from Gutenberg to Diderot); trad. Plínio Dentzien; 242 p.; 9 caps.; 13 ilus.; 547 notas; 700 refs.; ono.; 23 x 16 cm; 

br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 15 a 21 e 27 a 29. 

4.  Fischer, Steven Roger; História da Escrita (A History of Writing); trad. Mirna Pinsky; 296 p.; 8 caps.; 176 
ilus.; 198 refs.; alf.; 22,5 x 14,5 cm; br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; 2009; páginas 13 a 18, 41, 53, 209, 210 e 278. 

5.  Flusser, Vilém; A Escrita: Há Futuro para a Escrita?; revisor Gustavo Bernardo; 252 p.; 21 caps.; 21 x 14 

cm; br.; Annablume; São Paulo, SP; 2010; páginas 18 a 246. 

 

E. M. M. 
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T R A F O R    D E S A S S E D I A D O R  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor desassediador é o traço-força predominante na conscin, homem ou 

mulher, responsável pelo autodesassédio nos momentos de dificuldade, favorecendo a realização 

da proéxis, a assistência e o convívio sadio com os compassageiros evolutivos, a interação com os 

amparadores, a conexão com o Curso Intermissivo (CI) e o direcionamento para o compléxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O termo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; pu-

xar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do mesmo idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; 

vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século 

XIII. O prefixo des procede também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; se-

paração; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, 

e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italia-

no, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Trafor autodesassediante. 2.  Trafor direcionador evolutivo. 3.  Tra-

for da desintrusão pensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafor desassediador, trafor desassediador básico 

e trafor desassediador evoluído são neologismos técnicos da Traforologia. 

Antonimologia: 1. Trafar assediador.  2. Trafar da intrusão pensênica. 3.  Megatrafar 

composto. 

Estrangeirismologia: o strong profile interassistencial; o Traforium; o know-how desas-

sediador; a performance pessoal evolutiva; o background consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Desassediologia. 

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

nitriunfo pessoal. Todos temos trafores. Os trafores desassediam. Traforismo promove desassé- 

dios. Os trafores assistem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do traforismo; o holopensene pessoal da desasse-

dialidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a hi-

gienização holopensênica de psicosferas e ambientes; o holopensene pessoal harmonizador. 

 

Fatologia: o trafor desassediador; o talento inato; os acontecimentos positivos; as situa-

ções nas quais se desempenha papel ativo; a competência desenvolvida; a aptidão para se fazer al-

go; o reforço da autestima; o reforço da autoconfiança; as habilidades e qualidades reveladas pe-

las consciências ao redor; as qualidades empregadas; a repetição dos sucessos; as facilidades;  

o apoio nos trafores; a solução dos problemas; os talentos despontando na infância; o ato aprender 

fácil; as provas dos talentos; o trafor aliviando rancores; o trafor assistindo aos desafetos; o trafor 

impedidor das cunhas mentais negativas; o trafor realizando esclarecimento; o trafor auxiliando 

na retratação; o trafor refletido na psicosfera positiva; o trafor levando ao desenvolvimento da in-

teligência evolutiva (IE); a harmonia holossomática; a atração de situações afins ao trafor; as sin-

cronicidades; a intenção qualificando o trafor desassediador; a Cosmoética embutida no trafor;  

a empatia traforista; o desenvolvimento do trafor onipresente; a autodesperticidade; o compléxis. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a energia consciencial homeostática; a paragenética sobrepairando 
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o processo mesológico; o acesso à holomemória; a retirada do invasor (ou invasores) do micro-

universo da conscin; os insights dos amparadores; o rapport com os amparadores; a escolha de 

companhias extrafísicas mais saudáveis; a quebra na cadeia de acidentes de percurso parapsíqui-

cos; a anulação do fluxo de inspirações baratrosféricas; a afinização com o Curso Intermissivo;  

a afinização com o Colégio Invisível dos Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico dos trafores; o sinergismo trafor–inteli-

gência evolutiva; o sinergismo autodesperticidade-serenismo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autevolução 

interassistencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fortalecendo o processo de desas- 

sédio pelo trafor. 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria da Desassediologia; a teoria da desperti-

cidade; a teoria da reurbex; a teoria do serenismo. 

Tecnologia: as técnicas conscieciométricas; as técnicas de desassédio. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) levando ao 

aprimoramento dos trafores, notadamente dos traços-força desassediadores. 

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 Pensenologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível dos Traforólogos. 

Efeitologia: o efeito do trafor nas reciclagens; o efeito do trafor no assistido; o efeito do 

trafor no assistente; o efeito do trafor sendo corta-assédio consciencial; o efeito positivo na ma-

nifestação consciencial a partir da teática dos trafores. 

Neossinapsologia: a aplicação teática dos trafores possibilitando o desenvolvimento de 

neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo cosmoético da desassedialidade conscien-

cial; o ciclo trafores entrosados–catálise produtiva–autexpectativas superadas. 

Enumerologia: a tendência desassediadora; a capacidade desassediadora; o talento de-

sassediador; o predicado desassediador; a virtude desassediadora; a competência desassediado-

ra; o acerto desassediador. 

Binomiologia: o binômio empatia-simpatia; o binômio admiração-discordância; o binô-

mio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio conscin-trafor–conscin-trator. 

Interaciologia: a interação entre os trafores na produção do desassédio. 

Crescendologia: o crescendo empatia trafarista–empatia traforista. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-empatia-trafor; o trinômio assistente–assistido– 

–amparador de função. 

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

desassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo trafores / trafares; o antagonismo abordagem trafa-

rista / abordagem traforista; o antagonismo evocação do amparador / evocação do assediador. 

Paradoxologia: o paradoxo de o desassédio de determinada conscin poder repercutir 

no desassédio de várias consciências. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do contágio; a lei do maior esforço; a lei da causa e efeito; a lei da 

ação e reação; a lei da evolução consciencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a assistenciofilia; a traforofilia. 

Fobiologia: a traforofobia; a assediofobia. 
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Sindromologia: a evitação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a evita-

ção da síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a autossuperação da fracassomania; a evitação da trafaromania. 

Mitologia: a quebra dos mitos em relação ao passado pessoal e grupal através do aute-

xemplarismo; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Desassediologia; a Conscienciometrologia; a Au-

topensenologia; a Autodespertologia; a Serenologia; a Pensenologia; a Cosmoeticologia; a Evo-

luciologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin traforista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o serenão; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin multitraforista. 

 

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 autodesassediator; o Homo sapiens altruisticus; o Homo 

sapiens desobsessus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sa-

piens megatraforisticus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor desassediador básico = o desenvolvido e aplicado pela conscin je-

juna em trabalhos interassistenciais; trafor desassediador evoluído = o desenvolvido pela conscin 

veterana, desperta, em trabalhos assistenciais de reurbanização em várias vidas intrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura interassistencial; a cultura do exemplarismo cosmoético; a pa-

racultura da Desassediologia. 

 

Pré-requisito. Segundo a Desassediologia, o desenvolvimento de técnicas de auto e he-

terodesassédio é o pré-requisito básico para a Evoluciologia, a Reeducaciologia e a Ressociolo-

gia, tendo o propósito de implantação da desperticidade consciencial. 

Desassédio. Nesse contexto, o trafor desassediador serve enquanto instrumento técnico 

de auto e heterodesassédio, possibilitando assim, ser possível atingir a desperticidade dependendo 

para isto do empenho aplicado pela consciência na utilização dos trafores nos trabalhos de assis-

tência. 
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Taxologia. Sob ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 

efeitos ou condições resultantes da utilização do trafor desassediador pela conscin lúcida, homem 

ou mulher: 

01. Amizade. A ampliação da amizade intermissivista. 

02. Autoconfiança. O aumento constante da autoconfiança. 

03. Cons. A ampliação da recuperação de cons. 

04. CPC. O desenvolvimento do código pessoal de Cosmoética. 

05. Especialização. A descoberta das especialidades da proéxis. 

06. Iscagem. A iscagem lúcida ampliada. 

07. Janela. A abertura de janelas de oportunidades evolutivas. 

08. Ortointenção. A qualificação da intenção nas ações cotidianas. 

09. Ortopensenização. A mudança sadia de bloco pensênico. 

10. Proéxis. O realinhamento da proéxis. 

11. Resgate. A oportunidade de realizar resgates grupocármicos. 

 

Habilidades. Desenvolver os trafores, notadamente aqueles capazes de produzirem de-

sassédio através da assistência, possibilita o reconhecimento e a utilização de talentos evolutivos 

há muito adormecidos, subutilizados ou pouco desenvolvidos, os quais possibilitam à conscin  

e à equipe extrafísica trabalharem juntas para o atendimento do público-alvo da proéxis individual 

e grupal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o trafor desassediador, indicados para a expansão das 

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

01. Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02. Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

03. Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05. Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

06. Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07. Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08. Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09. Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

10. Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11. Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12. Relevalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13. Técnica  da  desassedialidade  direta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

14. Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

15. Trafor  onipresente:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  APLICABILIDADE  DO  TRAFOR  DESASSEDIADOR  PELO  

INTERMISSIVISTA  LÚCIDO  REPRESENTA  OPORTUNIDADE  

APERFEIÇOADORA  DOS  TALENTOS  EVOLUTIVOS  PESSO-
AIS,  RELEVANTES  NO  CONTEXTO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já descobriu o autotrafor desassediador? Tem 

empenhado esforços para transformá-lo em megatrafor? 
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T R A F O R    E N G A N A D O R  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor enganador é o minitraço bom, pequena característica sadia ou ma-

nifestação mínima como exceção de generosidade ou lucidez da pessoa psicopata, perversa, capaz 

de confundir a análise consciencial de analistas, psicólogos, psiquiatras, consciencioterapeutas, 

conscienciômetras, hermeneutas e exegetas contemporâneos, na condição de compassageiros 

evolutivos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo traço procede do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; 

puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigo-

roso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século XIII. 

O vocábulo enganar vem do idioma Latim Vulgar, inganare, “escarnecer; zombar; ludibriar”,  

e este de gannire, “latir; ganir (o cão); regougar (a raposa); chilrear, gorjear (as aves); murmurar; 

lamentar; grunhir”. Surgiu também no Século XIII. O termo enganador apareceu no mesmo Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Trafor enganoso. 2.  Trafor ilusório. 3.  Trafor decepcionante.  

4.  Trafor frustrante. 5.  Virtude enganosa. 6.  Virtude ilusória. 7.  Virtude dissimuladora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo engano: An-

tienganologia; autenganação; autenganada; autenganado; autengano; Autenganologia; desen-

ganada; desenganado; desenganador; desenganadora; desenganar; desengano; engana-bobo; 

enganação; enganadiça; enganadiço; enganada; enganado; enganador; enganadora; enganar; 

engana-tico; engana-tico-tico; engana-tolo; engana-vista; Enganologia; enganologismo; enga-

nosa; enganoso; heterengano; megaengano. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafor enganador, trafor enganador percebido  

e trafor enganador despercebido são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Trafar explícito. 2.  Trafar óbvio. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade pessoal relativa à Conscienciometrologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes;  

a morbopensenidade; as contradições óbvias, na mesma conscin, entre os pensenes sadios e os 

doentios. 

 

Fatologia: o trafor enganador; o minitrafor indutor da avaliação conscienciométrica in-

correta; os deslizes na Heteroconscienciometrologia; a complexidade das conscins poliédricas;  

a indução ao erro na heteravaliação consciencial; os heterojulgamentos apressados; o ato de se 

deixar levar pelas aparências enganadoras; a manifestação da virtude fingida; o traço pessoal dis-

simulado; o ato de encenar a própria vida; o fato de até mesmo a pior pessoa ter algum minitrafor 

sufocado nos refolhos da periferia do próprio microuniverso consciencial; as complexidades do 

conscienciograma; a abordagem abrangente de se identificar simultaneamente as virtudes e os 

vícios de cada conscin; as condições de imperfectibilidade das consciências em evolução; as ocor-

rências das decepções e frustrações em relação às pessoas; os pseudotrafores; os anticlímaces;  

a Terra como sendo a Imperfecciolândia; o fato de o Mega-Hospital Terrestre ainda estar à frente 
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da Megaescola Terrestre; a conduta inteligente de não deixar de ser otimista e ter esperança quan-

to à evolução de todas as consciências. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a busca racional da recuperação dos cons magnos pessoais; o auto-

discernimento energético falho. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão–agudez mentalsomática. 

Principiologia: o princípio de não se conseguir enganar a todos por muito tempo;  

o princípio das ECs denunciarem a realidade consciencial para quem aplica os paraolhos. 

Codigologia: o emprego do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a ausência da técnica do detalhismo nas avaliações conscienciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: os efeitos intoxicantes dos megatrafares; os efeitos anuladores dos trafores 

pelos megatrafares. 

Ciclologia: o ciclo percepções somáticas–percepções mentaissomáticas–percepções ex-

trassensoriais. 

Enumerologia: a encenação; o artifício; a invencionice; o fingimento; a fantasia; a tra-

paça; a inautenticidade. 

Binomiologia: o binômio autengano-heterocrítica; o binômio minitrafor-megatrafar;  

o binômio minitalentos-megavícios; o binômio qualidade aparente–defeito disfarçado; o binômio 

admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação tino autocrítico–tino heterocrítico. 

Crescendologia: o crescendo trafar dissimulado–megatrafar óbvio. 

Trinomiologia: o trinômio omissão-engano-erro; o trinômio tempo de convivência– 

–acuidade da observação–refinamento do heterodiagnóstico. 

Antagonismologia: o antagonismo qualidades / defeitos; o antagonismo virtudes públi-

cas / vícios privativos; o antagonismo realidade / dissimulação; o antagonismo realidade cons-

ciencial / imagem física; o antagonismo heteravaliação racional / heteravaliação emocional. 

Paradoxologia: o paradoxo aparência insuspeitada–realidade incrível. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia;  

a Holomaturologia; a Discernimentologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Criteriologia; a Megafo-

cologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente; a consbel; a personalidade complexa. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens 

obsidiatus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens anticos-

moethicus; o Homo sapiens amoralis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor enganador percebido = o minitraço-força identificado em meio  

à predominância absoluta dos megatrafares; trafor enganador despercebido = o minitraço-força 

não-identificado. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, diversos traços contraditórios 

observados no caráter do ditador, megapsicopata, Adolf Hitler (1889–1945), pessoa em conflito 

permanente com as pessoas e o mundo: 

 

A.  Minitraços-força, tipicamente enganadores: 

1.  Entusiasmo: espectador dezenas de vezes da mesma ópera. 

2.  Euforia: explicitação de vivências registradas de euforia fugaz. 

3.  Finesse: beijador educado das mãos de servidoras públicas. 

4.  Romantismo: autor de poemas de amor na mocidade. 

5.  Sensibilidade: vocação de artista-pintor sofrível. 

 

B.  Megatraços-fardo, evidentemente predominantes: 

1.  Agressividade: materialista com instintos agressivos. 

2.  Cólera: exibição pública de cólera contra a Humanidade e o Cosmos. 

3.  Exterminação: planejador e patrocinador do crime de exterminação coletiva de mi-

lhões de pessoas. 

4.  Fúria: portador de acessos típicos de fúria intensa e desespero em relação a si mesmo. 

5.  Rancor: demonstração de rancor explícito sem nenhuma afeição pelo próximo. 

 

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 trafor enganador, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

10.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  TRAFOR  ENGANADOR  COMPROVA  O  NÍVEL  DE  COM-
PLEXIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  POLIÉDRICA  E,  OBVIA-

MENTE,  NÃO  DEVE  SER  ESQUECIDO  NAS  AVALIAÇÕES  

CONSCIENCIOMÉTRICAS  DE  HOMENS  E  MULHERES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já detectou algum tipo de trafor enganador em 

avaliações conscienciométricas? Em qual categoria de personalidade? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22209 

T R A F O R    I N S T I G A D O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor instigado é o traço-força ou componente positivo da personalidade 

da conscin, homem ou mulher, adquirido, reconhecido, ativado e posto à prova, visando res-

significar tal habilidade e impulsionar a consciência aprendiz a novo patamar na espiral evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar;  

puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente, rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do mesmo idioma Latim, fortia, de fotis, “forte; robusto; 

vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. O vocábulo instiga-

do deriva também do Latim, instigare, “impelir; estimular; insistir; incitar; exigir ação”, constituí-

do pelo prefixo in, “em, sobre; superposição; aproximação; transformação”, e stigare, “cutucar 

com alguma varinha”. Apareceu no Século XVI.  

 Sinonimologia: 1.  Trafor incentivado. 2.  Trafor impulsionado. 3.  Trafor incitado.   

4.  Trafor catalisado. 5.  Competência posta à prova.  6.  Trafor em investimento.     

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

autoinstigar; heteroinstigarinstigação; instigada; instigador; instigadora; instigamento; insti-

gante; instigar; megainstigada; megainstigado; miniinstigada; miniinstigado. 

Neologia. As 5 expressões compostas trafor instigado, trafor instigado somático, trafor 

instigado energossomático, trafor instigado psicossomático e trafor instigado mentalsomático 

são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Megatrafar instigado. 2.  Trafor desencorajado. 3.  Trafar explícito.  

4.  Trafor amortecido. 5.  Trafor debilitado. 6.  Trafor onipresente. 7.  Trafor ocioso. 

Estrangeirismologia: o upgrade dos colegas evolutivos instigando a autorreciclagem;  

a metamorphosis do ego; a evolução step-by-step; o self-commitment quanto à proéxis grupal;  

o strong profile na melhoria dos desempenhos assistenciais; a postura hard nut na superação de 

desafios cosmoéticos; o “morder a língua” evitando o ditado old habits die hard. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da inteligência evolutiva (IE) na Conviviologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da oportunidade de requalificação traforística; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes 

maxifraternos; a ortopensenidade; os grafopensenes assistenciais; a grafopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a avaliação dos 

xenopensenes; a xenopensenidade sadia; os nosopensenes esterilizantes; a nosopensenidade; os 

pensenes típicos da primener; a evitação dos monopensenes; os megapensenes; a megapenseni-

dade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o apren-

dizado através dos holopensene teáticos dos compassageiros evolutivos. 

 

Fatologia: o trafor instigado; o trafor em evolução; a evolução das competências inatas; 

a aquisição de competências; a ação de arregaçar as mangas da camisa e suar sangue em prol da 

assistência; a importância dos preceptores; a aprendizagem instigando trafores; a mudança de pa-

tamar; a interação com verbetógrafos, estimulando a recuperação de trafores para a redação de 

verbete pessoal; o desafio da produção de livros; o investimento profissional do aprendiz; o de-

senvolvimento profissional do veterano; a construção da zooconvivialidade; a fitoconvivialidade 

aprendida; a pesquisa conscienciológica agindo na intraconsciencialidade do pesquisador; o ato 

de ministrar aulas de Conscienciologia durante itinerâncias internacionais instigando trafores;  
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o desenvolvimento da cosmovisão; a melhora da capacidade de síntese; a vivência em empresa 

capitalista anticosmoética, levando à adoção de posicionamentos cosmoéticos; a vivência em fa-

mília de cientistas, estimulando a pesquisa; o fato de nascer em família trafarista; a oportunidade 

de conviver em família traforista; os aportes traforísticos de estar em família de pesquisadores;  

a influência de pais intermissivistas; a grande chance de ser instruído por professor vocacionado, 

altruísta; o convívio com professores de Conscienciologia; a troca de experiência em grupo de vo-

luntários; a evolução na interassistencialidade; a Empresa Conscienciocêntrica (EC), fomentando 

o desenvolvimento interassistencial; a fricção de trafores nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); o domínio do bom humor assertivo como sendo aquisição traforista; o aperfeiçoamento das 

abordagens assistenciais; a autotransafetividade enquanto meta traforista evoluída. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermis-

sivo (CI) instigando trafores e preparando para a próxima vida humana; o parafato de mudar de 

amparador na tenepes, fruto da evolução dos trafores instigados; a prática dos resgates extrafísi-

cos bem sucedidos, derivada do acirramento das competências assistenciais; as aulas e instruções 

promovidas por amparadores em projeções assistidas; a aquisição de paracompetências em proje-

ções educativas; a tutoria extrafísica; a projeção assistida; o amparador na ajuda de recuperação 

de cons desde a infância; a confiança entre os membros da equipin e equipex, instigando desafios 

mútuos; a circularidade contígua pluriexistencial; o desenvolvimento parapsíquico com pais pro-

jetores lúcidos; o desenvolvimento do parapsiquismo e o afeto na interação com protoconsciên-

cias, instigando a valorização destes princípios conscienciais; o desenvolvimento da sinalética 

energética e parapsíquica pessoal favorecida pelos amparadores; a conquista da ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores do aprendiz com os do preceptor; o siner-

gismo dos trafores da dupla evolutiva; o sinergismo dos trafores do grupo de voluntários em múl-

tiplas ações assistenciais cosmoéticas; o sinergismo dos trafores de amigos evolutivos trabalhan-

do ombro a ombro com a assistência. 

Principiologia: o princípio da teática; o princípio “se cair 7 vezes, levantar 8”; o prin-

cípio da evolução permanente; o princípio de mudar e melhorar serem coisas diferentes; o prin-

cípio de o primeiro passo para a cura ser saber qual é a doença; o princípio de nunca dizer  

“é impossível”, e sim “ainda não o fiz”; o princípio de quem não semeia não colhe; o princípio 

“quem sabe, sabe; quem não sabe, aprende”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na mudança de patamar 

dos trafores; o aprendizado com grupos assistenciais através do código grupal de Cosmoética 

(CGC); o estímulo na verbação do código duplista de Cosmoética (CDC) na vivência da dupla 

evolutiva. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria do macrossoma; a teoria 

da recéxis; a teoria da recin. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais para ampliar trafores; a técnica da projeção 

consciente assistida; a técnica da instalação do EV; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;  

a técnica da projeção lúcida vexaminosa; a técnica do resgate extrafísico. 

Voluntariologia: a vivência do voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da ma-

xiproéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico 

de técnicas projetivas.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistencio-

logia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;  

o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 
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Efeitologia: o efeito do crescimento pessoal; o efeito da superação dos trafares; o efeito 

do exemplarismo cosmoético; o efeito da potencialização da assistência; o efeito da aceleração 

da autevolução; o efeito do nivelamento por cima no grupo evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas por desafios e trafores instigados; as neos-

sinapses oriundas dos adcons; as neossinapses advindas das renovações conscienciais. 

Ciclologia: o ciclo de aumento da eficiência e eficácia; o ciclo de renovação do trafor  

a caminho do megatrafor. 

Enumerologia: a expertise instigada; a competência instigada; a habilidade instigada;  

a assertividade instigada; a eficiência instigada; a eficácia instigada; o dinamismo instigado. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio conscin-trafor–conscin- 

-trator; o binômio aprendiz-veterano; o binômio aluno-professor; o binômio principiante-perito.  

Interaciologia: a interação proéxis pessoal–proéxis grupal; a interação intergrupal tra-

for-trafor; a interação intergrupal trafor-megatrafor; a interação intergrupal trafal-trafor.  

Crescendologia: o crescendo visão-cosmovisão; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo 

inapto-apto; o crescendo trafal-trafor-megatrafor.  

Antagonismologia: o antagonismo inexperiente / experiente; o antagonismo despreve-

nido / preparado; o antagonismo inábil / hábil; o antagonismo amador / profissional; o antago-

nismo prematuro / maduro.   

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da reeducação evolutiva; a lei da maxiproéxis. 

Maniologia: a mania da autossabotagem. 

Mitologia: o mito do filho de peixe, peixinho é; o mito de se evoluir por osmose.  

Holotecologia: a traforoteca; a convivioteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca;  

a prioroteca; a biografoteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Comunicologia; a Cosmovisi-

ologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Reeducaciologia; a Evo-

luciologia; a Traforologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência multitraforista; a conscin longeva. 

 

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

trafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o estudante; o professor; o pesquisador; o escritor; o evolucien-

te; 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; os colegas do CI; os amigos do CCCI; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a estudante; a professora; a pesquisadora; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existêncial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; as colegas do CI; as amigas do CCCI; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens neologus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens determi-

nator; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor instigado somático = a autodisciplina na manutenção da rotina diá-

ria de exercícios físicos, qualificadores da saúde pessoal; trafor instigado energossomático = a au-

tossutentabilidade da prática do EV, visando a superação de bloqueios energéticos; trafor instiga-

do psicossomático = a autosserenização na prática diuturna do bom humor; trafor instigado men-

talsomático = o autodiscernimento qualificando a holomaturidade na diuturnidade. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Conviviologia Madura. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trafor instigado, indicados para a expansão das aborda-

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

01. Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02. Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

03. Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Necessidade  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Omnidepuração:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Paravarredura  cosmovisiológica:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

13.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro.  

14.  Trafor  onipresente:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 

  

O  TRAFOR  INSTIGADO,  QUANDO  TRABALHADO  COM  LU-
CIDEZ  E  COSMOÉTICA,  ALAVANCA  A  CONSCIN  INTER-
MISSIVISTA  A  NOVO  PATAMAR  DE  INTERASSISTÊNCIA,  

PROMOVENDO  ACRÉSCIMO  E  AMPLIAÇÃO  DE  NEOCONS.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou os trafores instigados no atual mo-

mento evolutivo? Qual o real aproveitamento das oportunidades recebidas?  

 
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 

1.026 e 1.028. 
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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 204, 340, 
348, 404, 407 e 607. 

 

A. S. H. 
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T R A F O R    O C I O S O  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor ocioso é o traço-força ou componente positivo do microuniverso 

da consciência mantido inativo, estéril, subutilizado, improfícuo, enfraquecido, abandonado, la-

tente na manifestação intraconsciencial e negligenciado na dinamização das reciclagens evoluti-

vas da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; pu-

xar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do mesmo idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; 

vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século 

XIII. O vocábulo ocioso procede também do idioma Latim otiosus, “ocioso; desocupado; que está 

em descanso; que não faz coisa alguma; tranquilo; calmo; que não está desassossegado”. Surgiu 

no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Trafor inerte. 02.  Potencial subaproveitado. 03.  Trafor enfraqueci-

do; trafor esmorecido. 04.  Traço-força desperdiçado. 05.  Trafor desocupado. 06.  Talento ocioso. 

07.  Valor apático. 08.  Qualidade improfícua. 09.  Bem infrutífero. 10.  Habilidade inativa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo ocioso: inoci- 

osa; inociosidade; inocioso; ócio; ociosa; ociosidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafor ocioso, trafor ocioso temporário e trafor 

ocioso permanente são neologismos técnicos da Traforologia. 

Antonimologia: 1.  Trafor ativo. 2.  Potencial consciencial aplicado. 3.  Conjugação de 

trafores. 4.  Qualificação traforista. 5.  Trafor onipresente. 6.  Holomaturidade teática. 

Estrangeirismologia: o Traforium; o feedback interassistencial; o trafor em stand by; 

a volontà ferrea. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às potencialidades holossomáticas. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Todos temos 

trafores. Desperdiçamos potencialidades ociosas. Trafores criam trafores. Exteriorizemos nossos 

trafores. 

Coloquiologia. Eis a expressão popular capaz de enriquecer o tema: –“O ócio é a mãe de 

todos os vícios”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ociosidade atributiva; os patopensenes; a pato-

pensenidade ocultando trafores; o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial; os rece-

xopensenes; a recexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o ajustamento da reti-

linearidade autopensênica; a autopensenidade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; o au-

tografopensene; a autografopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopen-

sene pessoal da autocognição; as assinaturas pensênicas inteligentes. 

 

Fatologia: o trafor ocioso; o trafor adormecido; o trafor não identificado; a esterilidade 

traforística; o pacto de mediocridade mantido pelo trafor desperdiçado; a inércia traforista gerando 

regressão evolutiva; os braços cruzados ociosos; o desktop e o laptop ociosos; o cérebro ocioso;  

o ato de empregar o trafor ao arregaçar as mangas da camisa e pôr as mãos na massa; a cicatriz 

geradora de trafores; os trafores originados por intermédio de estresses positivos; o trafor enquan-

to conquista evolutiva; a repetição necessária para a fixação de trafores; a inteligência evolutiva 

(IE) empregada no aprimoramento de trafores durante a vida humana; o autesforço aplicado no 
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desenvolvimento de neotrafores; as compensações das insuficiências intraconscienciais através 

dos trafores; a identificação do trafor representando 1% de teática do traforismo; a aplicação efeti-

va do trafor representando 99% de teática traforística; o exemplarismo decorrente da utilização 

evolutiva dos trafores; os trafores enquanto valores reais; o curso Conscin-trafor da CONSCIUS; 

o livro Conscienciograma auxiliando na identificação de trafores teóricos e práticos; os trafores 

servindo de elementos embasadores da maxiproéxis; o Serenão enquanto modelo evolutivo apre-

sentando maior número de trafores e megatrafores teáticos; o planejamento técnico do neotrafor 

prioritário a ser adquirido; os trafores identificados na personalidade consecutiva servindo de ins-

trumentos confirmadores da multiexistencialidade; os trafores e megatrafor empregados teatica-

mente na eliminação de trafares e megatrafar; a manutenção da postura trafarista evidenciada pela 

ausência constante de trafores faltantes (trafais); o trafalismo; o completismo existencial sendo 

megatrafor; os trafores onipresentes propiciando a inserção da conscin no ciclo do autorreveza-

mento multiexistencial. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal desperdiçada; o parapsiquismo ocioso; o Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático burilando trafores; a companhia subaproveitada do amparador predominan-

temente traforista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores afins; o sinergismo dos trafores aplicados 

gerando neotrafores; o sinergismo aplicação das autaquisições traforísticas–invulgaridade cons-

ciencial; o sinergismo trafores-paratrafores. 

Principiologia: a associação de princípios evolutivos; o megaprincípio do “nada substi-

tui o esforço pessoal”; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio autossuperador de 

acumular aprendizados. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando a aplicação de trafores; 

a teática traforista do código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC) sustentando perfis traforistas; o código de valores pessoais; o código da priorização evo-

lutiva; o código de exemplarismo pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teati-

cologia na aplicação dos trafores; a teoria da apreensibilidade cognitiva. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a técnica do inventariograma pessoal; a auta-

plicação das técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da abor-

dagem interconsciencial com ênfase no trafor; a técnica das 50 vezes mais aplicada na aquisição 

de neotrafores; a técnica da identificação das diretrizes da proéxis utilizada na aplicação de trafo-

res e desenvolvimento de neotrafores. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico propulsor de trafores; o voluntário 

teático da Conscienciologia; os voluntários-autores da Conscienciologia. 

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

cienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da maxiproéxis; o labo-

ratório conscienciológico da Evoluciologia; os laboratórios multidimensionais das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Para-

pedagogiologia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da Cons-

ciencioterapia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível 

dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos regressivos da estagnação traforista; os efeitos evolutivos da 

aplicação cosmoética de trafores; os efeitos sadios do holopensene traforista. 
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Neossinapsologia: os trafores geradores de neossinapses para aquisição de neotrafores; 

as neossinapses provenientes da observação atilada de exemplos dos compassageiros evolutivos 

traforistas. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da omissão dos trafores; o ciclo de desperdícios das autopo-

tencialidades; o ciclo de produtividade máxima; o ciclo do auto e heterodespertamento trafar- 

-trafal-trafor; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a força adormecida; a potência congelada; a qualidade escondida; o brilho 

apagado; a conquista esquecida; a engrenagem parada; a turbina desligada. 

Binomiologia: o binômio aquisição-retribuição; o binômio cérebro reduzido–paracére-

bro ocioso; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio autoproéxis-FEP. 

Interaciologia: a interação trafal-trafor; a interação competência traforista–eficiência 

evolutiva; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo megatrafar-trafar-minitrafar-minitrafor-trafor-megatra-

for; o crescendo evolutivo bitraforismo-multitraforismo. 

Trinomiologia: o trinômio autevolutivo eliminação de trafar–aquisição de trafal–fixa-

ção de trafor; o trinômio esforço-repetição-competência. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo trafor onipresente / trafor ocioso; o antagonismo 

produtividade / ociosidade; o antagonismo ideário traforista / ideário trafarista; o antagonismo 

aportes / ociosidade; o antagonismo ação / inação; o antagonismo antiproéxis / maxiproéxis. 

Paradoxologia: o paradoxo do trafor adquirido com esforço em múltiplas vidas, tornar- 

-se ocioso; o paradoxo da consciência imatura preferir mascarar a própria realidade a encarar  

a verdade passível de aprimoramento. 

Politicologia: a lucidocracia; a autopesquisocracia; a parapsicocracia; a paraconvivio-

cracia; a cognocracia; a polimatocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do maior esforço aplicada ao fortalecimento 

teático dos autotrafores; a lei da reeducação evolutiva; a lei do maior esforço recinológico; a lei 

do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez; a lei do exemplarismo pessoal; a lei da maxi-

proéxis. 

Filiologia: a traforofilia; a voliciofilia; a priorofilia; a autodeterminofilia; a assistenciofi-

lia; a lexicofilia; a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a traforofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a cognofobia; a la-

borfobia; a proexofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da mediocriza-

ção; a síndrome de autaniquilamento do pesquisador; a síndrome da interiorose; a síndrome da 

infradotalidade energética (casca grossa); a síndrome da robotização existencial; o potencial tra-

forístico adormecido nas síndromes regressivas. 

Maniologia: a fracassomania; a religiomania; a autassediomania. 

Mitologia: o mito da inércia traforista não significar regressão; o mito da autevolução 

sem autesforço. 

Holotecologia: a traforoteca; a potencioteca; a convivioteca; a pensenoteca; a autocog-

noteca; a mentalsomatoteca; a biografoteca; a consciencioterapeuticoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Temperamentologia; a Passadologia; a Autasse-

diologia; a Reeducaciologia; a Paraprofilaxiologia; a Discernimentologia; a Autodeterminologia; 

a Autocoerenciologia; a Bitraforologia; a Cosmovisiologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência autotraforista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o ocioso; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafí-

sico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 
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evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epi-

con lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação; o dosificador da verpon; o traforista; o traforologista. 

 

Femininologia: a ociosa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intra-

física; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a ma-

crossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epi-

con lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a dosificadora da verpon; a traforista; a traforologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens megatraforisticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor ocioso temporário = o trafor intelectual da conscin superdotada, 

latente até a primeira infância; trafor ocioso permanente = o trafor intelectual da conscin, inerte, 

após lesão cerebral grave. 

 

Culturologia: a substituição da cultura do “deixa para depois” pela cultura do “aqui- 

-agora-já”. 

 

Autodesqualificação. A manutenção do trafor ocioso reverbera padrões ou esquemas 

mentais disfuncionais, por exemplo, a desqualificação do positivo gerando comportamentos auto-

derrotistas. 

 

Proexologia. Pelo prisma da Evoluciologia, genialidade maior nesta dimensão humana  

é saber identificar e empregar teaticamente os trafores enquanto conquista, dotação ou bem des-

tinado à aplicação na programação existencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Traforologia, eis, na ordem funcional, 20 atividades realizadas 

na universidade aberta do voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas e respectivos tra-

fores, enquanto valores agregados, aplicados ou gerados em função da dedicação lúcida ao longo 

do tempo: 

 

Tabela  –  Atividades  do  voluntariado  /  Trafores  aplicáveis 

 

N
os

 Atividades  Trafores  aplicáveis  

01. Ambiental  Fitofilia; zoofilia; sensibilidade energética 

02. Autorado 
Linearidade pensênica; priorização; autocriti-

cofilia 

03. 
AVA (Apoio a Voluntários e 

Alunos) 
Acolhimento; compreensibilidade; interassis-

tencialidade 

04. Comunicação Clareza; extroversão; criatividade  
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N
os

 Atividades  Trafores  aplicáveis  

05. Conscienciometria 
Diagnóstico; conscienciometricidade; autocriti-

cidade 

06. Consciencioterapia 
Conscienciofilia; terapêutica; Higiene Cons-

ciencial  

07. Coordenação administrativa Liderança; resolutividade; visão de conjunto 

08. Debates 
Argumentação; posicionamento; refutação cos-

moética 

09. Docência 
Postura tarística; comunicabilidade; parapsi-

quismo 

10. Realização de eventos Pragmatismo; organização; dinamismo 

11. Administração financeira Responsabilidade; retidão; transparência 

12. Gestão do voluntariado Mediação; aglutinação; perfilofilia 

13. Intercooperação Diplomacia; comprometimento; amizade 

14. Leitura Bibliofilia; cogniciofilia; autodidatismo 

15. Mantenedoria Sustentabilidade; continuísmo; prontidão 

16. Monitoria Interação; disponibilidade; prestimosidade  

17. Pesquisa Neofilia; cientificidade; intelectualidade 

18. 
Prova Geral de Consciencio-

logia 
Memória; associação de ideias; concentração 

19. Recepção Empatia; simpatia; sociabilidade 

20. Revisão Observação; detalhismo; coesão 

 

Terapeuticologia. Segundo a Experimentologia, a Autopesquisologia é o ponto de parti-

da para a remissão dos trafores ociosos no universo da manifestação 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 o trafor ocioso, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

08.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

11.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

13.  Trafor  enganador:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

14.  Trafor  onipresente:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 
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A  CONJUGAÇÃO  COSMOÉTICA  DOS  TRAFORES  E  MEGA-
TRAFOR  REPRESENTA  EFICIENTE  CHAVE  DINAMIZADORA  

DO  AUTODESEMPENHO  EVOLUTIVO  DE  INTERMISSIVISTAS  

LÚCIDOS  MEGAFOCADOS  NA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica trafores ociosos na manifestação pes-

soal? Na escala de 1 a 5, quanto prioriza a aplicação de autotrafores? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bueno, Ruy; Fatores Influenciadores da Autocientificidade na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 14; N. 2; 7 enus.; 1 foto; 17 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 269 a 281. 
2.  Teles, Mabel; Traforismo; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 4; 5 enus.; 2 refs.; Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2003; páginas 163 a 167. 

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

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 10. 

4.  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 232 a 235. 
5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 

filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; 

enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Igua-
çu, PR; 2004; páginas 1.027 e 1.121. 

6.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 micro-  
biografia; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapen- 

senes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Igua-

çu, PR; 2009; páginas 284, 335 e 336. 
7.  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 96. 

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

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 384 e 447 a 449. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trafor onipresente é o traço-força, virtude característica, específica e es-

sencial das manifestações pessoais sempre presente e atuante, de modo permanente, em todo tem-

po, lugar ou dimensão existencial, na vida evolutiva da consciência lúcida e dinâmica quanto à in-

teligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; pu-

xar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra força provém do mesmo idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; 

vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Apareceu no Século 

XIII. O vocábulo onipresente deriva também do idioma Latim, omnipresens, “onipresente”, cons-

tituído por omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”, e praesens, “que está  

à vista; que assiste; estar presente; o tempo atual”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Automanifestação ordenada ininterrupta. 2.  Automanifestação ho-

meostática permanente. 3.  Trafor ubíquo. 

Neologia. As 3 expressões compostas trafor onipresente, trafor onipresente básico e tra-

for onipresente evoluído são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Automanifestação desordenada. 2.  Automanifestação caótica. 

Estrangeirismologia: o trafor onipresente atuante urbi et orbi na vida da conscin lúcida; 

a performance da vida; o acid test da autovivência; o upgrade dos desempenhos; o selfscrutiny 

quanto às próprias ações diuturnas; o aparato sensorium; o Traforium; o megaexemplo de strong 

profile evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade da inteligência evolutiva. 

Unidade. O trafor onipresente é a unidade de medida da holomaturidade teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade vivencial; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade traforista; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade 

consolidada; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os megapen-

senes; a megapensenidade; o holopensene pessoal harmonizador de holopensenes conscienciais  

e ambientais; a força holopensênica inescondível aos paraolhos atilados. 

 

Fatologia: o trafor onipresente; as reações traforísticas ininterruptas da conscin lúcida;  

o ideal máximo; o ápice do acerto; a abertura da porta para a Serenologia; o trafor onipresente 

sendo característica vivencial dos evoluciólogos e Serenões; a genialidade evolutiva; o indicador 

diagnóstico do grau avançado de consciencialidade; a evidência do emprego inteligente do holos-

soma pessoal; a evidência da instrumentalidade inteligente da multidimensionalidade pessoal;  

a evidência do aproveitamento inteligente da existência humana pessoal; a primazia incontestável 

dos megatrafores sobre os resquícios trafarinos; a expressão das altas habilidades conscienciais 

buscadas por toda personalidade lúcida. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os aditivos da voliciolina pessoal; a irradiação onipresente de ener-

gias restaurativas, equilibradoras e revigorantes. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das associações físicas e extrafísicas de ideias; o siner-

gismo dos trafores magnos alavancando a autevolução; o sinergismo autoridade cosmoética–for-

ça presencial exemplar. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do 

máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio da evolução permanente; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pes-

soal; o princípio de contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos. 

Codigologia: as regras dos códigos de etiqueta social; as indicações do código grupal de 

Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

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

aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existen-

cial; as técnicas cosmovisiológicas; a técnica de viver disciplinadamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da autodedicação multiexistencial à busca da excelência em pro-

cedimentos evolutivos inegoicos; os efeitos assistenciais do exemplarismo traforístico superando 

as barreiras proxêmicas e cronêmicas. 

Enumerologia: a tendência onipresente; a capacidade onipresente; o talento onipresen-

te; o predicado onipresente; a virtude onipresente; a competência onipresente; o acerto onipre-

sente. 

Binomiologia: o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio conscin-trafor–conscin- 

-trator; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio intelectualidade-praticidade; o binômio 

criticidade-cosmoeticidade; o binômio cientificidade-interassistencialidade; o binômio hiperati-

vidade perceptiva–atilamento paraperceptivo; o binômio inteligência evolutiva–megavontade in-

quebrantável. 

Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferra-

mentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a in-

teração proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo 

pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescen-

do indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neo-

cognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-para-

cerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio retrocognitor–formador de opi-

nião–produtor de conhecimentos; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-mega-

trafor-megapensene; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio autevolutivo elimi-

nação de trafar–aquisição de trafal–fixação de trafor; o trinômio da Holomaturologia autodis-

cernimento-CPC-interassistencialidade. 

Polinomiologia: a demonstração teática do polinômio autocrítica-autoincorruptibilida-

de-autocosmoética-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo trafor onipresente / megatrafar explícito; o antago-

nismo traforão / trafarão. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico quanto à vida cotidiana. 

Filiologia: a traforofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a parapsi-

cofilia; a priorofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a poten-

cioteca; a epicentroteca; a criativoteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Traforologia; a Autopriorologia; a Cosmoeti-

cologia; a Paradireitologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia;  

a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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 traforista; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trafor onipresente básico = a virtude capaz de manter as manifestações 

pessoais onipresentes, mas ainda adstritas aos limites da dimensão humana; trafor onipresente 

evoluído = a virtude capaz de manter as manifestações pessoais onipresentes abarcantes da multi-

dimensionalidade consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia Evolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

12 categorias de reações derivadas do trafor onipresente da conscin lúcida, homem ou mulher: 

01.  Autexemplificação evolutiva permanente. 

02.  Automotivação cosmoética ininterrupta. 

03.  Autoparaperceptibilidade continuada: interassistencial. 

04.  Autopensenidade benigna: vivendo sem pensar mal dos outros. 

05.  Carregamento invariável no pen dos autopensenes. 

06.  Comunicação interconsciencial fluente. 
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07.  Criatividade evolutiva policármica. 

08.  Cultura multímoda multidimensional. 

09.  Energossomaticidade contínua. 

10.  Interassistencialidade consciencial: própria da conscin minipeça interassistencial. 

11.  Organização intraconsciencial recinológica. 

12.  Vivência da incorruptibilidade segundo o CPC (Código Pessoal de Cosmoética). 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de trafores em geral para 

a conscin lúcida conquistar e aplicar de modo habitual: 

1.  Trafores bioenergéticos: o domínio energético altruísta. 

2.  Trafores convivenciais: a empatia universal. 

3.  Trafores cosmoéticos: a incorruptibilidade generalizada. 

4.  Trafores intelectuais: a organização atributiva prolífica. 

5.  Trafores intraconscienciais: a autocriticidade imperdoadora. 

6.  Trafores intrafísicos: a homeostasia orgânica possível. 

7.  Trafores parapsíquicos: a paraperceptibilidade 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 trafor onipresente, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Atributologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

02.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

04.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Fase  existencial  conclusiva:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Ideal  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Liturgia  natural:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  enganador:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

AS  ONIPRESENÇAS  EVOLUTIVAS,  NA  CONDIÇÃO  DE  ME-
GATRAFORES  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  SÃO  AS  BASES  PA-
RA  A  CRIAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  PERMANENTE  DO  MA-
TERPENSENE  IDEAL,  POTENCIALIZADOR  DA  EVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Quais manifestações evolutivas você, leitor ou leitora, já consegue 

manter na condição onipresente e ininterrupta? Apresenta alguma em bases multidimensionais? 
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T R A I Ç Ã O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A traição é a condição de ruptura de lealdade ao indivíduo ou grupo, deses-

truturando vínculos de diversas ordens, levando ao desconforto das consciências envolvidas 

e a consequências patológicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo traição vem do idioma Latim, traditio, “ação de dar; de entregar, 

passar adiante; traição”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Infidelidade. 2.  Deslealdade. 3.  Aleivosia. 4.  Delação. 5.  Atraiçoa-

mento. 6.  Perfídia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo trair: atrai-

çoada; atraiçoado; atraiçoador; atraiçoadora; atraiçoamento; atraiçoante; atraiçoar; atraiçoá-

vel; autotraição; traição; traiçoada; traiçoado; traiçoeira; traiçoeiramente; traiçoeiro; traída; 

traído; traidor; traidora; traidoria. 

Antonimologia: 1.  Lealdade. 2.  Infidelidade consentida. 3.  Assistência. 4.  Afetividade 

madura. 5.  Antivitimização afetiva. 6.  Autotransafetividade. 

Estrangeirismologia: o falso status do poder; o sex appeal apimentando e esfriando re-

lações; a influência do assédio na evil intentions; a pornografia indiscreta nos modismos pato-

lógicos do nude selfie; o arrependimento quando apology accepted trust denied; o valor da verda-

de quando it’s the mask that falls off. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ortoconvivencialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Traição 

produz interprisão. Multidimensionalidade desmascara traições. 

Citaciologia: – Cometem-se muito mais traições por fraqueza do que em consequência 

de um forte desejo de trair (François de La Rochefoucauld, 1613–1680). César declarou amar as 

traições, mas odiava os traidores (Plutarco, 46–119). O primeiro dever do historiador é não trair 

a verdade, não calar a verdade, não ser suspeito de parcialidades ou rancores (Marcus Tullius 

Cícero, 106–43 a.e.c.). 

Proverbiologia. Eis dístico a ser lembrado: – Quem trai, não trai o outro, trai a si mes-

mo. Fidelidade é questão de caráter. Quando alguém trai, não trai somente aquela pessoa, trai  

a humanidade. 

Ortopensatologia: – “Traição. A traição é megatrafar do ser subumano. Toda traição  

é autotraição”. “A minidissidência ideológica pode ser clara traição primária”. “Perante a lei da 

evolução interconsciencial, não se deve romper a amizade com a conscin traidora, o melhor  

é desatá-la”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da traição; os batopensenes; a batopensenidade;  

o holopensene pessoal da monarquia e da aristocracia; o holopensene pessoal da religião; os he-

donopensenes; a hedonopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes;  

a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os malignopensenes; a malignopense-

nidade; os neopensenes; a neopensenidade; o autocontrole do fluxo pensênico; a falta de trans-

parência dos autopensenes; a traição pensênica; o adultério pensênico desestabilizando o acopla-

mento áurico do casal. 

 

Fatologia: a traição; a falta de valorização das companhias; o descumprimento do com-

promisso; a deformação do caráter; o desatino estigmatizante; o desleixo moral; a alta traição;  
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o álibi “plantado”; a traição ideológica; o fruto de farsa e quebra de decoro; a quebra de confian-

ça; a mentira; a revelação involuntária; a Internet e a facilidade de comunicação nas redes sociais, 

chats, E-mails, videoconferências; o sócio ladrão; a ruptura das sociedades; a ruptura do laço de 

confiança; o roubo intelectual; o furto de informações; a ciberpirataria; a utilização indevida de 

informação privilegiada; o uso do inadequado do poder; a gravação de celular comprobatória;  

o erro constante; as justificativas inócuas frente às contradições evidentes; o crime premeditado;  

a invasão de privacidade; a queima da pesquisa avançada pelas mãos de supostos amigos; a cila-

da; a tocaia; a queima de bibliotecas; a omissão de socorro; o ato de dar as costas ao Curso Inter-

missivo (CI); o dano moral; a amizade rompida por inveja; a perda do diálogo; a perda da proéxis; 

a indiferença à proéxis grupal; o repúdio ao país natal; o abandono dos pais; o aborto intencional; 

a doação dos filhos; a falta de cuidados aos subumanos sob a própria responsabilidade, a exemplo 

de cães e gatos; a inação às dificuldades dos familiares e amigos íntimos; o gasto financeiro des-

comedido e oculto aos familiares; o erro sem atenuantes; a loucura mansa; a infidelidade conju-

gal; as brigas oriundas de desilusões amorosas; o aparente desinteresse sexual; a separação; o di-

vórcio; a procrastinação danosa do fim da relação, levando à ação covarde de sustentação da trai-

ção; o oximoro “fidelidade promíscua” do poliamor (poligamia); a idealização romântica de  

o novo amor ser melhor; a redescoberta tardia de ex-cônjuge; as descompensações energéticas 

fruto da promiscuidade mental; a possessividade sobre as outras conscins; o masoquismo; a por-

nografia impressa; a mancha de batom; as despesas extras inexplicáveis; o perfume extra, revela-

dor; a exposição sensacionalista de dramas particulares; o bloqueio do acesso ao computador pes-

soal; a falta de autenticidade consciencial; o megaconflito íntimo; a dor da pessoa traída; o ato de 

subjugar pessoas; a depressão; a vingança; o ódio; as ações impensadas; o orgulho ferido; a nega-

ção do perdão; os ressentimentos; o apego aos pseudoganhos; o pseudobem; as autocorrupções 

perdoadas; a irreflexão da persistência dos erros; a ação patológica de se falar algo e agir de outra 

forma; a falta de coragem de olhar no olho; a falsidade; a vontade fraca; a vontade ineficaz; os 

surtos de imaturidade; a substituição do temperamento traidor pelo temperamento assistente;  

a acabativa cosmoética e temporária dos relacionamentos, favorecendo a cada qual seguir novo 

rumo, sem brigas; o grupo familiar estruturado; o cultivo e aprimoramento da capacidade de exer-

cer a autocriticidade na vida diária; a “domesticação” do egoísmo; a conquista e manutenção diá-

ria da confiança; a retratação; o heteroperdão antecipado; o desejo sincero de acontecer o melhor 

para todos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de defesa 

energética; o ato de ignorar a inspiração do amparador extrafísico; a reprodução da Baratrosfera 

no núcleo familiar; o parapsiquismo autodefensivo; a opção de ser manipulado por assediadores 

extrafísicos, na tentativa de se livrar de carências afetivo-sexuais; as cicatrizes psicossomáticas 

causando medo da autexposição; o acoplamento energético intensificado de casais incompletos;  

a qualificação da psicosfera pessoal a partir da reciclagem do entendimento de si e do outro;  

a limpeza e a eliminação dos bagulhos energéticos do dia a dia; a conquista da sinalética energéti-

ca e parapsíquica pessoal; a checagem das reações energéticas espontâneas indicando erros ideati-

vos e emotividades acobertadas; a coerência comportamental gerando desassédios intergrupais;  

a vivência multidimensional lúcida predispondo à sustentação dos autenfrentamentos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autenticidade; o sinergismo auto-

corrupção-autassédio; o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo ação-reação; o siner-

gismo inação-efeito; as sinergias do equilíbrio; o sinergismo cosmovisão–domínio emocional;  

o sinergismo tenepes–antiestigma grupal; o sinergismo holopensene sadio–assistência. 

Principiologia: o princípio de prever as dificuldades alheias; o princípio da minitares; 

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a vivência do princípio da descrença (PD); o princí-

pio “se não presta, não presta mesmo”; o princípio da prevenção. 
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Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nas relações 

interpessoais multidimensionais; o código grupal de Cosmoética (CGC) assistindo aos outros 

através do labcon doméstico; a inexistência do código duplista de Cosmoética (CDC); os códigos 

de Ética; o código de convivialidade; o Código Penal. 

Teoriologia: a teoria da dupla evolutiva (DE); as teorias da organização pessoal; a teo-

ria do paradever na manutenção da lealdade aos compromissos assumidos no CI. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; as técnicas dissimu-

ladas de anulação de conscins; o desconhecimento das técnicas conscienciológicas; as técnicas 

de autodesassédio; a técnica do sexo diário; a técnica da infidelidade consentida; a técnica diálo-

go-desinibição (DD). 

Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; o voluntário cético-otimista-cosmo-

ético (COC); o voluntariado interassistencial cosmoético na condição de assistente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopense-

nologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocog-

niciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Serenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito nosográfico de atender o próprio ego; os efeitos da aplicação da 

retilinearidade pensênica; o efeito retroalimentador do hedonismo vivenciado; o efeito das recaí-

das na falsa aplicação da Autoconsciencioterapia; o efeito de passar por cima das pessoas às 

quais deveria assistir; o efeito do holopensene da pessoa ingênua; o efeito da política bifronte na 

evolução pessoal; o efeito halo do holopensene assistencial; o efeito da racionalidade do mental-

soma sobre o psicossoma; os efeitos positivos do holopensene pacifista. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexão; as sinapses 

emociogênicas bloqueando acesso aos amparadores; as retrossinapses doentias cronicificadas. 

Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo de atos passionais e agressivos; o ciclo de con-

sequências devastadoras; o ciclo crise-superação; o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-au-

tenfrentamento-autossuperação; o ciclo erro-retratação-acerto. 

Enumerologia: a traição ao melhor amigo; a traição à família nuclear; a traição à famí-

lia evolutiva; a traição aos assistidos; a traição aos amparadores; a traição ao CI; a autotraição. 

Binomiologia: o binômio bagulho energético–assédio; o binômio harmonia doméstica–

discernimento emocional; o binômio traição-poder; o binômio falsa amizade–traição; o binômio 

traição-loucura; o binômio traição-dominação; o binômio perversão-psicopatia; o binômio anti-

cosmoética-traição; o binômio afetividade-discernimento; o binômio patológico egão-orgulho;  

o binômio admiração-discordância; o binômio diagnóstico-terapia. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-lucidez; a interação afeto-altruísmo; a interação 

maxifraternidade-assistência; a interação egoísmo-interprisões; a interação reciclagens–des-

construção de parassinapses; a interação patologia-assédio. 

Crescendologia: o crescendo egoísmo-altruísmo, essencial para o entendimento do pen-

samento traidor; o crescendo desentendimento mínimo menosprezado–desconexão máxima asse-

diadora; o crescendo algoz-amparador; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-cos-

moeticidade. 

Trinomiologia: o trinômio triângulo amoroso–desilusão amorosa–crime passional;  

o trinômio coerção-manipulação-interprisão; o trinômio amor errado–chantagem–sofrimento;  

o trinômio carência afetiva–dependência emocional–assédios morais; o trinômio difamação-ca-

lúnia-injúria; o trinômio egoísmo-traição-interprisão; o trinômio autoinsatisfação-insatisfação- 

-traição; o trinômio cosmovisão-maxifraternismo-autotransafetividade. 

Polinomiologia: o polinômio autassediador egoísta-hedonista-precipitado-arrependido; 

o polinômio amparador compromisso-lealdade-concessões-renovações. 
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Antagonismologia: o antagonismo monovisão intrafísica / cosmovisão multidimensio-

nal; o antagonismo imaturidade afetiva / inteligência evolutiva; o antagonismo economia de ma-

les / economia de bens; o antagonismo evoluciente autoimperdoador / doente autocomplacente;  

o antagonismo amor sincero / ódio. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma, melhor 

compreende o outro; o paradoxo da agressão entre parceiros, outrora “inseparáveis”. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a autopesquiso-

cracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a traição lei da Baratrosfera; as leis holocármicas; a lei do retorno gerando 

interprisões com as vítimas da traição; a lei Maria da Penha. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a recexofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Don Juan; a síndrome de Afrodite; a síndrome da distor-

ção da realidade; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da banalização dos autodiag-

nósticos. 

Maniologia: a nosomania; a riscomania. 

Mitologia: o mito de alma gêmea; o mito do amor romântico; o mito da perfeição; o mi-

to da solidão; o mito de mudanças sem esforço. 

Holotecologia: a convivioteca; a experimentoteca; a problematicoteca; a nosoteca; 

a pensenoteca; a patopensenoteca; a anticosmoeticoteca; a intrafisicoteca; a criminoteca; con-

flitoteca; a sexoteca; a recexoteca; a prioroteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Patopensenologia; a Noso-

pensenologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Conscienciometria; a Cosmoeticologia;  

a Consciencioterapia; a Energossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a consbel; a conscin algoz;  

a conscin vítima; a consener; a conscin longeva; a isca humana inconsciente; o pré-serenão; o ser 

desperto; a conscin eletronótica; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacífi-

ca lúcida; a conscin evoluciente. 

 

Masculinologia: o filho; o jovem; o pai; o esposo; o epicon lúcido; o padrasto; o idoso; 

o companheiro; o autassediado; o pré-serenão vulgar; o amante; o minidissidente; o retomador de 

tarefa; o intermissivista inadaptado; os compassageiros evolutivos; o tenepessista; o reciclante;  

o inversor; o carentão; o vampiro energético; o autocorrupto; o anticosmoético; o homem de ação; 

o tocador de obra. 

 

Femininologia: a filha; a jovem; a mãe; a esposa; a epicon lúcida; a madrasta; a idosa;  

a companheira; a autassediada; a pré-serenona vulgar; a amante; a minidissidente; a retomadora 

de tarefa; a intermissivista inadaptada; as compassageiras evolutivas; a tenepessista; a reciclante; 

a inversora; a carentona; a vampira energética; a autocorrupta; a anticosmoética; a mulher de 

ação; a tocadora de obra. 

 

Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens im-

maturus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autovictimatus;  

o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sa-

piens manipulator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: traição individual = a deslealdade a 1 pessoa ao modo da conjugal; trai-

ção grupal = a deslealdade a grupo de pessoas ao modo dos políticos aos eleitores; traição coleti-
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va = a deslealdade a comunidades ao modo de nações, em condições de conflitos aos direitos hu-

manos. 

 

Culturologia: a cultura de se levar vantagens a todo custo; a cultura milenar da trai-

ção; a cultura do status social; a cultura da competição; a cultura da vingança; a cultura da 

emoção; a cultura da Cosmoética; a cultura da para-higienização; a cultura da assistência. 

 

Medidas. Eis, por exemplo, sob a ótica da Paraprofilaxiologia, 10 medidas básicas, rela-

cionadas na ordem alfabética, no combate ao megatrafar pessoal da traição: 

01. Autoconscientização multidimensional (AM): criar neossinapses sobre a moral 

cósmica, compreendendo o autocomprometimento policármico com a lealdade interconsciencial. 

02. Autotransafetividade: procurar diuturnamente o avanço da afetividade madura, 

inspirada nos seres Serenões,  enquanto meio para sustentar a coerência afetiva sadia no dia a dia. 

03. Criticidade: estar sempre disposto à auto e heterocrítica, permitindo a assistência 

dos amparadores, em prol da manutenção da integridade nas automanifestações. 

04. Desassedialidade: aplicar a técnica do estado vibracional (EV), buscando o domí-

nio energético, a desassedialidade e a evolução do autoparapsiquismo lúcido em prol da consoli-

dação da integridade pessoal. 

05. Despojamento: abrir mão paulatinamente do orgulho e da vaidade, não sendo, por 

exemplo, escravo de aplausos e de reconhecimento público, conservando-se fidedigno aos reais 

interesses evolutivos. 

06. Dupla evolutiva: constituir dupla evolutiva, procurando focar na megameta interas-

sistencial conjunta enquanto sustentação da antipromiscuidade. 

07. Franqueza: utilizar a franqueza consigo e com os compassageiros evolutivos, não 

sendo bifronte. 

08. Intencionalidade: buscar analisar a própria intenção e as companhias intra e extra-

físicas, seguindo o princípio da descrença, empreendendo esforços a favor da explicitude do cará-

ter pessoal. 

09. Moralidade: refletir frequentemente quanto aos princípios cosmoéticos e à prática 

de auscultar a autopensenidade, enquanto técnica de manter-se firme na autoincorruptibilidade. 

10. Retilinearidade pensênica: ser autocrítico quanto à retilinearidade das próprias 

condutas e mecanismos de funcionamento, garantindo holopensene pessoal da lisura interacional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 traição, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Binômio  violência  doméstica–manipulação  emocional:  Antievoluciologia;  No-

sográfico. 

02.  Canto  da  sereia:  Intencionologia;  Nosográfico. 

03.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Ciúme:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Dano  moral:  Paradireitologia;  Nosográfico. 

06.  Drama:  Dramatologia;  Neutro. 

07.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Perfil  decidofóbico:  Decidologia;  Nosográfico. 

11.  Procrastinação  danosa:  Autorganizaciologia;  Nosográfico. 

12.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

13.  Senso  autocrítico:  Automaturologia;  Homeostático. 
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14.  Síndrome  da  abstinência  parafisiológica:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  da  dominação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TRAIÇÃO  É  CONSEQUÊNCIA  DE  IMATURIDADE  E  FAL-
TA  DE  TEÁTICA  DOS  PRINCÍPIOS  COSMOÉTICOS.  SER  

LEAL  AO  CI,  PROMOVENDO  O  AUTABSOLUTISMO   SADIO,  
REQUER  AMPLA  TRANSPARÊNCIA  E  MAXIFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza autesforços em prol da lealdade aos prin-

cípios evolutivos cosmoéticos? Procura deixar pegadas energéticas chancelando a busca da ascen-

são a neopatamar evolutivo? 
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A. S. H. 
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T R A N Q U I L I D A D E  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tranquilidade é a qualidade de tranquilo ou estado no qual a consciência  

está tranquila, isenta de inquietações, de agitações, de perturbações ou de alvoroços. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tranquilidade deriva do idioma Latim, tranquilitas, “calma; calma-

ria; bonança; sossego; repouso; serenidade”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Calma. 02.  Despreocupação. 03.  Serenidade. 04.  Sossego.  

05.  Quietação. 06.  Distensão. 07.  Pacifismo. 08.  Imperturbabilidade. 09.  Segurança. 10.  Reti-

linearidade autopensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo tranquilida-

de: autotranquilidade; intranquila; intranquilidade; intranquilizador; intranquilizadora; intran-

quilizar; intranquilo; pseudotranquilidade; tranquila; tranquilão; tranquilização; tranquilizada; 

tranquilizado; tranquilizador; tranquilizadora; tranquilizante; tranquilizar; tranquilo. 

Neologia. As duas expressões compostas tranquilidade operosa e tranquilidade perdulá-

ria são neologismos técnicos da Serenologia. 

Antonimologia: 01.  Intranquilidade. 02.  Preocupação. 03.  Desassossego. 04.  Inquieta-

ção. 05.  Estressamento; tensão. 06.  Agitação; movimentação. 07.  Perturbação. 08.  Insegurança. 

09.  Alvoroço; ansiosismo. 10.  Tempestade; tumulto. 

Estrangeirismologia: a joie de vivre; o modus vivendi harmonizado; a calmness of 

mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à serenidade íntima teática. 

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

tranquilidade ininterrupta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tranquilidade; os harmonopensenes; a harmono-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene amistoso; a autopensenização carregada no 

pen. 

 

Fatologia: a tranquilidade; o início da Serenologia; a força presencial pacífica; o porte 

pessoal de segurança; a busca da tranquilidade íntima; o fato de se dormir cada noite com tranqui-

lidade sem insônia; a supersapiência como sendo a tranquilidade de quem conhece os bastidores 

da Vida; os necessários momentos de tranquilidade para a recuperação holossomática; o repouso; 

o desanuviamento; o relaxamento; as férias; a construção do clima de tranquilidade na vida diu-

turna; a aceitação serena das crises de crescimento; a hombridade no enfrentamento das contrarie-

dades; a autoconfiança na resolutividade pessoal. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o domínio bioenergético; a projetabilidade lúcida; as vivências em 

comunex evoluída. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoeticidade-tranquilidade; o sinergismo paz inte-

rior–paz exterior. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a cons-

ciência tranquila; o código grupal de Cosmoética (CGC) patrocinando a tranquilidade coletiva. 

Teoriologia: a teoria evolutiva por meio dos autesforços; as turbulências provenientes 

dos endividamentos da teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica de viver pacificamente com 

a Humanidade e a Para-Humanidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da tranquilidade interior na harmonização exterior; os efeitos in-

terassistenciais das ECs serenas; os efeitos pacificadores da convivência sadia. 

Neossinapsologia: as neossinapses antibelicistas. 

Ciclologia: o ciclo tempestade-bonança; o ciclo assim-desassim; as influências do ciclo 

etário da vida humana na paz interior. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio pensar 

antes–falar depois. 

Interaciologia: a interação experiência pessoal–tranquilidade íntima; a interação tran-

quilidade-segurança; a interação tranquilidade-paciência; a interação tranquilidade racional– 

–saúde holossomática. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo autoculpas mortificadoras–autorresponsabilida-

des interconscienciais; o crescendo previsibilidade-tranquilidade. 

Trinomiologia: o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o tri-

nômio paciência-tranquilidade-serenidade. 

Antagonismologia: o antagonismo tranquilidade exterior / intranquilidade interior;  

o antagonismo tranquilidade racionalizada / exasperação irracional. 

Paradoxologia: o paradoxo histriônico (ser desperto) agitação psicomotora–mente 

tranquila. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: as leis sociais; a lei do retorno; a lei do maior esforço na conquista da im-

perturbabilidade cosmoética. 

Filiologia: a neofilia. 

Sindromologia: a tranquilidade inócua da síndrome da mediocrização consciencial. 

Holotecologia: a cognoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a evolucioteca; a maxi-

proexoteca; a prioroteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Harmoniologia; a Mentalsomatologia;  a Cosmoe-

ticologia; a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Ecologia; a Sociologia;  

a Etologia; a Parassociologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Paradireitologia. 

 

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 tranquilisator; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequili-

bratus; o Homo sapiens pacificus; Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiolo-

gus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tranquilidade operosa = a condição de serenidade íntima, contudo ativa  

e produtiva; tranquilidade perdulária = a condição de serenidade íntima, contudo infrutífera, des-

perdiçada. 

 

Culturologia: a cultura pacifista; a cultura da serenidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Serenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 catego-

rias de estados de tranquilidade mais comuns: 

1.  Tranquilidade ambiental: o local sossegado; a Natureza exuberante; o spot idílico;  

a calmaria; a quietude; o silêncio. 

2.  Tranquilidade financeira: a independência econômico-financeira; o pé-de-meia;  

o pecúlio; o consumo consciente; o conforto sem excessos; os recursos essenciais para o cumpri-

mento dos objetivos pessoais. 

3.  Tranquilidade interconsciencial: a cordialidade; o acolhimento; o aconchego; a em-

patia; a concórdia; o respeito mútuo; a intercooperação; a intercompreensão. 

4.  Tranquilidade intraconsciencial: a acalmia íntima; o bem-estar; o bom humor;  

a autoimunidade à turbulência exterior. 

5.  Tranquilidade política: a estabilidade socioeconômica; a governabilidade; a cidada-

nia; a democracia; a liberdade de expressão; a diplomacia; o Direito Internacional. 

6.  Tranquilidade pública: a urbanidade; a segurança; a garantia da ordem; a polícia 

preventiva; a infraestrutura básica; os direitos e deveres individuais; a paz. 

 

Caracterologia. Em concordância com a Harmoniologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 5 categorias de estados específicos de tranquilidade intraconsciencial: 

1.  Tranquilidade intraconsciencial amoral: a sociopatia; o sniper. 

2.  Tranquilidade intraconsciencial circunstancial: a presença de espírito; o sangue 

frio; o autodomínio; a atenção megafocada; a responsabilidade; o cirurgião em ação. 

3.  Tranquilidade intraconsciencial improdutiva: o dolce far niente; o desinteresse;  

a indiferença; a insensibilidade; a alienação; a autexclusão; o egocentrismo; o boa vida. 

4.  Tranquilidade intraconsciencial ingênua: a inocência ignorante; o apedeutismo;  

a insciência quanto aos riscos; o boboca. 

5.  Tranquilidade intraconsciencial racional: o apaziguamento emocional; a maturida-

de; a sabedoria; o heteroperdoamento; a anticonflitividade; a eutimia; o cético otimista cosmoéti-

co (COC). 
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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 tranquilidade, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Bem-Estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Vida  intrapsíquica:  Cerebrologia;  Neutro. 

15.  Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

O  ESTADO  DE  TRANQUILIDADE  PESSOAL  DA  CONS-
CIÊNCIA  PRECISA,  RACIONALMENTE,  SER  SEMPRE  

QUALIFICADO  DE  ACORDO  COM  A  AUTOPRIOROLOGIA, 
A  AUTOCOSMOETICOLOGIA  E  A  AUTEVOLUCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, desfruta de períodos de tranquilidade? Tranquili-

dade de qual categoria: operosa ou perdulária? 
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T R A N S F O R M I S M O  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O transformismo é a troca inteligente de hábitos pessoais, mesológicos  

e seculares por neocondutas prioritárias, evolutivas, mais sadias e dinâmicas, capazes de oferecer 

maiores qualidades de vida intrafísica e bons hábitos em favor do bem-estar íntimo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra transformar vem do idioma Latim, transformare, “converter em; 

transformar; metamorfosear”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, is-

mós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática 

ou resultado de; peculiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mór-

bido; condição patológica”. O termo transformismo apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Transformismo evolutivo. 02.  Transformismo conscienciológico.  

03.  Autorreciclagem básica. 04.  Reação transformadora. 05.  Trocas evolutivas. 06.  Dinâmica 

evolutiva. 07.  Permutas evolutivas. 08.  Autoviragem. 09.  Automutação. 10.  Automudancio-

logia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo transformis-

mo: transformativa; transformativo; transformável; transformista. 

Neologia. As duas expressões compostas transformismo intermissivo e transformismo 

volitivo são neologismos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 01.  Estagnação evolutiva. 02.  Regressismo cosmoético. 03.  Regres-

sismo evolutivo. 04.  Antirreciclagem existencial. 05.  Indiferença estagnadora. 06.  Adinamia 

pessoal. 07.  Inércia evolutiva. 08.  Mimeticologia. 09.  Autassediologia; Autodesviologia.  10. 

Autoperdologia. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o Recexarium; o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da renovação; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o transformismo; o eterno transformismo do Cosmos; o transformismo do 

princípio consciencial; a força da vontade decisória; o autocritério evolutivo; o autojuízo crítico;  

a canga de hábitos arraigados; a flexibilidade evolutiva; o empreendedorismo; as autorrecicla-

gens; a busca da renovação existencial; a modificação para melhor; a mudança do cenário exis-

tencial; a agilização da eficácia; a autossuperação evolutiva; a viragem da página; a aceleração da 

História Pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Inter-

missivos (CIs) pré-ressomáticos; o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo intra e extracons-

ciencial. 

Principiologia: o princípio diretor da consciência; o princípio da descrença. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicolo-

gia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos surpreendentes da vontade decidida. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo existencial infância–adolescência–meia-idade–maturidade. 

Binomiologia: o binômio cultura-modismo. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade; a interação reciclagem-ludismo. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo varejismo consciencial–atacadis-

mo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio pragmático definição-decisão-determinação; o trinômio po-

vo-etnia-cultura. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade sinérgica / vontade débil; o antagonismo 

Dinâmica / Estática. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do transformismo; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a culturofilia; a evoluciofilia; a experimentofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a criticoteca; a experimentoteca; a culturo-

teca; a intelectoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Auto-

discernimentologia; a Autocogniciologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Auto-

criteriologia; a Autopriorologia; a Mudanciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a pessoa independente da natureza do próprio passado; a pessoa sem 

Curso Intermissivo; a conscin vestibulanda do CI na próxima intermissão pós-dessomática; a cons-

cin intermissivista; a conscin cognopolita; 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 recyclans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 
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sapiens mutator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

transformator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: transformismo intermissivo = as autotransformações existenciais advin-

das das lições do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático do intermissivista, homem ou mulher; 

transformismo volitivo = as autotransformações existenciais geradas pela força da vontade 

renovadora da conscin decidida, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Recexologia Evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autorrecexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

trocas, permutas ou reações transformadoras, cosmoéticas e evolutivas provocadas pela vivência 

dos princípios da Conscienciologia: 

01.  Autocompetência: no lugar da exaltação da habilidade psicomotriz do artesanato,  

o esforço pessoal para o domínio da autodesperticidade. 

02.  Economia: no lugar da preocupação excessiva com o dinheiro – o vil metal transitó-

rio –, a interassistencialidade esclarecedora. 

03.  Esteticologia: no lugar da priorização da beleza física ou somática, a manutenção da 

saúde consciencial. 

04.  Extrafisicologia: no lugar dos interesses eletronóticos, a busca da autoconscienciali-

dade multidimensional. 

05.  Fama: no lugar da aspiração pela celebrização no Zeitgeist, a demanda pessoal pelo 

completismo existencial (compléxis) da proéxis. 

06.  Intrafisicologia: no lugar da maximização da vida material, a escolha dos objetivos 

da Evoluciologia autoconsciente. 

07.  Politicologia: no lugar do antigo poder temporal, o emprego cosmoético da força 

presencial construtiva. 

08.  Potencialidades: no lugar da exaltação das autodotações artísticas, o desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo assistencial. 

09.  Sexossomatologia: no lugar da apologia do sexo animalizado, corriqueiro, a procura 

do desempenho da Holorgasmologia. 

10.  Tecnologia: no lugar da dedicação predominante aos recursos tecnológicos, a ex-

pansão da Autodiscernimentologia. 

 

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 transformismo, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Devir:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

09.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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12.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

O  TRANSFORMISMO  INTRA  E  EXTRACONSCIENCIAL 

DEPENDE  PRIORITARIAMENTE  DO  CURSO  INTERMISSIVO, 
MAS  PODE  SER  ALCANÇADO  POR  QUALQUER  CONSCIN 

INTERESSADA,  DE  FATO,  NA  AUTEVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. O transformismo intraconsciencial já alcançou você, leitor ou leitora? 

Tal fato ocorreu a partir do Curso Intermissivo ou tão somente pela vontade? 
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T R A N S I Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A transição evolutiva é a passagem de determinado estado íntimo ou condi-

ção intraconsciencial atual para outro mais evoluído, no decorrer da seriéxis, em consequência de 

reciclagens incessantes exigidas para a fixação da direção megafocal da consciência, conscin ou 

consciex, embasada no princípio da interassistencialidade multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo transição procede do idioma Latim, transitio, “ato ou efeito de 

transitar; passagem de algum lugar, de algum estado de coisas, de alguma condição”. Apareceu 

no Século XVIII. O termo evolutivo procede do idiomo Francês, evolutif, de évolution, e este do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Modificação evolutiva. 2.  Mutação evolutiva. 3.  Reciclagem evolu-

tiva. 4.  Salto evolutivo. 

Neologia. As 4 expressões compostas transição evolutiva, transição evolutiva inicial, 

transição evolutiva intermediária e transição evolutiva avançada são neologismos técnicos da 

Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Estagnação evolutiva. 2.  Inconstância evolutiva. 3.  Passividade 

evolutiva. 4.  Restrição evolutiva. 5.  Regressão evolutiva. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o curriculum vitae multiexistencial;  

o feedback interassistencial; o neomodus operandi da consciência perante a evolução; o neomo-

dus faciendi de se viver melhor evolutivamente; o Zeitgeist; o jus eundi evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução; o holopensene pessoal da recicloge-

nia; o entrecruzamento da autopensenidade e da heteropensenidade; a transição das nuances das 

intenções pensênicas pessoais; a reflexão pensênica mais apurada; a reeducação e a reestruturação 

holopensênica; a retilinearidade pensênica; os ortopensenenes; a ortopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade. 

 

Fatologia: a transição evolutiva; a consciência em transição contínua; a saída da inércia; 

a aferição da bússola consciencial; a sazonalidade evolutiva; a mudança comportamental pró-evo-

lutiva; a espiral evolutiva; a assimetria evolutiva; os talentos e os aportes existenciais; os autopo-

sicionamentos pontuais; o trabalho temporário para atender as necessidades transitórias intra-

físicas; a autoliderança existencial em transição; a autodeterminação para fixação no prioritário;  

o Manual Pessoal de Prioridades (MPP); a implantação de hábitos sadios e rotinas úteis; a autor-

ganização funcional, eficaz, produtiva e assistencial; a assertividade cronêmica entre as recins na 

transição atual; os cuidados prioritários com o soma em transição; a autoverificação pemanente da 

intencionalidade pessoal; a autexposição do nível evolutivo através dos neoposicionamentos diá-

rios; a evitação dos redutores do autodiscernimento; o miniato de assistência; o autesforço na 

transição de patamar evolutivo; a autorreflexão constante dos atos; o filtro cosmoético nas rela-

ções interconscienciais em grupos, redes sociais e Cognópolis; as impactoterapias; o fortaleci-

mento da vontade; a voliciolina aplicada; a manutenção da primener; o taquipsiquismo; o auten-

frentamento da dispersividade; a saída da preguiça mental; os pontos vulneráveis da personalida-

de intempestiva; a impulsividade; a falta de autocentramento; a carência afetivo-sexual; a irritabi-

lidade; a agressividade; a comunicação verbal agressiva; a postergação da interprisão grupocármi-
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ca; a falta de diplomacia na intenção de realizar a tares; o autocontrole cerebelar; o ato de agrade-

cimento pontual; a pacificação íntima; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os deslocamentos inter-

conscienciais imperturbáveis; o neovalor mais relevante sendo o reconhecimento da autorreali-

dade intraconsciencial no momento evolutivo; a autevolução sendo o neovalor prioritário nas 

transições evolutivas multiexistenciais; as transições evolutivas paroxísticas durante o Curso In-

termissivo (CI); o inventário pessoal; a inteligência evolutiva (IE) aplicada nas transições; a tran-

sição e a ascensão na Escala Evolutiva das Consciências. 

 

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

rização; a reciclagem constante e contínua do parapsiquismo otimizando a evolução pessoal; a si-

nalética energética e parapsíquica pessoal afinada; as parapercepções auxiliadoras na manutenção 

do megafoco da proéxis; a qualificação das neoposturas diárias através do parapsiquismo; a para-

genética forte superando a genética; as ideias inatas; o contato e as aprendizagens interassisten-

ciais com o amparador de função; a assistencialidade na capacidade de compreender o holopense-

ne dos ambientes multidimensionais em transição; a recuperação de cons magnos; a projeção lúci-

da (PL); o ombro a ombro com os amparadores e evoluciológos em múltiplas vidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos efeitos do passado com as ações do presente; o si-

nergismo Retrogenética-Paragenética-Neogenética; o sinergismo vontade de reciclar–apoio do 

amparador; o sinergismo intenção qualificada–ação assertiva–autoconfiança–autoconquista;  

o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo intenção cosmoética–ortopenseni-

dade–megafocagem–assistencialidade; o sinergismo reflexão-priorização; o sinergismo das as-

sociações de ideias; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses do grupo afim;  

o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio do continuísmo existencial; o princípio da autevolução re-

querendo renovação incessante; o princípio da descrença autovivenciado; o princípio do “se não 

presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tem-

po; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio das sincronicidades interligando passado-presente-futuro. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais; a reciclagem do código pessoal de Cos-

moética (CPC) propiciando o livre trânsito evolutivo durante as transições existenciais; o código 

grupal de Cosmoética (CGC) vigente. 

Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada; a autorresponsabilidade intercons-

ciencial despertada no entendimento da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da grupo-

carmalidade evolutiva; a teoria da evolução compulsória; a revolução pacífica e silenciosa das 

neoverpons reformulando as teorias e práticas (retroteática) antiquadas. 

Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica 

do balanço existencial; a técnica da rotina útil; a técnica da autorreflexão; a técnica da priori-

zação; a técnica da seleção das amizades; a técnica do conscienciograma; a técnica consciencio-

métrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da 

retilinearidade pensênica; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica de manutenção 

da autolucidez; a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas 

projetivas; a técnica de viver assistencialmente; as técnicas da potencialização do dinamismo 

evolutivo. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico; 

o voluntário produtivo e assistencial; o docente voluntário conscienciológico potencializador da 

dinâmica evolutiva pessoal e grupal. 

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

cienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labo-

ratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 
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vida cotidiana; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório consciencioló-

gico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invi-

sível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos holossomáticos da síndrome da pressa; o efeito halo da cultura 

parapsíquica sobre a consecução da autoproéxis; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas 

nas autorreciclagens prioritárias; os efeitos construtivos da autoliderança evolutiva; o efeito da 

racionalidade na cosmovisão pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses provocadas pelas reciclagens nas transições multi-

existenciais; os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de neossinapses; as 

terapias cognitivas visando novos valores e neossinapses; a omnifermentação de neossinapses 

evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo autoconflitividade–crises de crescimento–autoconhecimento–automa-

turidade–automanifestação consciencial; o ciclo das reformulações do CPC; o ciclo de ressomas 

e dessomas; o ciclo reflexão-decisão-consecução; o ciclo erro-ambivalência-acerto; o ciclo neo-

ideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo preparação-ação-manutenção; o ciclo (contínuo) ego anti-

go–ego novo inerente à evolução. 

Enumerologia: a transição do trafar para o trafor; a transição do trafal para o trafor;  

a transição do trafor para o megatrafor; a transição do temperamento ansioso para a acalmia;  

a transição dos autovalores obsoletos para os evolutivos; a transição da Ética para a Cosmoética; 

a transição da grupocarmalidade para a policarmalidade. 

Binomiologia: o binômio EV-amparador; o binômio assim-desassim; o binômio crise- 

-crescimento; o binômio conhecimento-vivência; o binômio teática-verbação; o binômio autocrí-

tica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância; o binômio evolutivo rotina-progresso. 

Interaciologia: a interação insatisfação–satisfação evolutiva; a interação autolucidez- 

-automemória-autocognição-autodiscernimento; a interação reciclagens-fatos-parafatos; a inte-

ração reciclagens-Genética-Paragenética; a interação teoria-prática; a interação amparador 

técnico–conscin; a interação homeostática correções-autenganos; a interação análises-sínteses; 

a interação intencionalidade-interassistencialidade-amparabilidade; a interação complexa men-

talidade individual–mentalidade coletiva; a interação minipeça humana–maximecanismo assis-

tencial multidimensional; a interação verbação-anticonflituosidade; a interação autoverbação- 

-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da proéxis. 

Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial; o cres-

cendo maturidade parapsíquica–maturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio expandir re-

troconquistas–sustentar conquistas–planejar neoconquistas; o trinômio ascensão-queda-reergui-

mento; o trinômio motivação-esforço-perseverança; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o tri-

nômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinolo-

gia; o trinômio autoparapsiquismo–autopriorização cosmoética–autorganização; o trinômio inte-

lectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio proéxis-compléxis-moréxis. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-definição-decisão-determinação-autor-

ganização-neoconquista; o polinômio trafor-trafar-trafal-megatrafor. 

Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográ-

fica; o antagonismo empirismo / racionalismo; o antagonismo atenção / desatenção. 

Paradoxologia: o paradoxo de muitas facilidades serem patrocinadas pelos assediado-

res extrafísicos. 

Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva; a parapsicocracia; a proexo-

cracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei da imperfectibilidade intrafísica; a lei da meritocracia evolutiva; a lei 

da proéxis; a lei das interprisões grupocármicas; a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação;  
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a lei da interassistencialidade; a lei da evolução; a lei do livre arbítrio; a lei do maior esforço 

evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a decidofilia; a proexofilia; a recexo-

filia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a tropofobia; a sociofobia; a parapsicofobia; a decidofobia; a pro-

exofobia; a recexofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do de-

ficit de atenção; a síndrome do buscador borboleta; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a egomania; a religiomania; a idolomania; a gurumania; a angelomania;  

a nostomania; a fracassomania; a eliminação da megalomania. 

Mitologia: o mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida;  

o mito da autoimagem. 

Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a conscienciometroteca; a cosmoetico-

teca; a somatoteca; a geneticoteca; a parageneticoteca; a historioteca; a pensenoteca; a energo-

teca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Ressomatologia; a Temperamentologia; a Pre-

senciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Homeostaticolo-

gia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia; a Sociologia; a Proexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin assistencial; a dupla evolutiva. 

 

Masculinologia: o autolíder existencial; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o docente; o duplista; o duplólogo; 

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

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

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

o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação;  

o multicompletista. 

 

Femininologia: a autolíder existencial; a atacadista consciencial; a autodecisora; a inter-

missivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscien-

cióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a docente; a duplista; a duplóloga; 

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplaris-

ta; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a te-

nepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; 

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

a multicompletista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens argumentator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sa-

piens progressivus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: transição evolutiva inicial = a modificação provocada com a saída da 

inércia e a reciclagem das atitudes conscienciais primárias e imaturas; transição evolutiva inter-

mediária = a modificação provocada pelo autesforço para a fixação da autopensenidade sadia; 

transição evolutiva avançada = a modificação provocada pelas manifestações conscienciais pró-

prias da holomaturidade, a partir do mentalsoma. 
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Culturologia: a Cultura da Evoluciologia; a evitação da cultura inútil; a atualização 

cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com com a transição evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

09.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Revolução  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  orientação  existencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Tritrafalismo  antievolutivo:  Trafalologia;  Nosográfico. 

 

O  ÊXITO  NA  PROÉXIS  ATUAL  RESULTA  DA  SUCESSÃO  

DE  TRANSIÇÕES  EVOLUTIVAS  MULTIEXISTENCIAIS,  SEN-
DO  PRIORITÁRIAS,  INTERASSISTENCIAIS  E  ALICERÇADAS  

EM  RECINS  E  RECÉXIS  MULTIDIMENSIONAIS  CONTÍNUAS. 
 

Questionologia. Em qual fase da transição evolutiva você, leitor ou leitora, se encontra? 

As prioridades existenciais atuais são interassistenciais? Ou você vive apenas na egocarmalidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à De-

sassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 

caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 20, 21 e 27. 
2.  Silva, Ana Beatriz B.; Mentes Inquietas: Entendendo Melhor o Mundo das Pessoas Distraídas, Impul-

sivas e Hiperativas; pref. Débora Barbosa Gil; & Maria das Graças Soares de Oliveira; 222 p.; 16 caps.; 124 refs.; 22,5  

x 15,5 cm; br.; 38ª Ed.; Gente; São Paulo, SP; 2003; página 20. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trânsito consciencial é a condição evolutiva dinâmica da consciência, 

conscin ou consciex, sempre de passagem por onde vai evoluindo sem fixação permanente em ne-

nhum sítio, holopensene ou dimensão existencial no Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo trânsito vem do idioma Latim, transitus, “ação de passar; pas-

sagem”, e este de transire, “passar de certo lugar a outro; transpor; transpassar; decorrer o tempo; 

transformar-se; seguir algum parecer; digerir o alimento”. Apareceu no Século XVI. O termo 

consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de algum coisa comum 

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Dinâmica consciencial. 2.  Itinerário consciencial. 3.  Trânsito exis-

tencial. 4.  Caminhada autevolutiva. 5.  Marcha da autevolução. 

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

transitabilidade; transitada; transitado; transitador; transitadora; transitar; transitável; transiti-

va; transitivar; transitividade; transitivo; transitoriedade; transitório. 

Neologia. As 3 expressões compostas trânsito consciencial, trânsito consciencial intrafí-

sico e trânsito consciencial extrafísico são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Inércia consciencial. 2.  Inatividade consciencial. 3.  Sedentarismo 

consciencial. 4.  Letargia consciencial. 

Estrangeirismologia: os globetrotters; o jus eundi evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade multidimensional. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autevolução: 

trânsito contínuo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o trânsito consciencial; a consciência sempre em trânsito; as amizades intra-

terrestres; os vínculos intrafísicos; os deslocamentos interconscienciais imperturbáveis; a transito-

riedade das coisas; os sinalizadores evolutivos onipresentes empregados por quem tem olhos de 

enxergar. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a comunex interassistencial de transição; a Transmigraciologia Ex-

trafísica Interplanetária; as amizades extraterrestres; as amizades extrafísicas; as amizades inter-

missivas; os vínculos extrafísicos; os acidentes de percurso parapsíquicos; os parassinalizadores 

evolutivos onipresentes para quem tem paraolhos de enxergar. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo empático entre os compassageiros evolutivos; o sinergis-

mo autevolutivo Interassistenciologia-Cosmoeticologia. 

Principiologia: o princípio evolutivo da megafraternidade; o princípio da evolução 

inarredável; o princípio da existência consciencial multidimensional. 
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Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) propiciando o livre 

trânsito evolutivo; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da grupocarmalidade evolutiva; a teoria da serialidade das vidas 

sucessivas; a teoria da evolução compulsória. 

Tecnologia: as técnicas da potencialização do dinamismo evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico potencializador da dinâmica evolu-

tiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório evo-

lutivo das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos construtivos da liderança evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo seriexológico ressoma-dessoma. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Interaciologia: a interação evolutiva radicação na Cognópolis–magistério itinerante. 

Crescendologia: o crescendo da Autodiscernimentologia Evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

trafor-trafal-trafar. 

Polinomiologia: o polinômio cidade-campo-montanha-praia. 

Antagonismologia: o antagonismo dinâmica / inércia; o antagonismo livre arbítrio 

/ determinismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência como sendo a impermanência permanente; 

o paradoxo da paciência dinâmica. 

Politicologia: a automotocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a otimização da evoluciofilia. 

Fobiologia: o travão da evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hiperatividade; a ida para o acostamento evolutivo na  

síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a dromomania. 

Mitologia: o mito da inexistência de regressão consciencial evolutiva. 

Holotecologia: a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Vinculologia; a Parapercepciologia; a Ressoma-

tologia; a Dessomatologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Intermis-

siologia; a Extraterrestriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciex transmigrada; a personalidade consecutiva; a conscin Pré-Mãe (Pré-Maternolo-

gia); 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 guarda de trânsito; o transeunte 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-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a guarda de trânsito; a transeunte evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens motorisatus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

communicologus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens 

viator; o Homo sapiens projectius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trânsito consciencial intrafísico = o mais simples entre a ressoma e a des-

soma no mesmo planeta; trânsito consciencial extrafísico = o mais complexo entre a ressoma  

e a dessoma em planetas diferentes. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Vinculologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, ocorrem 3 categorias de trânsitos cons-

cienciais, básicos, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Trânsito consciencial conscin-consciex: o das conscins dessomadas antes de você, 

inclusive parentes, e, em certos casos, já ressomadas a distância, em outro país. 

2.  Trânsito consciencial consciex-conscin: o das consciexes amparadoras, identifica-

das, inclusive extraterrestres, ressomadas em outro país. 

3.  Trânsito consciencial consciex-transmigrante: o das consciências encontradas no 

recente período intermissivo e agora já transmigradas para outro planeta. 

 

Taxologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

5 categorias de trânsitos conscienciais confrontados: 

1.  Trânsito intrafísico (vida humana) / trânsito extrafísico (intermissibilidade). 

2.  Trânsito livre (saldo da FEP) / trânsito impedido (interprisão grupocármica). 

3.  Trânsito progressivo (conscin homeostática) / trânsito regressivo (consréu transmi-

grada). 

4.  Trânsito temporário (ressoma; dessoma) / trânsito permanente (Consciex Livre). 

5.  Trânsito voluntário (projetabilidade lúcida) / trânsito involuntário (transmigração 

interplanetária). 

 

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 trânsito consciencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

02.  Demissionário  antievolutivo:  Autorregressiologia;  Nosográfico. 

03.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Nomadismo  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Ponto  transitório:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

10.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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11.  Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

 

QUANDO  SADIA,  A  VIDA  DA  CONSCIÊNCIA  SIGNIFICA  

VITALIDADE,  DINAMISMO,  EXPERIMENTAÇÃO  E  MOVI-
MENTO  EVOLUTIVO,  EM  TRÂNSITO  INCESSANTE,  SEM  

INÉRCIA,  LETARGIA  OU  QUALQUER  ESTAGNAÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já acompanhou o trânsito evolutivo de alguma 

consciência mais íntima do grupocarma? Na condição de conscin, de consciex ou em ambas as 

condições? 
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T R A N S M I G R A C I O L O G I A    E X T R A F Í S I C A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Transmigraciologia Extrafísica é a Ciência, especialidade da Conscien-

ciologia, aplicada ao estudo das transmigrações interplanetárias das consciências extrafísicas com 

as mudanças da paraprocedência e novo estabelecimento do domicílio posterior, intrafísico, pla-

netário, de consciexes chegando, incessantemente, a este planeta, e saindo daqui para outros habi-

tados, sob a orientação de evoluciólogos e Serenões. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo transmigração vem do idioma Latim, transmigratio, “exílio, des-

terro, cativeiro”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém do idioma Gre-

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

no idioma Português, a partir da Idade Média. O prefixo extra, procede do idioma Latim, extra, 

“na parte de fora; além de”. O vocábulo físico vem 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.  Ciência das transmigrações interplanetárias; Ciência da transmi-

grex. 2.  Transmigracionismo Extrafísico. 3.  Estudo das transmigrações das consciexes. 4.  Pes-

quisa das transmigrações extrafísicas. 5.  Paratransmigraciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo transmigra-

ção: paratransmigração; transmigracialidade; Transmigraciologia; transmigraciológica; trans-

migraciológico; transmigracionismo; transmigrada; transmigrado; transmigrador; transmigra-

dora; transmigranda; transmigrando; transmigrante; transmigrar; transmigratória; transmigra-

tório; transmigrável; transmigrex. 

Neologia. As 3 expressões compostas Transmigraciologia Extrafísica, Minitransmigra-

ciologia Extrafísica e Megatransmigraciologia Extrafísica são neologismos técnicos da Extrafi-

sicologia. 

Antonimologia: 1.  Visitologia interplanetária. 2.  Imigraciologia. 3.  Estudo das imi-

grações intraterrestres. 

Estrangeirismologia: as recepções e as despedidas (bota-foras, farewells) extrafísicas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ausência da fôrma holopensênica; os zoopensenes; a zoopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a dificuldade de entendimento dos anos-luz dos confins do Cosmos Físico;  

a amoralidade; a anticosmoeticidade; a subcerebralidade; o irracionalismo; o vegetalismo;  

a amência consciencial; as insensatezes; as melexes; o desajustamento das contas grupocármicas; 

a desaceleração da História Pessoal; os choques conscienciais; o megachoque proxêmico; o me-

gachoque cronêmico; a extrapauta evolutiva; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) carregada. 

 

Parafatologia: a Transmigraciologia Extrafísica; a transmigração interplanetária; a para-

transmigração; a parextradição; as transferências dos alunos das escolas planetárias; o nomadis-

mo extrafísico interplanetário; o exílio transmigratório extrafísico; o desterramento extrafísico 

holocármico; o confinamento cosmoético extrafísico; a fitotransmigração extrafísica; a zootrans-

migração extrafísica; as megatransmigrações extrafísicas; o explanetariamento; a exterrestriação; 

o exterrestriamento; o alargamento das parafronteiras; as parapopulações; as reurbanizações ex-

trafísicas (reurbexes) ou pararreurbanizações; as paratransmigrações interplanetárias; as paradiás-
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poras planetárias; os excessos parapatológicos; as parapsicopatias; a Baratrosfera; o maximeca-

nismo assistencial multidimensional; o eventex impactante; a ruptura das interprisões grupocár-

micas; a parapartação grupocármica; as penas de trabalho paracomunitário; o paraisolamento pri-

sional de trabalho grupocármico; o arquestigma planetário imposto; a desassedialidade interplane-

tária. 

 

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. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Binomiologia: o binômio Genética-Paragenética; o binômio cérebro reduzido–paracé-

rebro ocioso. 

Trinomiologia: o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio reur-

banização-reeducação-ressocialização. 

Antagonismologia: o antagonismo inseparabilidade grupocármica / separabilidade 

grupocármica; o antagonismo rebaixamento / avanço nas escolas planetárias. 

Politicologia: a evoluciocracia. 

Holotecologia: a hiperespaçoteca; a ressomatoteca; a biografoteca; a historioteca; a so-

cioteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Parasso-

ciologia; a Sociexologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Parageogra-

fologia; a Projeciologia; a Assistenciologia Extrafísica; o Tenepessismo; a Ofiexologia; a Resso-

matologia; a Comunicologia; a Parafatuística; a Holobiografologia; a Para-Historiologia; a Neo-

genética; o Paradireito. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Conscientia transmigrans; a consciência transmigrante; a consréu trans-

migrável; a consréu anticosmoética; a consréu assistida; a consréu degredada; a consréu transmi-

grável-chave; a consréu transmigrável dependente; a consréu-órfã satélite de megassediador ex-

trafísico; a consréu viúva; a consbel transmigrável; as consciexes autóctones dos melexários;  

o paratransmigrante; a conscin minipeça assistencial; a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o proscrito extrafísico; o parextraditado; os mutantes extrafísicos; os 

paracomatosos cronicificados; o projetor consciente; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a arquestigmatizada; a proscrita extrafísica; a parextraditada; as mutan-

tes extrafísicas; as paracomatosas cronicificadas; a projetora consciente; a evolucióloga; a Sere-

nona. 

 

Hominologia: o Homo bellicosus transmigrabilis; o Homo sapiens transmigratus; o Ho-

mo sapiens cro magnon; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minitransmigraciologia Extrafísica = o estudo das consréus transmi-

gradas; Megatransmigraciologia Extrafísica = o estudo das paradiásporas planetárias. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, duas 

categorias de transmigrações interplanetárias de consciexes: 
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1.  Sadias: evolutivas, a maior. Decorrentes da imposição dos níveis evolutivos. Neste 

caso, ocorre o estabelecimento voluntário de consciexes pacíficas em planetas acolhedores, em 

condições evolutivas mais avançadas, amplificadoras e mais confortáveis para as mesmas. 

2.  Doentias: regressivas, a menor. Decorrentes das reurbexes. Neste caso, ocorre o esta-

belecimento compulsório de consciexes conflitivas em planetas estranhos, menos acolhedores, em 

condições evolutivas mais atrasadas, restritivas, precárias e menos confortáveis para as mesmas. 

 

Síntese. A síntese do perfil da consréu transmigrada da Terra está no princípio evolutivo 

dos afins se atraírem: a consciência insistente na vivência na condição de cro-magnon, em pleno 

Século XXI, volta a ser cro-magnon no holopensene de outro planeta menos evoluído. 

Residência. A transmigração com caráter de residência é a transferência e o estabeleci-

mento a longo prazo, mais definitiva, da consciex transmigrada deste para outro planeta habitado, 

e vice-versa. 

Holocarmalidade. Quanto à Holocarmologia, a transmigração com caráter de residência 

pode ser mudança evoluída voluntária de Serenão, por exemplo, ou, ao contrário, imposta pelos 

saldos holocármicos negativos de consréus transmigráveis. 

Demografia. Segundo a Parassociologia, as transmigrações interplanetárias de cons-

ciexes egressas de outros planetas, com caráter de residência, explicam, em parte, do lado extrafí-

sico, o fenômeno da explosão demográfica terrestre. 

Ciclos. De acordo com a Evoluciologia, os ciclos de extinção da vida intrafísica corres-

pondem às transmigrações interplanetárias extrafísicas. 

 

Homeostáticas. Pelos critérios da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 verbetes homeostáticos da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação es-

treita com a Transmigraciologia Extrafísica: 

01.  Amplitude autopensênica: a megaintelecção evolutiva. 

02.  Coerenciologia: a retidão cosmoética catalisadora. 

03.  Cosmovisiologia: a cosmovisão multidimensional. 

04.  Eudemonia cosmoética: a satisfação íntima cosmoética. 

05.  Eutimia: a semente do serenismo vivenciado. 

06.  Megatraforismo: o propulsor evolutivo, pessoal, magno. 

07.  Paradiáspora: a dispersão dos componentes do grupo evolutivo. 

08.  Protimia: a mentalidade neofílica priorizadora da evolução consciencial. 

09.  Satisfação benévola: quando derivada do êxito evolutivo alheio. 

10.  Sociexologia: o estudo das Sociedades e Comunidades Extrafísicas. 

 

Nosográficas. Pelos conceitos da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação es-

treita com a Transmigraciologia Extrafísica: 

01.  Amoralidade: o descaminho evolutivo retardador. 

02.  Antidireito: a luta inglória contra a interassistencialidade. 

03.  Autassédio: a autossabotagem implosiva e indefensável. 

04.  Autocorrupção: o desacerto protelador da evolução consciencial. 

05.  Extrapauta: o esforço de última hora quando negativo. 

06.  Interprisiologia: o downgrade antievolutivo das consciências incautas. 

07.  Paradireito: a fuga à correção cosmoética em bases extrafísicas. 

08.  Parapedagogiologia: o embasamento necessário à reeducação evolutiva. 

09.  Satisfação malévola: quando derivada do fracasso evolutivo alheio. 

10.  Seriexologia: o estudo das vidas humanas, sucessivas, compulsórias. 
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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 Transmigraciologia Extrafísica, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

08.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

 

AS  TRANSMIGRAÇÕES  INTERPLANETÁRIAS  DE  CONS- 
RÉUS  TRANSMIGRÁVEIS,  A  PARTIR  DA  TERRA,  SEM  DÚ-
VIDA,  SÃO  AS  MAIS  IMPORTANTES  PARA  AS  CONSCINS  

TERRESTRES,  EM  FUNÇÃO  DOS  GRUPOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você já vivenciou alguma experiência parapsíquica envolvendo as reur-

banizações extrafísicas e transmigrações interplanetárias de consciexes? Qual o resultado evo-

lutivo de tais parafatos para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 87, 95, 97, 119, 165 a 167, 

169, 175, 185, 198, 205, 227, 228, 230, 242, 247, 340, 358, 361, 373, 395, 399, 422, 423, 451, 505, 529, 686, 730, 784  
a 787, 826, 827, 870, 871 e 1.058. 
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T R A N S M I S S Ã O    G R A T I F I C A N T E  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A transmissão gratificante é a transferência, passagem ou comunicação do 

autoconhecimento para outrem, seja conscin, homem, mulher ou consciex, estando esta consciên-

cia na condição de interlocutor, ouvinte, aluno, leitor, telespectador, tertuliano, teletertuliano, 

evoluciente, conscin-cobaia ou paciente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo transmissão vem do idioma Latim, transmissio, “passagem de 

certo lugar para outro; trajeto”, de transmission, supino de transmitere, “enviar de certo lugar pa-

ra outro; transportar; transferir; transpor; atravessar; dar passagem; deixar em herança; consa-

grar”. Apareceu no Século XVII. O termo gratificante procede do mesmo idioma Latim, gratifi-

cans, de gratificare, “ser agradável a alguém; favorecer; obsequiar; gratificar; servir”. Surgiu no 

Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Transferência gratificante. 02.  Comunicação gratificante. 03.  Ensi-

namento gratificante. 04.  Lição gratificante. 05.  Aula gratificante. 06.  Didática gratificante.  

07.  Magistério gratificante. 08.  Pedagogia gratificante. 09.  Docência gratificante. 10.  Workshop 

gratificante. 

Neologia. As 3 expressões compostas transmissão gratificante, transmissão gratificante 

básica e transmissão gratificante evoluída são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Recepção enriquecedora. 2.  Notificação gratificante. 

Estrangeirismologia: a distribuição do know-how evolutivo; o personal trainer. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopriorologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a transmissão gratificante; a passagem do autoconhecimento; a transmissão 

da autovivência; a transferência da autexperiência; a comunicação da autocognição; a transmissão 

parapsíquica gratificante; a transmissão profissional gratificante; a transmissão técnica gratifican-

te; a transmissão terapêutica gratificante; o ato de dar aula inserido entre as ações mais enriquece-

doras para todas as conscins; as gratificações interassistenciais; a disponibilização gratuita da in-

formação; a carreira pedagógica; a benignidade do ato de ensinar exemplificativamente a Cos-

moética Teática. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a euforin, a primener e o cipriene gerados pelas ações pedagógicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fazer assistência–ser assistido. 

Principiologia: o princípio da inevitabilidade da interassistência na evolução cons-

ciencial; o princípio interassistencial do mais experiente ensinar ao menos experiente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da docência. 

Tecnologia: as técnicas da assistência mentalsomática ou tarística. 
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Voluntariologia: o voluntariado docente e itinerante nas Instituições Conscienciocên-

tricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Educa-

dores. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da tares. 

Enumerologia: o ato de abrir o jogo; o ato de rasgar a fantasia; o ato de botar as man-

guinhas de fora; o ato de dar com a língua nos dentes; o ato de mostrar as unhas; o ato de entregar 

de bandeja; o ato de pôr as cartas na mesa. 

Binomiologia: o binômio (dupla) professor-aluno. 

Interaciologia: a interação mestre-discípulo. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) conscin leitor-espectador-ouvinte. 

Antagonismologia: o antagonismo gratificações / preocupações. 

Politicologia: a Política da Educação. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a evolucioteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Comu-

nicologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Autodidaticologia; a Autocogniciologia;  

a Autexperimentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o 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 médico; o informador; o instrutor. 

 

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 médica; a informadora; a instrutora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens transmissor; o Homo sapiens gratificans; o Homo sa-

piens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interas-

sistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: transmissão gratificante básica = o ensino dos conhecimentos intrafísi-

cos ou humanos; transmissão gratificante evoluída = o ensino dos conhecimentos multidimensio-

nais, parapsíquicos ou extrafísicos. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia. 

Gratificação. A manifestação das mais inteligentes e gratificantes é o ato de a conscin 

transmitir as próprias experiências, quando propulsoras da evolução consciencial, obtidas com ex-

tremo esforço, perseverança e suor. 

Docência. A partir do princípio da gratificação, toda pessoa lúcida, com alguma autovi-

vência de veterana, é, antes de tudo, cobaia e professora, docente, podendo ensinar alguma profi-

laxia cosmoética para os compassageiros evolutivos, a fim de as outras pessoas não cometerem os 

erros, enganos e omissões deficitárias cometidos por si mesma. 

 

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 transmissão gratificante, indicados para a expansão das 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Autocognição  gratificante:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

08.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

10.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

 

A  TRANSMISSÃO  GRATIFICANTE  PRATICAMENTE  

ENVOLVE,  SEDUZ  E  ENRIQUECE  TODA  CONSCIÊNCIA,  
HOMEM  OU  MULHER,  CONSCIN  OU  CONSCIEX,  EM  DE-
TERMINADO  PATAMAR  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, presta algum serviço gratificante de ensinar? De 

qual natureza? 
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T R A N S P O S I Ç Ã O    P R E C I P I T A D A  
( F A L A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A transposição precipitada é o ato ou efeito de utilizar às pressas e irrefle-

tidamente determinado construto, teórico ou prático, em contexto distinto do originário, conside-

rando apenas a similitude formal ou o isomorfismo, gerando distorções de conteúdo ou falácias. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo transposição deriva do idioma Francês, transposition, “tradu-

ção; adaptação”, e este de transponere, “transpor; transferir; transportar”. Surgiu no Século XVII. 

A palavra precipitada procede do idioma Latim, precipitatus, “precipitado; caído; arrojado”, e es-

ta de precipitare, “atirar; precipitar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Transposição açodada; transposição afoita; transposição apressada.  

2.  Patotransposição. 3.  Translado ideativo precipitado; translado prático precipitado. 4.  Tradu-

ção às pressas. 5.  Tradução descontextualizada. 6.  Associação ilícita de ideias. 7.  Autengano 

por hipóstase. 

Neologia. As 3 expressões compostas minitransposição precipitada, maxitransposição 

precipitada e megatransposição precipitada são neologismos técnicos da Falaciologia. 

Antonimologia: 1.  Transposição correta; transposição paciente. 2.  Ortotransposição.   

3.  Adaptação do conteúdo à forma contextual. 4.  Consciência interparadigmática; consciência 

transparadigmática. 5.  Autoincorruptibilidade; ortopensenidade. 

Estrangeirismologia: o quid pro quo; o ato de fazer tabula rasa do interlocutor; a ne-

cessidade de role-taking; o apartheid simbólico; a falácia non sequitur. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à retilinearidade pensênica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares acerca do assunto: – Enxertar, 

não: transpor. Transposição exige contextualização. Escutemos o outro. 

Coloquiologia: o pé-na-jaca; a bola fora; a pisada no tomate; a patrola; o diálogo de 

surdos; o atraso de vida; o ato de falar com a parede; o ato de ouvir o galo cantar sem saber 

onde; o ato de comprar gato por lebre. 

Filosofia: o positivismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da precipitação; os pseudopensenes; a pseudopen-

senidade; a confusão entre retilinearidade pensênica e monopensenidade; o holopensene pessoal 

intransparente; os betapensenes; a betapensenidade; os teoricopensenes; a teoricopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes auto e heterassediadores; a contrapensenida-

de; os antipensenes; a antipensenidade; a ausência de interpensenidade; o holopensene da irrefle-

xão. 

 

Fatologia: a transposição precipitada; a falácia de falsa analogia; a falácia decorrente da 

abstração indevida do contexto; a falácia resultante de descontextualização; a impostura intelec-

tual; a abstração do inconveniente ao egão; a busca de evolução ainda sem identificar o perfil pes-

soal multiexistencial; a dificuldade em respeitar limites, sejam pessoais ou dos outros; o descuido 

com o conteúdo; o descuido com a transmissão do conteúdo; o autengano; a boa intenção de 

assistir, porém sem o discernimento contextual; a adesão dogmática a ideias; a intenção de fazer 

adeptos; o proselitismo; a ausência de reflexão epistemológica; a ignorância do significado e rele-

vância do contexto paradigmático; a abstração do caráter relativo da verpon; o problema da co-

mensurabilidade interparadigmática; as interrelações ambíguas; a degradação da assistência sem 

discernimento; a lacuna cultural; a crítica feita pelo Instituto de Pesquisa Social (Escola de Frank-
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furt) ao positivismo em Ciências Sociais; a ausência de conhecimentos de História da Ciência;  

o menosprezo à historicidade do conhecimento em geral; a compreensão achatada da ciência ao 

abstraí-la do contexto histórico e epistemológico; a compreensão de Ciência enquanto doutrina;  

a caráter absolutista da crença; a preguiça de estudar; a distorção de conteúdos vivenciais inter-

missivos ao trazê-los para a dimensão intrafísica; o desânimo para escutar críticas dirigidas ao pa-

radigma considerado melhor; a impaciência com a dialética; a agitação motora em vez de escutar; 

a fala sem escuta; o fechadismo consciencial crasso; a confusão entre assertividade desassediado-

ra e fechadismo cognitivo; o desejo de impor ideias; a convicção apriorista de ser o paradigma do 

outro desqualificado; a arrogância enraizada a ponto de perder o desconfiômetro; a pressuposição 

da ausência de valor do paradigma alheio; a desconsideração deliberada dos referenciais episte-

mológicos e axiológicos do outro; a patointrusão ideativa; a superficialidade consciencial; a pseu-

dassistência contraproducente do guia amaurótico ou pseudamparador; a necessidade da ausculta 

intra, inter, extra e transconsciencial. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ro-

tinas inúteis enraizadas na Paragenética; as fissuras psicossomáticas multiexistenciais; a ausência 

de assimilação simpática das energias; a inspiração dos guias extrafísicos amauróticos; o predo-

mínio dos chacras inferiores na manifestação consciencial; a presença energética rançosa do líder 

dogmático; a influência em demasia do psicossoma no holossoma; o recesso projetivo; o planeja-

mento da transposição correta do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático à existência intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo (nocivo) precipitação-irreflexão; a ausência de sinergis-

mo com o outro; os sinergismos evolutivos a partir da cessação das transposições precipitadas. 

Principiologia: o mau uso do princípio da Navalha de Ockham; o princípio monológi-

co; a ausência do princípio dialógico. 

Codigologia: a necessidade de formular o código pessoal de Cosmoética (CPC); a indis-

posição em compreender códigos. 

Teoriologia: as teorias da conspiração; as teorias apocalípticas; as teorias pós-moder-

nas da diferença; as teorias da alteridade; a teoria da ação comunicativa; a teoria da troca de 

papéis (role-taking); a teoria da zona de desenvolvimento próximo. 

Tecnologia: a técnica das aproximações simples; a técnica das aproximações comple-

xas; a técnica das 50 vezes mais; a técnica profilática do “ainda não é”; a técnica da autorrefle-

xão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

ética; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito da abstração das diferenças; o efeito da intenção desqualificada;  

o efeito da lacuna cultural; o efeito da arrogância; o efeito do fechadismo consciencial; o efeito 

da irritabilidade; o efeito da Paragenética Dogmática; o efeito do porão consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do conhecimento das diferenças e singu-

laridades conscienciais; as neossinapses antidogmáticas; as neossinapses realistas; as neossina-

pses autoconscienciais; as neossinapses equivocadas por aproximação simples às parassinapses 

intermissivas; as pseudoneossinapses apenas emocionais; as neossinapses autorreflexivas. 

Ciclologia: o ciclo persecutório interprisional; o ciclo transposição precipitada-reverté-

rio; o ciclo patológico automimese-insatisfação-autocorrupção. 

Enumerologia: o pseudoego; a pseudautoimagem; a pseudoteática; a pseudassistência;  

a pseudovivência; a pseudorreflexão; a pseudevolução. 

Binomiologia: o binômio adesão dogmática–transposição precipitada; os binômios biu-

nívocos entre morfemas no isomorfismo; o binômio contexto originário–contexto destinatário; os 

binômios de conceitos equivocadamente conjugados. 
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Interaciologia: a ausência de interação entre paradigmas; a ausência de interação entre 

debatedores; a interação entre iguais apenas imaginária; a ausência de interação entre níveis ou 

patamares; a interação sectária. 

Crescendologia: o crescendo patológico transposição precipitada–exclusão social–apar-

theid; o crescendo distancêmico; o crescendo perscrutador escuta-ausculta. 

Trinomiologia: o trinômio comparação-interpretação-transposição. 

Polinomiologia: o polinômio precipitado ansiosismo-transposição-imposição-intrusão. 

Antagonismologia: o antagonismo dialética / falácia; o antagonismo desnecessário en-

tre paradigmas; o antagonismo saber na teoria / vivenciar na teática. 

Paradoxologia: o paradoxo da crença na Ciência; o paradoxo da absolutização do pa-

radigma científico; o paradoxo da aplicação moralista da Ciência; o paradoxo do assistente an-

sioso em assistir; o paradoxo do diálogo sem escuta; o paradoxo da pessoa relaxar e se acomo-

dar ao encontrar a ideia da evolução consciencial; o paradoxo da teoria do fim da História;  

o paradoxo do avanço regressivo. 

Politicologia: a autocracia; o colonialismo; o coronelismo; o feudalismo; a teocracia. 

Legislogia: a lei do mais forte; a lei do menor esforço. 

Filiologia: a emocionofilia; a fantasiofilia; a abstraciofilia; a ideofilia; a morfofilia; a he-

lenofilia; a esteticofilia; a desviofilia; a dogmatofilia; a apriorismofilia; a teoricofilia; a filosofo-

filia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a neofobia; a xenofobia; a fraternofobia;  

a epistemofobia; a cienciofobia; a reciclofobia; a autopesquisofobia; a recinofobia; a fatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da pressa; a síndrome da distorção da realidade; a síndro-

me da apriorismose; a síndrome do autismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome do 

ph.Deus; a síndrome do poder; a síndrome do autoritarismo; a síndrome da mesmice; a síndrome 

da subestimação consciencial. 

Maniologia: a intelectomania; a mania de falar sem ouvir; a mania de desrespeitar li-

mites; a mania de não se colocar no lugar do outro; a mania de generalizar; a sofismomania; a fa-

laciomania. 

Holotecologia: a filosofoteca; a dialeticoteca; a logicoteca; a argumentoteca; a cogno-

teca; a historioteca; a criticoteca; a teaticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Falaciologia; a Enganologia; a Autenganologia; a Errologia;  

a Desviologia; a Perdologia; a Raciocinologia; a Logicologia; a Comunicologia; a Paradigmolo-

gia; a Parepistemologia; a Interconscienciologia; a Acoplamentologia; a Parapercepciologia;  

a Ortopensenologia; a Cosmoeticologia; a Harmoniologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu falaciosa; a consciência platônica; a isca humana inconsciente;  

a conscin lúcida. 

 

Masculinologia: o precipitado; o simplista; o apriorota; o preconceituoso; o pusilânime; 

o temerário; o confuso; o intelectual; o filósofo; o teoricão; o guia amaurótico; o sistemata; o en-

ciclopedista; o compassageiro evolutivo; o evoluciente. 

 

Femininologia: a precipitada; a simplista; a apriorota; a preconceituosa; a pusilânime;  

a temerária; a confusa; a intelectual; a filósofa; a teoricona; a guia amaurótica; a sistemata; a en-

ciclopedista; a compassageira evolutiva; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens theoricus; o Homo sapiens 

antirretilineatus; o Homo sapiens loquax; o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens hermeneuticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitransposição precipitada = a identificação entre o conceito físico de 

energia e o conceito conscienciológico de energia; maxitransposição precipitada = a identificação 

entre a autopredisposição à tares e a predisposição do círculo pessoal de relações à tares; me-

gatransposição precipitada = a identificação entre o entendimento teórico do próximo nível evo-

lutivo e a autossuperação teática para o próximo nível evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura religiosa; a cultura sectária; a contracultura; a cultura alterna-

tiva; a cultura hippie; a cultura aristocrática; a indústria cultural. 

 

Técnica. Eis, em ordem alfabética, enumeração com 41 contrapontos visando a profila-

xia das transposições precipitadas, utilizando a técnica do ainda não é, mediante distinções sutis 

entre o apenas bom e o ideal: 

01. Ação. A prática ainda não é a teática. 

02. Administração. A gestão de pessoas ainda não é a gestão de consciências. 

03. Assistência. A caridade ainda não é a megafraternidade. 

04. Assistencialidade. O acolhimento tão somente ainda não é a interassistencialidade. 

05. Avanço. O extrapolacionismo isolado ainda não é a conquista de neopatamar evolu-

tivo. 

06. Confor. A correção do raciocínio lógico ainda não é o conhecimento da verpon. 

07. Deliberação. O ato de votar ainda não é a cidadania. 

08. Descoincidência. O sonho lúcido ainda não é a projeção lúcida. 

09. Didática. A Pedagogia ainda não é a Parapedagogiologia. 

10. Doação. O parapsiquismo tão somente ainda não é a interassistencialidade. 

11. Energias. A bioenergética humana ainda não é a Energossomatologia. 

12. Especulação. A teoria ainda não é a teática. 

13. Ética. A concepção do universalismo ético ainda não é a vivência do universalismo 

cosmoético. 

14. Evolução. Renunciar ao antigo ainda não é dedicar-se ao novo. 

15. Finanças. A economia doméstica (binômio receita-despesa) ainda não é a economia 

nacional ou mundial. 

16. Holossoma. O uso lúcido do psicossoma ainda não é o uso lúcido do mentalsoma. 

17. Implicação. A especulação lógica ainda não é o fato. 

18. Inatismo. O a priori do racionalismo ainda não é o a priori da paragenética 

pessoal. 

19. Instituição. A associação internacional ainda não é a livre associação interconsci-

encial. 

20. Intelecção. Compreender ainda não é vivenciar. 

21. Intenção. A firmeza tão somente ainda não é a Cosmoética Destrutiva. 

22. Invéxis. O jovem lúcido ainda não é o inversor existencial técnico. 

23. Liberalismo. A liberdade econômica ainda não é liberdade política. 

24. Maturidade. A iniciativa pioneira ainda não é o padrão completamente desenvol-

vido. 

25. Mensagem. A forma ainda não é o conteúdo. 

26. Metodologia. A pesquisa participante antropológica ainda não é a autovivência in-

terdimensional. 

27. Paradigma. A Parapsicologia ainda não é a Conscienciologia. 

28. Parapercepção. O mediunismo ainda não é o parapsiquismo lúcido. 

29. Parepistemologia. O princípio empirista da experiência ainda não é a autexperi-

mentação evolutiva. 

30. Participação. A democracia representativa ainda não é a democracia propriamente 

dita. 
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31. Personalidade. A Psicologia ainda não é a Conscienciologia. 

32. Política. A coligação partidária ainda não é o suprapartidarismo. 

33. Precocidade. O cumprimento das evitações (negatividade) ainda não é a aplicação 

da invéxis (positividade). 

34. Rapport. A empatia psicológica ainda não é a assimilação energética. 

35. Reciclagem. A desacomodação imposta pela concorrência comercial ainda não  

é a autevolução consciencial deliberada. 

36. Recin. A qualificação da intenção tão somente ainda não é a fixação do materpense-

ne cosmoético. 

37. Simbolismo. O conceito ainda não é a vivência. 

38. Singularidade. A arte ainda não é a autenticidade consciencial. 

39. Sociologia. A intersubjetividade ainda não é a interconsciencialidade. 

40. Substância. A energia física ainda não é a energia imanente. 

41. Vivência. O controle de sistemas conceituais ainda não é o autodomínio holosso-

mático. 

 

Exclusão. Eis, em ordem alfabética, 9 distinções categóricas por exclusão de elementos 

patológicos ou anticosmoéticos, visando a profilaxia das transposições precipitadas: 

1.  Aproveitamento. O esporte radical não é curtir a existência intrafísica. 

2.  Convivência. A discriminação negativa não é o autodiscernimento. 

3.  Identidade. A tatuagem não é a singularidade consciencial. 

4.  Riscomania. Queimar a vela da vida pelas duas pontas (antissomática) não é priori-

zação lúcida autevolutiva. 

5.  Sectarismo. A afetividade do clã não é a megafraternidade. 

6.  Sociedade. A consciência da injustiça social não é o direito ao crime. 

7.  Soltura. A desinibição química não é a desinibição pela vontade. 

8.  Teocracia. A eleição do papa em conclave não é a democratização ou admissão de 

falibilismo da Igreja (ICAR). 

9.  Xenofrenia. O estado alterado de consciência patológico não é o estado alterado de 

consciência sadio. 

 

Valorização. O construto há de ser valorizado associado ao contexto originário, seja 

mais avançado ou não. 

Conhecimento. A transposição correta exige o conhecimento dos 2 contextos em jogo:  

o originário e o destinatário. 

Conteúdo. A transposição precipitada preserva a forma e modifica o conteúdo, enquanto 

a correta, em geral, modifica a forma para preservar o conteúdo. 

Evolução. A preservação do conteúdo na transposição é indicada pela intensificação das 

reciclagens e não pela acomodação ou estagnação consciencial. 

Criticidade. A autocrítica, em última análise, é o critério para discernir se determinada 

transposição é precipitada ou correta. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 transposição precipitada, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

03.  Consciência  platônica:  Perfilologia;  Nosográfico. 

04.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Egocentrismo  ansioso:  Egologia;  Nosográfico. 
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06.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

07.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

09.  Falaciologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Impaciência  disfuncional:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

12.  Metáfora  técnica:  Erudiciologia;  Neutro. 

13.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Taxologia  dos  analogismos:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Trânsito  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

SE  A  EVOLUÇÃO  EXIGE  O  TRANSLADO  PARA  NÍVEIS,  
MOMENTOS  E  CONTEXTOS  SEMPRE  MAIS  AVANÇADOS,  
ENTÃO  É  INEVITÁVEL  AUTOVALORIZAR  AS  ORTOTRANS-
POSIÇÕES  TEÓRICAS,  PRÁTICAS  E  MULTIDIMENSIONAIS. 

 

Questionologia. Quais transposições, leitor ou leitora, são necessárias no atual momento 

evolutivo vivenciado por você? Já pensou em medidas profiláticas para evitar as transposições 

precipitadas? 
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T R A N S V E R P O N  
( T R A N S V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A transverpon é a verdade relativa de ponta, transcendente, original ou 

inédita, introduzida no universo da holocognição da Humanidade, de modo teático, informativo  

e desafiador para as consciências lúcidas, predispostas às autorreciclagens evolutivas racionais  

e lógicas, seguidoras da vivência do princípio da descrença. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo trans vem do idioma Latim, trans, “além de; para lá de; depois 

de”. O vocábulo verdade deriva também do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com  

o real”. Apareceu no Século XIII. A palavra relativa provém igualmente do idioma Latim, relati-

vus, “relativo a”. Surgiu em 1536. O termo ponta procede do mesmo idioma Latim, puncta, “esto-

cada; golpe de ponta”, e este de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; 

mortificar”. Apareceu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Neoverpon. 2.  Verpon transcendente. 3.  Verpon inédita. 4.  Verpon 

original. 5.  Megaverpon. 6.  Neorrevelação técnica. 7.  Neoinstrumento consciencial. 8.  Verpon 

da pararrealidade. 

Neologia. O vocábulo transverpon e as 3 expressões compostas transverpon aquisitiva, 

transverpon executiva e transverpon distributiva são neologismos técnicos da Transverponologia. 

Antonimologia: 1.  Verpon conhecida. 2.  Verpon aplicada. 3.  Anticriatividade.  

4.  Apriorismose. 5.  Interiorose. 6.  Retroverpon. 7.  Antiverpon. 8.  Verdade mítica. 9.  Convic-

ção mística. 

Estrangeirismologia: o finding; a open mind; o upgrade heurístico; o insight providen-

cial; a neoperformance; a novissima verba; o supra summum das evidências. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições intermissivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Heuristicologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: a transverpon; o novo instrumento do microuniverso consciencial; o assunto 

ainda não abordado na Internet; o desafio cognitivo teático; a ideia original para reflexão; o em-

prego inevitável dos neologismos na evitação da polissemia; o universo da neorreciclagem; as 

neoideias; a holanálise; o veio dourado da verpon; as antevisões; os neoconstructos; as neorreali-

dades; os neologismos; as neopautas; as neossistematizações; as verpons controvertíveis; as neo-

verpons; as megaverpons; o ricochete das transverpons; a fundamentação das transverpons; as hi-

póteses expostas à prova; a iniciativa planetária pioneira; o I Congresso de Verponologia. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; as neoteorias. 

Tecnologia: a técnica da cosmossíntese. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 
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conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Autocons-

cienciometrologia. 

Neossinapsologia: as ideias recicladas através de neossinapses. 

Enumerologia: o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium; o Paraperceptarium;  

o  Evolutionarium; o Cosmocognitarium; o Autopesquisarium. 

Binomiologia: o binômio neoverpons-paraverpons. 

Interaciologia: a interação minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo 

do Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo transverpons / dogmatismos; o antagonismo trans-

verpons / teologismos; o antagonismo transverpons / Eletronótica; o antagonismo transverpons / 

erros. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a neoverponofobia. 

Holotecologia: a verponoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a evo-

lucioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Transverponologia; a Heuristicologia; a Inventologia; a Neolo-

gia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Inte-

rassistenciologia; a Curiosologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

mem de ação; o verponista; o portador de verpons. 

 

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 verponista; a portadora de verpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens transverponarius; o Homo sapiens holopensenocreator;  

o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens inversor; o Homo 

sapiens tenepessologus; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens macrossomabilis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: transverpon aquisitiva = o acesso à Central Extrafísica da Verdade 

(CEV); transverpon executiva = a autovivência da inversão existencial (invéxis); transverpon 

distributiva = a prática das tarefas energéticas, pessoais, diárias (tenepes). 

 

Taxologia. De acordo com a Transverponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

22 categorias de transverpons explicitadas teaticamente na Enciclopédia da Conscienciologia: 

01.  Atrator ressomático. 

02.  Autorrevezamento multiexistencial. 

03.  Bonde extrafísico. 

04.  Centrais Extrafísicas (CEE; CEF; CEV). 

05.  Colheita intermissiva. 

06.  Cosmoética. 

07.  Curso Intermissivo (CI). 

08.  Desperticidade. 

09.  Inteligência evolutiva (IE). 

10.  Inversão existencial (Invéxis). 

11.  Macrossoma. 

12.  Moratória existencial (Moréxis). 

13.  Oficina extrafísica (Autofiex). 

14.  Paragenética. 

15.  Paramicrochip. 

16.  Pensene. 

17.  Personalidade consecutiva. 

18.  Pré-Mãe (Pré-Maternologia). 

19.  Reurbanização extrafísica (Reurbex). 

20.  Tarefa energética pessoal (Tenepes). 

21.  Teoria dos Serenões (Homo sapiens serenissimus). 

22.  Transmigrações extrafísicas (Transmigrex). 

 

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 transverpon, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

03.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

05.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

06.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

07.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 
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O  IDEAL  À  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  COGNO- 
POLITA,  É  PESQUISAR,  DEBATER,  CRITICAR,  REFUTAR 
E  BUSCAR  A  POSSÍVEL  COERÊNCIA  LÓGICA  OU  SENTI-
DO  DE  TODA  TRANSVERPON  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se inteirou das transverpons da Consciencio-

logia? Qual transverpon é mais relevante para você? 
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T R A T A D O    D E    P A Z  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tratado de paz é o acordo formal das intenções de estabelecer a har-

monia, a paz e o diálogo entre duas ou mais partes conflitantes e em litígio, estabelecendo normas 

e compromissos a serem assumidos e seguidos a partir do momento da assinatura, objetivando  

a cessação das hostilidades. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra tratado vem do idioma Latim, tractatus, “assunto; tratado, radical 

de tractatum, supino de tractare, “tratar alguma questão; negociar”. Surgiu no Século XIV. O vo-

cábulo paz procede também do idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu 

no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Acordo pacifista. 2.  Pacto conciliatório. 3.  Aliança de concordância. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo tratado: in-

tratabilidade; intratada; intratado; intratável; pseudotratado; tratabilidade; tratadista; tratadís-

tica; tratadístico; Tratadologia; tratador; tratadora; tratamento; tratar; tratativa; tratável; trato. 

Antonimologia: 1.  Dissenção intergrupal. 2.  Conflito aberto. 3.  Desentendimento esta-

belecido. 4.  Posicionamento bélico. 5.  Interrelação assediadora. 7.  Oposição franca. 

Estrangeirismologia: a pax in bello; a pax decet majora; a pax paritur bello; a pax poti-

or bello; o agrément; a assinatura ad referendum; o gentlemen agreement; o pacta sunt servanda; 

as reuniões ad hoc; o peace agreement. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à libertação da Interprisiologia Grupocármica Multiexistencial. 

Citaciologia: – Em época de paz, os filhos enterram os pais, enquanto em época de 

guerra são os pais que enterram os filhos (Heródoto, 485–420 a.e.c.). Na Diplomacia, forma  

é conteúdo (Demétrio Magnoli 1958–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; as fôrmas holopensênicas; as 

retroalimentações pensênicas; o holopensene da vitória; o holopensene da rivalidade; o holopen-

sene da competição, o holopensene do perdão; o holopensene interassistencial; o holopensene pa-

radiplomático; a Grafopensenologia Protocolar; o holopensene da paz; a pensenidade harmônica; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene dos Serenões. 

 

Fatologia: o tratado de paz; o entendimento pacífico; a resolução de entendimento gru-

pal; o posicionamento mútuo antibelicista; as atrocidades e genocídios; a dominação dos impé-

rios; o instinto pré-humano de sobrevivência sobrepujando a racionalidade humana; o medo le-

vando à autodefesa; os desentendimentos grupais; as diferenças culturais; a incompreensão do 

“diferente”; as guerras étnicas; o espírito de revanche; os guetos; os campos de extermínio; o teo-

terrorismo; as guerras religiosas; a insegurança coletiva; as lideranças cegas; a ignorância huma-

na; o esgotamento belicoso; a manifestação natural das consréus belicosas; os cartéis de interes-

ses; as manipulações grupais; as revoluções; as malquerenças milenares vindo à tona; o conchavo 

de nações belicistas; as forças armadas; a imaturidade dos grupos; a guerra fria; as imposições 

unilaterais; os tratados redigidos conforme a capacidade de cumprimento dos grupos; o fato de 

ninguém poder oferecer se não tem; os casamentos monárquicos; o armistício; a neutralidade de 

países; a inteligência de guerra e a inteligência de paz; a economia movida a guerras; a reconstru-

ção pós-combates; a Organização das Nações Unidas (ONU); as negociações de paz; os incansá-

veis bastidores paradiplomáticos; o reatamento das relações diplomáticas; a serialidade existen-

cial mostrando a recomposição grupocármica; o pano de fundo da retrossenha grupal; os pactos; 
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os justos entre as nações; a desativação voluntária de minas; a união de nações pacifistas; a luta 

pela paz; os mediadores específicos para cada situação; os Ministérios de Relações Exteriores;  

o desarmamento pessoal, grupal e de nações; a consciência universal e cósmica; o neoparadigma 

intergrupal; o Estado Mundial Cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os ataques extrafí-

sicos; a manipulação dos guias extrafísicos amauróticos; o encapsulamento energético do media-

dor; a higidez da neutralidade assistida; os desassédios; as paranegociações; a lucidez extrafísica, 

os processos de amparabilidade extrafísica; a inspiração amparadora; o apaziguamento multiexis-

tencial; as paramediações lúcidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo acreditação-autoridade; o sinergismo empatia-compre-

ensão; o sinergismo esgotamento da energia bélica–disposição para o diálogo. 

Principiologia: o princípio do recrutamento; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica; os princípios do Direito Diplomático; o princípio do isolacionismo; o princípio da recipro-

cidade; o princípio geral da política de equilíbrio; o princípio do equilíbrio do poder; o princípio 

da equidade. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da continuidade diplomática; a teoria da interprisão grupocármi-

ca; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da redação oficial; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas de 

negociação; as técnicas de mediação. 

Voluntariologia: o voluntariado paradiplomático e interassistencial nos trabalhos do 

Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); os trabalhos paradiplomáticos de integração do voluntaria-

do da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); as neoabordagens 

de paz dos voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográfi-

cas (CONSECUTIVUS) a respeito dos antagonistas holobiográficos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laborató-

rio conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível da Paradireito-

logia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da trégua; os efeitos reurbanizadores da paz; os efeitos seriexológi-

cos da reconciliação; os efeitos do novo patamar intergrupal; os efeitos da quebra do ciclo víti-

ma-algoz; o efeito da paz no Estado Mundial. 

Neossinapsologia: a ausência das neossinapses sobre o pacifismo; as neossinapses do 

diálogo; as neossinapses da Harmoniologia. 

Ciclologia: o ciclo conscin bélica–consciex bélica; o ciclo obnubilação–recuperação de 

cons; o ciclo algoz-vítima; o ciclo de negociações para chegar ao tratado de paz. 

Binomiologia: o binômio pacificação-reurbex; o binômio diplomacia às claras–discus-

são às escondidas; o binômio Diplomacia Multilateral–Paradiplomacia Multiexistencial; o binô-

mio guerra-paz. 

Interaciologia: a interação beligerância–ponto nevrálgico; a interação mediador–par-

tes conflitantes; a interação mediador-paramediador; a interação Paradiplomacia–Diretrizes 

Gerais da Parapolítica; a interação reurbex-paz. 

Crescendologia: o crescendo armistício-tratado; o crescendo diálogo-acordo; o cres-

cendo belicismo-omnicooperação; o crescendo patriotismo-evolucionismo. 

Trinomiologia: o trinômio guerra–estado de beligerância–paz; o trinômio guerra–tra-

tado pós-guerra–reurbin. 

Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo subcérebro ab-

dominal / paracérebro; o antagonismo abordagem grupal / abordagem intergrupal. 
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Politicologia: a assediocracia; a baratrosferocracia; a barbarocracia; a belicosocracia;  

a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lex talionis; a lei de causa e efeito; a lei da recomposição grupocármica;  

a lei da neutralidade. 

Filiologia: a xenofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a cooperaciofilia; a neofilia; a re-

educaciofilia; a evoluciofilia; a paciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a xenofobia; a neofobia; a cooperaciofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do justi-

ceiro; a síndrome da vitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a assediomania; a belicomania; a megalomania; a mania da autodefesa;  

a mania dos complôs; a mania da manipulação; a mania da competitividade; a mania da co-

brança. 

Mitologia: o mito da paz imediata; o mito do salvador da pátria; o mito do tratado de 

paz perfeito. 

Holotecologia: a nosoteca; a trafaroteca; a grafoteca; a convivioteca; a socioteca; a re-

cexoteca; a pacificoteca; a paradiplomaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Paradiplomaciologia; a Conviviologia; a Har-

moniologia; a Discernimentologia; a Paradireitologia; a Interassistenciologia; a Desassediologia; 

a Traforologia; a Cosmoeticologia; a Serenologia; a Universalismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pacificadora. 

 

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 mediador; o paramediador; o paradiplomata. 

 

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 mediadora; a paramediadora; a paradiplo-

mata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapi-

ens analyticus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapi-

ens parapoliticus; o Homo sapiens paradiplomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tratado de paz efetivo = o acordo estável, cumprido por ambas as partes, 

caminhando para o entendimento verdadeiro e profícuo; tratado de paz transitório = o acordo 
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instável ainda, porém caracterizado pela suspensão temporária de hostilidades, trégua fundamen-

tal para auxiliar as negociações pró-pacifismo. 

 

Culturologia: a cultura de guerra; a cultura da revanche; a cultura do diálogo; a cultu-

ra do medo; a cultura do preconceito; a cultura do estrangeiro; a cultura do materialismo; a cul-

tura de paz. 

 

Taxologia. O tratado de paz retrata a situação conflituosa e o nível de maturidade dos 

grupos em questão. Eis, em ordem alfabética, 5 cláusulas de abrangência e validação necessárias: 

1.  Cláusulas de responsabilidades e deveres (Interprisiologia): as omissões; as irres-

ponsabilidades; os genocídios; os campos de refugiados; os direitos constitucionais; as sanções;  

o Paradireito e os paradeveres. 

2.  Cláusulas econômicas e financeiras (Intrafisicologia): a paralisação da economia;  

o boicote internacional; o comércio de armas; a reconstrução de cidades; a restauração da ordem; 

a revitalização econômica. 

3.  Cláusulas militares (Belicismologia): a ocupação pelo exército; as forças armadas;  

o controle de passaportes; os laissez-passer; os salvos-condutos; a corrida armamentista. 

4.  Cláusulas morais e éticas (Cosmoeticologia): a destruição cultural e ambiental; as 

delações; os julgamentos; os prisioneiros de guerra; as limpezas étnicas; os crimes contra a Hu-

manidade; as organizações de direitos humanos; as organizações de paz e desarmamento. 

5.  Cláusulas territoriais (Geopoliticologia): as invasões; a delimitação do território;  

a devolução de terras; a fiscalização da ocupação; o controle das fronteiras; as zonas de ocupação. 

 

Tratadologia. Conforme a Paciologia, eis 14 dos mais significativos acordos ou tratados 

de paz (Ano-base: 2015), em ordem cronológica: 

01.  Tratado de Kadesh (1259 a.e.c.). 

02.  Tratado de Susa ou Paz de Killias (448 a.e.c.). 

03.  Tratado de Tordesilhas (1494). 

04.  Tratado de Münster e Osnabück (1648). 

05.  Tratado de Methuen (1703). 

06.  Tratado de Utrecht (1713). 

07.  Tratado de Paris (1763). 

08.  Tratado de Versailles (1783). 

09.  Tratado de Nanquim (1842). 

10.  Tratado de Brest-Litovsk (1918). 

11.  Tratado da pós-Primeira Guerra (1919). 

12.  Pacto Germânico-Soviético (1939). 

13.  Acordos de Camp David (1982). 

14.  Acordos de Oslo (1993–1994). 

 

Grafopensenologia. Eis, em ordem cronológica, 4 obras e autores relacionados com  

a paz: 

1.  Codex Juris Gentium Diplomaticus (1693): Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). 

2.  Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens (1731): Jean Dumont, Barão de 

Carelscroon (1667–1727). 

3.  Paz Perpetua (1795): Emmanuel Kant (1724–1804). 

4.  Homo sapiens pacificus (2007): Waldo Vieira (1932–2015). 

 

Tipologia. Segundo a Onomasticologia, eis, em ordem alfabética, 12 denominações da 

paz, em vários períodos da História: 

01.  Pax Americana: o período após 1945, apesar da Guerra da Coréia, do Vietnã, Golfo, 

Afganistão e Iraque. 

02.  Pax Britannica (1815–1914). 
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03.  Pax Carthagena (460–146 a.e.c.): paz devido a Cartago dominar o Mediterrâneo até 

a extinção pelos Romanos nas Guerras Púnicas. 

04.  Pax Europaea (1945–). 

05.  Pax Hispanica (1598–1621). 

06.  Pax Islamica (800–1300). 

07.  Pax Khazarica (700–950). 

08.  Pax Mongolica: paz instalada pós-Império Mongol. 

09.  Pax Ottomana (1500–1700). 

10.  Pax Romana: paz imposta pelo Império Romano nos Séculos I e II nas regiões sob 

controle. 

11.  Pax Sinica: aplicada à paz chinesa do período de dominação nas dinastias Han, 

Tang e Ming. 

12.  Pax Syriana (1990–2005): estabilidade sentida no Líbano devido à ocupação pela 

Síria. 

 

Restauração. Convergente à Holocarmologia e no âmbito das recomposições grupocár-

micas, o tratado de paz caracteriza-se tal qual primeira disposição ou intenção focada no processo 

restaurativo intergrupal, podendo evoluir ou não. 

Mediação. A função de minipeça da mediação e paramediação, no maximecanismo as-

sistencial paradiplomático, fundamenta-se em diversos pilares. O traço da conciliabilidade, por 

hipótese, desenvolvido em múltiplas vidas em meio aos conflitos, capacita a conscin mediadora  

a achar soluções dentre diretivas contrárias. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 tratado de paz, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Escrita  paradiplomática:  Paradiplomaciologia;  Homeostático. 

07.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

11.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

13.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Pax  aeterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

 

OS  TRATADOS  DE  PAZ  CONSUBSTANCIAM  POSICIO-
NAMENTOS  DE  PACIFICIDADE  E  CLÁUSULAS  DE  RES-

PONSABILIDADE  AOS  ENVOLVIDOS,  CRIANDO  NORMAS,  
AÇÕES  E  CONCESSÕES  SOB  NEOPARADIGMA  GRUPAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância do tratado de paz como 

neoparadigma grupal? Vem exercitando o neoparadigma pessoal fundamentado no pacifismo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lois, Cecilia Caballero; Org.; Justiça e Democracia: entre o Universalismo e o Comunitarismo; 276  

p; 7 caps.; 183 refs.; 24 x 15 cm; br; Landy; São Paulo, SP; 2005; páginas 124 a 149. 
2.  Magnoli, Demétrio; Org.; História da Paz; 448 p.; 18 caps.; 1 esquema; 7 fotos; 1 gráf.; 9 ilus.; 16 mapas; 

15 microbiografias; 1 organograma; 1 tab.; 215 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2008; páginas 1 a 446. 

3.  Reynolds, David; Cúpulas: Seis Encontros que Moldaram o Século XX; 530 p.; 8 caps.; 62 abrevs.; 13 
enus.; 35 fotos; 6 ilus.; 8 mapas; alf.; 1091 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 1 a 528. 

4.  Silva, Geraldo Eulalio do Nascimento e; Diplomacia e Protocolo; 304p.; 19 caps.; 80 enus.; 37 ilus.; alf;  

1 apênd. 211 refs.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1969; páginas 1 a 300. 
5.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007; páginas 809 a 833 e 848. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Becker, Jean-Jacques; Consequências Militares dos Tratados de Paz (Les Conséquences des Traités de 

Paix); PDF; Artigo; Revue Historique des Armées (Revista Histórica das Forças Armadas) Trimestrário; N. 254; 2009; 
Université Marceille, France; páginas 3 a 8; disponível em: <https://rha.revues.org/6303>; acesso em 20.09.17. 

 

J. N. 
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T R A U M A T I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O traumatismo é o conjunto de problemas, contusões e lesões de tecido, ór-

gão ou parte do corpo humano provocados por agente externo, ou algo ferindo ou magoando físi-

ca ou psiquicamente o indivíduo, estudado pela Traumatologia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo traumatismo deriva do idioma Francês, traumatisme, e este do 

idioma Grego, traumatismós, “ação de ferir, ferimento”. Surgiu em 1874. 

Sinonimologia: 1.  Ferimento; trauma. 2.  Batida; contusão; esbarrada; esbarro; esbar-

rão. 3.  Traumaticidade; traumatização. 4.  Abalo somático. 5.  Choque; colisão; contrachoque; 

encontrão; impacto; topada; trombada; trompaço; tropeção. 

Neologia. Os 3 vocábulos minitraumatismo, maxitraumatismo e megatraumatismo são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antitraumaticidade. 2.  Pessoa sadia. 3.  Soma íntegro. 4.  Sanidade; 

saúde física e mental. 5.  Higidez. 6.  Autorremissão. 

Estrangeirismologia: o megalocus cerebral; o breakdown. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Trauma-

tismo exige reciclagem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os minipensenes; a minipensenida-

de; os raptopensenes; a raptopensenidade; os pedopensenes; a pedopensenidade. 

 

Fatologia: o traumatismo; a traumatização; a traumaticidade; o traumatismo cranience-

fálico; o microtraumatismo; o fototraumatismo; o barotraumatismo; o politraumatismo; o histe-

rotraumatismo; o trauma físico; os macrotraumas; a traumastenia; o traumatismo craniano;  

a anafilaxia psíquica; o acidente; o tombo; o atropelamento; o machucão; a machucadura; a pisa-

dura; o hematoma; a laceração; a equimose; o dodói; as quedas em idosos; o neurotrauma; a coli-

são; o impacto; o choque; a contusão; as sequelas do acidente; a contusão cerebral; a cadeira-de- 

-rodas; os falsos acidentes; as lesões; a arranhadura; o arranhão; a queimadura; a esfoladura; a es-

calavradura; a escoriação; a cominuição; o sangramento; o fraturamento; as fraturas; a luxação; as 

escoriações; o estigma do desastre; as consequências mediatas da concussão cerebral; a encefalo-

plesia; a encefaloftarsia; a anosmia; a invalidez; o quadro de estupor traumático; a obstupidi-

ficação traumática; a alogia; a deficiência física; a perda intelectiva; a autodesorganização; o im-

pulsivismo; a extrapauta; a falha inesperada; o fato acessório; a ocorrência atípica; o alerta cons-

ciencial; a mensagem do acidente; o desconforto; o desgosto; a frustração; a fraqueza presencial; 

o transtorno de estresse pós-traumático; o recaimento; a recaidela; a recaída; o recidivismo; a re-

cidiva; a recorrência; a reincidência; a recrudescência; a neurose pós-traumática; as cicatrizes; os 

traumatismos toxicogênicos; o despertamento do autodiscernimento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a macro-PK des-

trutiva; o heterassédio. 
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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 Parageneticologia. 

Binomiologia: o binômio trauma físico–trauma afetivo; o binômio autotruculência-hete-

rotruculência; o binômio pessoal ferido de guerra–sobrevivente; o binômio herói de guerra–so-

ciopata; o binômio consciex-subumano. 

Trinomiologia: o trinômio catástrofe-pilhagem-estupro; trinômio (trio intraconscien-

cial) paradoxal mulher-mãe-soldado. 

Antagonismologia: o antagonismo arma / soma. 

Filiologia: a traumatofilia. 

Fobiologia: a traumatofobia. 

Sindromologia: a síndrome pós-traumática; a síndrome de Munchhausen. 

Maniologia: a nosomania; a morfinomania. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a patopensenoteca; a recexoteca; a somatoteca;  

a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Acidentologia; a Assediologia; a Infortunística; 

a Perdologia; a Somatologia; a Biologia Humana; a Paranosologia; a Paraterapeuticologia; a Re-

cexologia; a Traumatologia; a Traumatoterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa traumatizada. 

Masculinologia: o reincidente; o recidivista; o recaidiço; o pseudacidentado; o paciente 

da Traumatologia; o paciente Phineas Gage (1823–1861); o ator Christopher Reeve (1952–2004); 

o atrator de acidentes; o acidentado crônico; o contundido; o sinistrado; o quebradão; o traumati-

zado; o co-traumatizado; o politraumatizado. 

 

Femininologia: a reincidente; a recidivista; a recaidiça; a pseudacidentada; a paciente 

da Traumatologia; a atratora de acidentes; a acidentada crônica; a contundida; a sinistrada; a que-

bradona; a traumatizada; a co-traumatizada; a politraumatizada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

accidens attractivus; o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens no-

somaniacus; o Homo sapiens marginalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitraumatismo = a topada do hálux no pé da mesa; maxitraumatism 

 = a queda pessoal no piso do banheiro; megatraumatismo = o acidente pessoal grave com 

veículo. 

 

Mensagem. Pelos conceitos da Holomaturologia, todo traumatismo pessoal traz mensa-

gem embutida a ser decifrada e ponderada de acordo com o momento evolutivo da conscin trau-

matizada, homem ou mulher. 

 

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 traumatismo, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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1.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

2.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

7.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

 

A  MAIORIA  ABSOLUTA  DAS  OCORRÊNCIAS  DE  TRAU-
MATISMOS  HUMANOS  APRESENTA  RELAÇÃO  DIRETA  

COM  ACIDENTES  DE  PERCURSO  PARAPSÍQUICOS,  MAIO-
RES  OU  MENORES,  ESPORÁDICOS  OU  FREQUENTES. 

 

Questionologia. Você sofre de alguma sequela de acidente? Como consegue conviver 

bem com a situação? 

 
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 381, 959 e 965. 
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T R A V Ã O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O travão é aquilo capaz de travar, amarrar, brecar, impedir ou obstacular 

algum tipo de manifestação ou ato (Autopensenologia). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo trave vem do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; em-

barcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; clava; lança ou dardo muito gran-

de; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo do feitio de árvore”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

travão apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Travanca.  02.  Travação. 03.  Travagem. 04.  Travamento. 05.  Tra-

vadouro. 06.  Óbice. 07.  Tranca.  08.  Retranca. 09.  Fechamento do caminho. 10.  Dificultador. 

Neologia. Os 2 vocábulos minitravão e megatravão são neologismos técnicos da Para-

patologia. 

Antonimologia: 1.  Destravamento. 2.  Deslanche. 3.  Alavancagem. 4.  Arranque da 

proéxis. 5.  Abertura do caminho. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autoproexologia evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da estagnação; os patopensenes; a patopensenida-

de; as inibições autopensênicas; os egopensenes; a egopensenidade. 

 

Fatologia: o travão; o travão consciencial; o travão intraconsciencial; o travão da von-

tade; o travão evolutivo; o travão do apedeutismo; o travão do obscurantismo; o autassédio-tra-

vão; a mimese-travão; o travamento energossomático; o travamento mentalsomático; o travamen-

to comunicativo; o obstáculo; o empecilho; o escolho; o empeço; o embaraço; o estorvo; o impe-

dimento; o tropeço; a adversidade; o percalço; a vicissitude; a desventura; o infortúnio; a infelici-

dade; a paralisação; a retranca; a timidez; a repetição inconveniente; o estacionamento-regressis-

mo; o megatravão da guerra; a insegurança pessoal; a autoculpa; o incompléxis. 

 

Parafatologia: o travão paragenético; o travão baratrosférico; o heterassédio-travão. 

 

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 grupalidade. 

Enumerologia: a saia justa; o cavalo de batalha; a corda bamba; o beco sem saída; a si-

nuca de bico; o ato de pagar mico; o ato de ser salvo pelo gongo. 

Binomiologia: o binômio simplificação-complexificação. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / involução; o antagonismo razão 

/ emoção. 

Fobiologia: o travão da decidofobia. 

Holotecologia: a agrilhoteca; a psicopaticoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Desviologia; a Cons-

cienciometrologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa inibida; a cons-

cin travada; a conscin travadora. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o interiorota; o apriorota. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a interiorota; a apriorota. 

 

Hominologia: o Homo sapiens trabator; o Homo sapiens indecisus; o Homo sapiens in-

determinus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens toxi-

comaniacus; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitravão = o ato da inibição da conscin para falar em público; megatra-

vão = a condição da vítima da lavagem paracerebral paragenética. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, 2 tipos de tra-

vões assemelhados e merecedores de observação acurada: 

1.  Compreensão. O travão egoístico impedindo a compreensão racional para o ato de 

retroceder: o megatravão da decidofobia; o ato difícil de abdicar na monarquia; o ato de relevar 

para a personalidade imperdoadora; a ânsia de demonstrar serviço na burocracia; o ato difícil de 

saber perder minimizando os equívocos; o ato de saber o momento de largar o osso (Cinologia). 

2.  Retirada. O travão egoístico impedindo a retirada lógica do contexto na hora justa;  

o megatravão da guerra; o neoeufemismo da reeleição indefinida para as ditaduras modernas;  

a autocracia; o totalitarismo; o poder quando enlouquece (Psiquiatria). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o travão, indicados para a expansão 

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

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia. 

02.  Acrasia:  Experimentologia. 

03.  Alexitimia:  Comunicologia. 

04.  Apriorismose:  Parapatologia. 

05.  Artimanha:  Cosmoeticologia. 

06.  Autassédio:  Parapatologia. 

07.  Autocorrupção:  Parapatologia. 

08.  Decidofobia:  Parapatologia. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia. 

10.  Toxicomania:  Parapatologia. 

 

A  VONTADE  DECIDIDA,  O  AUTODISCERNIMENTO,  O  MA- 
TERPENSENE  PESSOAL  E  A  AUTORGANIZAÇÃO  SÃO  OS 

VETORES  MAIS  EFICAZES,  DE  ELEIÇÃO,  PARA  SE  ELIMI- 
NAR  OS  MEGATRAVÕES  NA  VIDA  INTRA  E  EXTRAFÍSICA. 
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Questionologia. Algum travão, óbvio ou oculto, impede a realização fundamental da 

proéxis do leitor ou da leitora? Você trabalha no sentido de definir e eliminar, de vez, o travão? 

 
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 47, 53, 65, 83, 91, 121, 174, 357, 538, 620, 635, 649 e 673. 

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

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 559. 
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T R A V Ã O    D A    A U T O D E S P E R T I C I D A D E  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O travão da autodesperticidade é o traço, pensene ou ação capaz de inibir, 

amarrar, segurar ou impedir o desenvolvimento e a evolução pessoal rumo à condição de dessas-

sedialidade permanente total (desperticidade). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo trave vem do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; 

embarcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; clava; lança ou dardo muito 

grande; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo do feitio de árvore”. A palavra travão apareceu no 

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

próprio”. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou ex, “negação; oposição; falta; separação; 

divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este 

do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, 

no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente vem do 

idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Apareceu em 1702. O termo total 

deriva do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Travagem da autodesperticidade. 2.  Megatrafar antidespertológico. 

3.  Retranca antiautodespertológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas minitravão da autodesperticidade, maxitravão da 

autodesperticidade e megatravão da autodesperticidade são neologismos técnicos da Autasse-

diologia. 

Antonimologia: 1.  Destravamento da autodesperticidade. 2.  Deslanche da autodesperti-

cidade. 3.  Arranque da autodesperticidade. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a closed mind; o locus minoris resistentiae da auto-

cosmoeticidade; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva, no caso, ignorada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do derrotismo; os patopensenes; a patopenseni-

dade; as inibições autopensênicas; os baratropensenes; a baratropensenidade; a autopensenização 

apriorística; os juízos autopensênicos infundados; a necessidade de ortopensenes; a ortopense-

nidade; a falta de retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: o travão da autodesperticidade; o travão intraconsciencial; o travão da von-

tade; o travão somático; o travão emocional; o travão intelectual; o travão evolutivo; o travão do 

apedeutismo; a opção pelo autassédio; a sucumbência aos trafares pessoais; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP) não evidente na dimensão intrafísica; a falta de Higiene Consciencial; a inseguran-

ça pessoal; o autobstáculo; a autoculpa; a falta de altruísmo legítimo; o antiexemplo anticosmoéti-

co desagregador; a manutenção da mediocridade pessoal; a ausência de planejamento para a dimi-

nuição da taxa de erros pessoais; a mimese-travão; o travamento comunicativo; a pessoa travada 

no desenvolvimento docente conscienciológico; a pessoa travada na escrita do primeiro livro;  

o desperdício do Curso Intermissivo (CI) não aplicado na intrafisicalidade; a autossuficiência 

energética obtida através da consciencioterapia; o epicentrismo consciencial; o papel da tenepes 

no destravamento da conscin; os tabus relacionados à autodesperticidade eliminados nas miniter-

túlias no CEAEC; o neodesafio cognopolitano da desperticidade em 3 anos; a autodesperticidade 

evidenciando destravamento holossomático da conscin. 
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) promovendo o destravamento 

da autodesperticidade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ignorada; o assédio inter-

consciencial; os acoplamentos energéticos patológicos; o travão paragenético; o travão do ener-

gossoma; o travão do sexochacra; o travão do cardiochacra; o travão do laringochacra; o travão 

da falta de lucidez nas experiências fora do corpo; o travão mentalsomático; o travão holosso-

mático; a manutenção da labilidade parapsíquica; a autodesperticidade evidenciando destrava-

mento holossomático da consciex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo dos trafores pessoais. 

Principiologia: a falta do princípio do megafoco evolutivo. 

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

Tecnologia: a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do estado vibracional; as 

técnicas pessoais de autodesassédio; as técnicas de autoconsciencioterapia; as técnicas de auto-

conscienciometria. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs) possibilitando o autodestravamento evolutivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico radi-

cal da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labora-

tório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas;  

o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisí-

vel dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos negativos dos travões pessoais na autoproéxis. 

Binomiologia: o binômio orgulho-antidesperticidade; o binômio irritação-antidesperti-

cidade; o binômio impaciência-antidesperticidade; o binômio autoculpa-antidesperticidade; o bi-

nômio invéxis-desperticidade; o binômio estado vibracional–desperticidade; o binômio sinalética 

parapsíquica–desperticidade; o binômio autocontrole energossomático–autocontrole emocional. 

Trinomiologia: o trinômio autoconflitividade–comocionalismo–falta de domínio das 

energias; o trinômio recorrência-recrudecimento-cronicificação; o trinômio reciclagem-reeduca-

ção-ressocialização. 

Polinomiologia: o polinômio voluntariado-docência-tenepes-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo esforço / repou-

so; o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo análise profunda / síntese superficial. 

Politicologia: a assediocracia; a mafiocracia; a cerberocracia; a barbarocracia; a belico-

socracia; a autocracia; a política da autodesorganização implantada na rotina pessoal. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Fobiologia: o travão da decidofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da expectativa frustrada; a síndrome de Gabriela; a sín-

drome da subestimação; a síndrome da pressa; a síndrome da praia; a síndrome do infantilismo; 

a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a fracassomania; a monomania. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a despertoteca; a recexo-

teca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Desviologia;  

a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Despertologia; a Desassediologia; a Voliciolo-

gia; a Evoluciologia; a Autopriorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa inibida; a cons-

cin travada; a conscin travadora; as amizades ociosas. 

 

Masculinologia: o indeciso; o conflituoso; o assediador; o intermissivista; o cognopoli-

ta; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o proexólogo; o te-

nepessista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o verbetólogo; o voluntário; o homem 

de ação; o tocador de obra; o predesperto; o projetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a indecisa; a conflituosa; a assediadora; a intermissivista; a cognopolita; 

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a proexóloga; a tene-

pessista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de 

ação; a tocadora de obra; a predesperta; a projetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens indecisus; o Homo sapiens 

indeterminus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens 

toxicomaniacus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens desorientatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitravão da autodesperticidade = o ato de pensar mal de si mesmo; 

maxitravão da autodesperticidade = o ato de pensar mal dos outros; megatravão da autodesper-

ticidade = o ato de pensar e agir intencionalmente contra outros. 

 

Culturologia: a cultura do perdedor; a cultura da alienação; a substituição da cultura 

do “deixa para depois” pela cultura do “aqui-agora-já”; a cultura da desperticidade. 

 

Taxologia. Considerando a Autassediologia, eis, em ordem alfabética, 13 exemplos de 

frases, ideias distorcidas, falácias sobre si mesmo e autassédios, capazes de travar a evolução pes-

soal, em especial o desenvolvimento e a assunção da autodesperticidade: 

01.  Autocomplacência. “Na condição atual, é impossível atingir a desperticidade nesta 

vida. Quem sabe nas próximas quando fizer Curso Intermissivo melhor”. 

02.  Boavidismo. “A vida precisa ser levada com mais leveza, tranquilidade, respeitando 

o ritmo pessoal de tudo. Não gosto de pressão e cobranças”. 

03.  Clarividência. “Tenho medo de ver consciexes”. 

04.  Cobaia. “Não estou preparado para a autexposição no curso Conscin-Cobaia”. 

05.  Consciencioterapia. “Não é o momento para investir na Consciencioterapia, pois 

pode levantar poeira demais”. 

06.  Docência. “Não sinto autossegurança para assumir a docência conscienciológica na 

vida atual”. 

07.  Energia. “Não tenho disciplina para trabalhar as energias, tenho muita dificuldade  

e isso me deixa distante do epicentrismo consciencial”. 

08.  Epicentrismo. “Ser epicon nesta vida não é para mim”. 

09.  Geografia. “A desperticidade é impossível para quem não reside na Cognópolis”. 

10.  Gescon. “Não me sinto capaz e maduro para escrever o livro pessoal”. 

11.  Ginossoma. “É mais difícil para a mulher ser desperta”. 

12.  Intermissivismo. “Ainda não superei o porão consciencial, não devo ter feito Curso 

Intermissivo”. 

13.  Liderança. “Não sirvo para liderar IC ou empreendimento abrangente na CCCI”. 
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Nosologia. Considerando a Consciencioterapia, eis, em ordem alfabética, 25 exemplos, 

de emoções nosográficas a serem evitadas, no dia a dia, atuando enquanto travões da autodesper-

ticidade: 

01.  Angústia. 

02.  Ansiedade. 

03.  Autoculpa. 

04.  Autovitimização. 

05.  Contrariedade. 

06.  Desprezo. 

07.  Fragilização. 

08.  Frustração. 

09.  Hostilidade. 

10.  Impaciência. 

11.  Impulsividade. 

12.  Insatisfação. 

13.  Insegurança. 

14.  Irritabilidade. 

15.  Mágoa. 

16.  Mau humor. 

17.  Medo. 

18.  Melin. 

19.  Orgulho. 

20.  Pessimismo. 

21.  Queixa. 

22.  Raiva. 

23.  Rejeição. 

24.  Ressentimento. 

25.  Vergonha. 

 

Autodespertologia. Aos interessados na conquista da autodesperticidade em 3 anos, eis, 

por exemplo, em ordem alfabética, 8 prioridades conscienciológicas visando o destravamento 

evolutivo mínimo: 

1.  Autoconscienciometria. 

2.  Autoconsciencioterapia. 

3.  Código pessoal de Cosmoética. 

4.  Docência conscienciológica itinerante. 

5.  Dupla evolutiva. 

6.  Publicação de livro interassistencial. 

7.  Tenepes. 

8.  Voluntariado. 

 

Efeitos. A partir da Priorologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 trafores passí-

veis de serem desenvolvidos pela conscin atilada na busca pela autodesperticidade: 

1.  Autodefesa energética. 

2.  Autodesassédio. 

3.  Autodiscernimento. 

4.  Autoimperturbabilidade. 

5.  Autorganização. 

6.  Interassistencialidade. 

7.  Ortopensenidade. 

8.  Retidão cosmoética. 
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VI.  Acabativa 

 

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

alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o travão da autodesperticidade, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

06.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

12.  Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

O  TRAVÃO  DA  AUTODESPERTICIDADE  É  FRUTO  DA  AU-
TOCORRUPÇÃO  E  DO  MEDO  DA  CONSCIN  ASSUMIR  NO-
VAS  RESPONSABILIDADES  INTERASSISTENCIAIS,  EXIGIN-

DO  NEOPOSTURAS  COSMOÉTICAS  E  RECINS  CONTÍNUAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum travão da autodespertici-

dade? Quais as ações feitas para a autossuperação dos autassédios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

734 a 748. 

 

A. N. 
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T R A V Ã O    D A    A U T O P R O J E T A B I L I D A D E  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O travão da autoprojetabilidade é o traço, pensene ou ação capaz de inibir, 

amarrar, segurar ou impedir o desenvolvimento e a evolução da capacidade de a consciência in-

trafísica, homem ou mulher, projetar-se para fora do corpo físico com lucidez. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo trave vem do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; em-

barcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; clava; lança ou dardo muito gran-

de; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo do feitio de árvore”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

travão apareceu no Século XVII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, au-

tos, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato 

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

construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Travanca autoprojetiva. 02.  Travamento da capacidade autoprojeti-

va. 03.  Bloqueio da autoprojetabilidade. 04.  Travagem da vivência projetiva. 05.  Travadouro 

autoprojetivo. 06.  Óbice da autoprojetabilidade. 07.  Tranca autoprojetiva. 08.  Retranca projetiva 

pessoal. 09.  Fechamento do caminho projetivo. 10.  Dificultador da autoprojetabilidade. 

Neologia. As 4 expressões compostas travão da autoprojetabilidade, minitravão da au-

toprojetabilidade, maxitravão da autoprojetabilidade e megatravão da autoprojetabilidade são 

neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Destravamento da autoprojetabilidade. 2.  Deslanche autoprojetivo. 

3.  Alavancagem da capacidade projetiva. 4.  Arranque da autoprojetabilidade. 5.  Abertura do ca-

minho projetivo. 6.  Desamarração projetiva pessoal.    

Estrangeirismologia: a closed mind quanto à projetabilidade lúcida; o upgrade proje-

tivo; o Projetarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL) da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da antiprojetabilidade; os monopensenes; a mono-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenização apriorística; o ato de pensenizar peque-

no; a qualidade do holopensene da base física do projetor influindo no desenvolvimento projetivo. 

 

Fatologia: a identificação dos autotravões projetivos; a trava intraconsciencial dificulta-

dora do autodesenvolvimento da projetabilidade lúcida; as autoconvicções arraigadas atravancan-

do a reciclagem intraconsciencial projetiva; a indiferença quanto à pararrealidade; a displicência  

quanto aos travões da autoprojetabilidade; o travão inicial gerado pela ampliação da tecnicidade 

do projetor espontâneo; o ato de subestimar a própria capacidade projetiva; a ausência de proje-

ciografia dificultando o autodiagnóstico quanto à própria projetabilidade; a negligência quanto às 

experiências projetivas já vivenciadas dificultando o desencadeamento de neovivências; o pseu-

dotravão do projetor sem diário projetivo; a hipomnésia quanto às autexperiências projetivas não 

registradas; as variáveis intervenientes nos autexperimentos projetivos; as atitudes e hábitos pró-

projetivos; os pré-requisitos facilitadores da autovivência projetiva; as etapas do desenvolvimento 

projetivo; o ato de enfrentar as dificuldades iniciais da promoção da experiência projetiva consci-

ente; a valorização da conquista das primeiras experiências projetivas; a autoconscientização 

quanto às melhorias exigidas para o autaperfeiçoamento projetivo; as trocas de experiências entre 

projetores; o Curso Integrado de Projeciologia (CIP) e a Escola de Projeção Lúcida (EPL) do 
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Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); os descondicionamentos de-

sencadeados pelas vivências projetivas lúcidas em série; a autolucidez quanto à utilidade evoluti-

va das experiências extracorpóreas. 

 

Parafatologia: o travão da autoprojetabilidade; a desvalorização da autovivência do es-

tado vibracional (EV) profilático; a inconsciência quanto às ocorrências extrafísicas; o desconhe-

cimento dos sinais precursores da projeção podendo travar o desenvolvimento do projetor; os te-

mores pessoais quanto à Parafenomenologia; a pusilanimidade no enfrentamento dos assediadores 

extrafísicos; os agentes inibidores da lucidez extracorpórea; as intoxicações energéticas dificul-

tando a ampliação da lucidez extrafísica; a obtenção da autolucidez extracorpórea sendo o maior 

gargalo no desenvolvimento do projetor; a autoconsciência extrafísica enquanto meta mais difícil 

de ser alcançada pelo projetor jejuno; o trafal da autoprojetabilidade lúcida; o monopólio das pro-

jeções conscientes espontâneas; a desdramatização da saída lúcida do corpo; a persistência na 

aplicação de técnicas projetivas resultando no destravamento da autoprojetabilidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo agenda extrafísica–diário projetivo; o siner-

gismo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo Projeciometria–desenvolvi-

mento projetivo; o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o sinergismo autexperimen-

tação extrafísica–autoconfiança multidimensional. 

Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio da vontade decidida superando 

as limitações pessoais; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio de os resulta-

dos advirem dos autesforços projetivos; o princípio da autexperimentação fundamentando o de-

senvolvimento projetivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula acerca da autor-

responsabilidade quanto ao desenvolvimento projetivo. 

Teoriologia: a ausência de teática projeciológica. 

Tecnologia: a carência do emprego de técnicas projetivas; a técnica do estado vibracio-

nal enquanto megadestravador da projetabilidade das consciências; a técnica da imobilidade físi-

ca vígil (IFV); a técnica da soltura energossomática; a técnica da imersão projetiva; a técnica da 

projeciografia; a técnica da análise periódica dos registros projetivos; a técnica da projeciocrí-

tica; as técnicas projeciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível dos intermissi-

vistas; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colé-

gio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos antiprojetivos do rolo compressor das inutilidades onipresentes; 

o efeito do desinteresse pela extrafisicalidade na manutenção da baixa lucidez extrafísica; o efei-

to dos travões da autoprojetabilidade no desenvolvimento do projetor; o efeito antiprojetivo do 

autassédio; o efeito das emoções nos autexperimentos extrafísicos; o efeito da vontade inque-

brantável na superação dos travões da autoprojetabilidade; os efeitos evolutivos das autopesqui-

sas projetivas; os efeitos potencializadores da autoconstatação realística do próprio nível proje-

tivo; o efeito terapêutico das autorreflexões pró-projetivas. 

Neossinapsologia: os recursos paradidáticos empregados pelos amparadores extrafísicos 

na dinamização das paraneossinapses do projetor jejuno; a necessidade de criar neossinapses  

e paraneossinapses no desenvolvimento da projetabilidade lúcida. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo vivência projetiva–registro detalhado–interpreta-

ção do conteúdo–análise autocrítica; o ciclo autocrítica projetiva–hipóteses pesquisísticas–des-

cobertas intraconscienciais; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo erro-reti-

ficação-acerto; o ciclo teoria-autovivência; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio. 
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Enumerologia: o gargalo projetivo; o desinteresse projetivo; a ignorância projetiva;  

o apedeutismo projetivo; a inexperiência projetiva; a inabilidade projetiva; a jejunice projetiva.  

O travão da neofobia; o travão da autopesquisofobia; o travão da tanatofobia; o travão da para-

psicofobia; o travão da projeciofobia; o travão da espectrofobia; o travão da extrafisicofobia.  

Binomiologia: o binômio Materiologia-Projeciologia; o binômio Experimentologia-Au-

topesquisologia; o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o binômio experiência-

-aprendizagem; o binômio autocognição-responsabilidade. 

Interaciologia: a interação patológica toxicomania-antiprojetabilidade; a interação 

energossomaticidade-projetabilidade; a interação reciclagem intraconsciencial–desenvolvimento 

projetivo; a interação nível de autorganização–nível de projetabilidade; a interação autopredis-

posição-heterajuda. 

Crescendologia: o crescendo análise-síntese; o crescendo tenepes–interassistência– 

–projetabilidade lúcida; o crescendo hipótese-certeza quanto à realidade extrafísica; o crescendo 

conscin de existência trancada–projetor principiante–projetor veterano; o crescendo projeções 

inconscientes–projeções semiconscientes–projeções conscientes.  

Trinomiologia: o trinômio disponibilidade-paciência-perseverança; o trinômio autoin-

vestigação-autodiagnóstico-autoconscientização; o trinômio autoconscienciometria-autenfrenta-

mento-autexemplo; o trinômio autorreflexão-autorreciclagem-autossuperação; o trinômio auto-

controle-autodisciplina-autodomínio; o trinômio autorganização-autodeterminação-autorresul-

tados. 

Polinomiologia: o polinômio Projeciografia-Projecioanálise-Projeciocrítica-Projecio-

metria; o polinômio autopesquisa-autocrítica-autocognição-autorrealismo; o polinômio autexpe-

rimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem.  

Antagonismologia: o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância;  

o antagonismo interesse neofílico / preguiça mental; o antagonismo conscin teática / conscin teo-

ricona; o antagonismo autossuperação / autovitimização; o antagonismo continuísmo / imediatis-

mo; o antagonismo autoconsciência extrafísica / superfixação intrafísica; o antagonismo apro-

fundamento parafenomênico / leniência parapsíquica. 

Paradoxologia: o paradoxo de se investir tempo na organização de hábitos sadios e ro-

tinas úteis no intrafísico para ganhar tempo e lucidez no extrafísico; o paradoxo de a autexperi-

mentação projetiva poder eliminar os autotravões projetivos. 

Politicologia: a projeciocracia; a parapsicocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da Projeciologia; a lei do menor esforço projetivo; a lei do desenvolvi-

mento gradual da projetabilidade lúcida. 

Filiologia: a necessidade de desenvolvimento da autoprojeciofilia; a materiofilia; a au-

sência de lucidofilia; a carência de autocriticofilia; a falta de autopesquisofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da pressa; a síndro-

me da praia; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome do infantilismo; a síndrome 

da apriorismose; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da desorganização; a síndrome da inse-

gurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome da banalização parapsíquica. 

Maniologia: a fracassomania; a monomania. 

Mitologia: a submissão pessoal aos mitos relativos à projeção da consciência; os mitos 

ilusórios da intrafisicalidade; o mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica; o mi-

to do desenvolvimento projetivo instantâneo; a necessidade de desmitificação da extrafisicali-

dade. 

Holotecologia: a projecioteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a parapsico-

teca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Energossomatologia; a Projeciografia; a Proje-

ciocriticologia; a Projeciometria; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometro-

logia; a Voliciologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin trancada. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comple-

tista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 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 maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuli-

ano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 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 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 projectius; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitravão da autoprojetabilidade = o desconhecimento teórico e prático 

da projetabilidade lúcida; maxitravão da autoprojetabilidade = as autointoxicações energéticas  

e orgânicas; megatravão da autoprojetabilidade = as autoconvicções materiológicas ou místicas 

arraigadas. 

 

Culturologia: a cultura do materialismo; a cultura da alienação; a cultura da autopes-

quisa projetiva; a autoinserção gradativa na cultura da Projeciologia; a Paracultura da Extrafisi-

cologia; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da multidimensionalidade lúcida. 

 

Travões. Sob a ótica da Projeciologia, eis, em ordem alfabética, 25 exemplos de condi-

ções passíveis de travar o desenvolvimento da projetabilidade lúcida das consciências: 

01.  Acídia: a alienação ou displicência pessoal quanto à extrafisicalidade. 

02.  Autassédios: os pensenes desequilibrados; a afinidade com holopensenes patoló-

gicos. 

03.  Autocontingenciamento: os condicionamentos psicofisiológicos desencadeados pe-

lo restringimento intrafísico; o trancamento intrafísico da conscin. 

04.  Autocorrupção franca. 

05.  Autodesorganização existencial generalizada. 

06.  Autoignorância: o autoconhecimento precário; a ignorância pessoal quanto à multi-

dimensionalidade, à extrafisicalidade e à projetabilidade das consciências. 

07.  Automatismo: a robotização existencial; o workaholism. 

08.  Banalização: a desvalorização dos autexperimentos projetivos. 

09.  Base física inadequada: as condições desfavoráveis da base física do projetor; a al-

cova sem blindagem energética; a presença de bagulhos energéticos na base intrafísica. 

10.  Biofilia monopolizadora: a acomodação ou rendição ao envolvimento das tenta-

ções intrafísicas ou sociosas; o ceticismo exacerbado; o materialismo. 
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11.  Cascagrossismo parapsíquico. 

12.  Desconforto: a incomodidade gerada na decolagem lúcida do psicossoma. 

13.  Deslumbramento projetivo. 

14.  Drogadição: o uso de drogas lícitas e ilícitas. 

15.  Emocionalismos em geral. 

16.  Energossoma intoxicado: as condições de intoxicações energéticas habituais. 

17.  Fobias: os medos relacionados à projeção da consciência. 

18.  Imediatismo: a ansiedade quanto às autovivências projetivas. 

19.  Improdutividade: a ociosidade extrafísica. 

20.  Indiscernimento: a confusão entre a projeção consciente e outros estados alterados 

da consciência (EAC). 

21.  Inquietação: as preocupações corriqueiras reiteradas. 

22.  Misticismo: as posturas místicas, ritualísticas, regressistas e descartáveis. 

23.  Muletas: a dependência de andaimes para a autovivência projetiva. 

24.  Preconcepções: os apriorismos quanto às vivências extracorpóreas; os tabus, mitos 

e crenças infundadas quanto à dimensão extrafísica e experimentação projetiva; a rigidez pen-

sênica. 

25.  Revertério: a tentativa da produção de projeção consciencial com intenção negativa, 

anticosmoética, gerando resultados doentios sobre a consciência do próprio projetor ou projetora. 

 

Falta. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 25 traços 

ou condições faltantes à conscin, homem ou mulher, mantendo travões na autoprojetabilidade: 

01.  Abertismo: a ausência de apriorismos frente aos fatos e parafatos extrafísicos vi-

venciados. 

02.  Acalmia: a predisposição ao relaxamento físico e mental. 

03.  Amparabilidade: a percepção e interação com o amparo extrafísico de função. 

04.  Autoconcentração mental. 

05.  Autoconfiança: a autoconfiança nas próprias potencialidades projetivas. 

06.  Autoconsciência extrafísica: a lucidez nas experiências fora do corpo. 

07.  Autexperimentação: o traquejo e experiência projetiva. 

08.  Autopesquisa: a autoinvestigação projetiva.  

09.  Autorganização: a autossistematização quanto aos horários e rotinas pessoais. 

10.  Cons: a recuperação de cons magnos relativos à projetabilidade lúcida. 

11.  Continuísmo: a persistência e disciplina nos autexperimentos projetivos; a autos-

sustentabilidade projetiva. 

12.  Desassombro: a ousadia cosmoética no descortino da extrafisicalidade. 

13.  Energossomaticidade: o autocondicionamento energossomático. 

14.  Estudiosidade: a conceituação e compreensão da Parafenomenologia projetiva;  

o autodidatismo projetivo teático. 

15.  Flexibilidade: a flexibilidade para realizar adaptações necessárias de acordo com  

a própria realidade. 

16.  Higidez: o controle da autopensenidade; a higiene mental. 

17.  Mnemossomática: o cultivo da rememoração das autovivências extrafísicas. 

18.  Motivação: a clareza quanto às próprias motivações para se projetar; o interesse sin-

cero pela projeção da consciência. 

19.  Objetivo: a definição de alvos mentais projetivos claros e úteis. 

20.  Prioridade: a priorização das autexperimentações fora do soma. 

21.  Projeciografia: o registro das autovivências projetivas. 

22.  Projeciocrítica: a autorreflexão crítica habitual quanto à autoprojetabilidade. 

23.  Recin: a reciclagem intraconsciencial contínua. 

24.  Tecnidade: a utilização de técnicas projetivas. 

25.  Volição: a vontade javalínica na produção de experiências extracorpóreas. 
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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 travão da autoprojetabilidade, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

02.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

04.  Desenvolvimento  projetivo:  Autoprojeciologia;  Homeostático. 

05.  Estudo  projeciocrítico:  Projeciologia;  Neutro. 

06.  Hipoacuidade  extrafísica:  Autolucidologia;  Nosográfico.  

07.  Inabilidade  projetiva:  Projeciologia;  Neutro. 

08.  Interação  energossomaticidade-projetabilidade:  Projeciologia;  Neutro. 

09.  Lucidez  extracorpórea:  Projeciologia;  Neutro. 

10.  Nível  de  projetabilidade:  Projeciometrologia;  Neutro. 

11.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

12.  Projeciometria:  Projeciologia;  Neutro. 

13.  Projetor  jejuno:  Projeciologia;  Neutro. 

14.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

15.  Travão  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

 

IMPORTA  À  CONSCIN  QUEBRAR  OS  CONDICIONA-
MENTOS,  TABUS  OU  BARREIRAS  DA  PROJEÇÃO  LÚCIDA.  
DEPOIS,  A  PRÓPRIA  REPETIÇÃO  DOS  EXPERIMENTOS,  

CORRIGIRÁ  AS  IMPERFEIÇÕES  TÉCNICAS  INICIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os travões do desenvolvimento 

projetivo pessoal? Quais ações realiza visando a autossuperação dos gargalos da autoprojetabili-

dade lúcida? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et 

al.; 160 p.; 25 E-mails; 58 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 22 websites; glos 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14 
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 28 a 62, 82 a 89 e 93. 

2.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 

lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; pági-

na 229. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 393, 484, 845 a 847, 853  

a 860 e 862. 

 

T. L. F. 
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T R A V Ã O    F A M I L I A R  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O travão familiar é o trafar, estigma, característica patológica, individual 

ou grupal, gerada pela idiossincrasia familiar capaz de cercear, amarrar, embotar, atrasar, impedir, 

reduzir ou obstaculizar o desenvolvimento evolutivo de parte ou de todos os membros da família, 

minando a homeostase inter e intraconsciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo trave provém do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; 

freixos; bordos; embarcação; navios; teto; telhado; clava; lança ou dardo muito grande”. Apa-

receu no Século XIII. A palavra travão surgiu no Século XVII. O vocábulo familiar deriva tam-

bém do idioma Latim, familia, “doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; cada fa-

mília”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Cerceamento familiar. 02.  Estigma familiar. 03.  Nódoa familiar. 

04.  Autismo familiar. 05.  Patologia familiar. 06.  Freio nosográfico familiar. 07.  Trafar familiar. 

08.  Refreadouro grupal. 09.  Trava grupocármica. 10.  Entrave grupocármico. 

Neologia. As 3 expressões compostas travão familiar, travão familiar simples e travão 

familiar composto são neologismo técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 01.  Liberdade familiar. 02.  Desembaraço familiar. 03.  Recomposição 

familiar. 04.  Recomposição grupal nuclear. 05.  Saúde familiar. 06.  Destravamento familiar.  

07.  Desimpedimento grupal. 08.  Liberdade grupal. 09.  Abertismo consciencial. 10.  Acerto gru-

pocármico. 

Estrangeirismologia: os pressure points; o Conviviarium; a repetição ad nauseam das 

mesméxis; o modus operandi familiar; a importância da open mind na solução das dificuldades 

familiares; o upgrade afetivo; o cuddling materno; a mãe enquanto buffer familiar. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à convivialidade familiar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal imerso no grupo familiar; o holopensene familiar 

repressor; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os cri-

ticopensenes; a criticopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade. 

 

Fatologia: o travão familiar; os traumas infantis de origem familiar; a superproteção ma-

terna; a superproteção paterna; a ausência materna; a ausência paterna; a arrogância; a deseduca-

ção familiar; o egoísmo; o orgulho; a autocracia familiar; a brutalidade física e verbal; a violência 

doméstica; a vulnerabilidade emocional; a pedofilia; o incesto; a ilicitude; as marcas permanentes 

estigmatizantes; a incompetência evolutiva; o desacerto grupocármico; a disfuncionalidade fami-

liar; a corrosão da saúde devido ao álcool; a corrosão do caráter; a corrosão familiar e a dilapida-

ção do patrimônio a partir da jogatina e da prostituição; a corrosão do relacionamento e do afeto 

familiar; a omissão deficitária; a atitude dos pais refletindo no comportamento dos filhos; as mar-

cas pessoais exemplares; os Alcoólicos Anônimos (AA); os Narcóticos Anônimos (NA); a Assis-

tência familiar; a solidariedade cosmoética; a Consciencioterapia; o Apoio a Voluntários e Alunos 

(AVA); a ressoma compulsória promotora de acertos grupocármicos; o papel do intermissivista 

na célula familiar; os aportes da ressoma; as companhias evolutivas; a exemplificação silenciosa; 

a responsabilidade holobiográfica do intermissivista junto ao grupocarma; o compromisso com  

o grupo familiar enquanto cláusula do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de lucidez 

quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; o assédio interconsciencial; os acoplamen-

tos patológicos; a escolha pré-ressomática de família específica; a escolha intermissiva intencio-

nal dos pais para resgate multimilenar; o encontro dos futuros pais projetados com a consciex pré- 

-ressomante; a superação da Genética e da Mesologia pela conquista da Paragenética forte. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante; o sinergismo dos 

acertos grupocármicos; o sinergismo patológico inimaginável da afinidade holopensênica. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; a inevitabilidade do princí-

pio da convivialidade embasando a evolução; a necessidade da vivência do princípio do exempla-

rismo pessoal; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do ressarcimento evo-

lutivo. 

Codigologia: a importância do código pessoal de cosmoética (CPC); a premência do co-

digo grupal de cosmoética (CGC); os códigos grupais de vitimização coletiva; os retrocódigos 

grupais sob revisão; a ausência do código familiar de condutas evolutivas prioritárias. 

Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da interprisão grupocármi-

ca; a teoria do revertério comportamental; a teoria da interassistencialidade; a teoria evolutiva 

do egocarma-grupocarma-policarma. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intra-

consciencial (recin); a técnica consciencioterápica de autoinvestigação-autodiagnóstico-auten-

frentamento-autossuperação aplicada ao grupo familiar; a técnica da convivialidade autocons-

ciente em grupo; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; as técnicas de terapia 

familiar; as técnicas conscienciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Pro-

exologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível de Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio 

Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Con-

viviologia. 

Efeitologia: os efeitos das expectativas infantis frustradas; os efeitos do arrependimen-

to; o efeito nocivo retardado da convivência com o medo na infância; os efeitos patológicos irre-

cuperáveis do desamor familiar; o efeito nocivo da carência afetiva; os efeitos da exemplificação 

materna e paterna; os efeitos profiláticos duradouros do afeto recebido na infância. 

Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses morais; as neossinapses desencadea-

doras das mutações evolutivas; a urgência de neossinapses das reciclagens intraconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo de omissões deficitárias familiares; o ciclo da recomposição grupo-

cármica; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo de reeducação das condutas  

grupais. 

Enumerologia: a intolerância; a impaciência; a raiva; a hostilidade; a desavença; a auto-

vitimização; a chantagem emocional. 

Binomiologia: o binômio pais intermissivistas–filhos consréus; o binômio pais cons-

réus–filhos intermissivistas. 

Interaciologia: a interação Geneticologia-Parageneticologia; a interação família nucle-

ar–grupocarma ampliado; a interação saúde-doença; a interação medicamento-veneno; a intera-

ção álcool-fármaco; a interação intrafísico-extrafísico; a interação Psicopatologia-Neuropatolo-

gia-Parapatologia; a interação autassédio-heterassédio. 
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Antagonismologia: o antagonismo Mimeticologia / Recexologia; o antagonismo regres-

são / evolução; o antagonismo estagnação ∕ renovação; o antagonismo interprisão grupocármica 

∕ assistência interconsciencial; o antagonismo afeto / violência física. 

Paradoxologia: o paradoxo de o excesso de afeto dos pais poder gerar a submissão dos 

filhos. 

Politicologia: a autocracia; a despotocracia; a tirania; a asnocracia; a ludocracia; a demo-

cracia pura; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei de causa e efeito; a lei do retorno. 

Filiologia: a belicosofilia; a heterocriticofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a cogniciofobia; a recexofobia; a raciocinofobia; a autocri-

ticofobia; a parapsicofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) na família; a síndrome da medio-

crização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do negativismo; a síndrome da ove-

lha negra; a síndrome do ninho vazio; a síndrome do canguru. 

Maniologia: a heterocriticomania. 

Holotecologia: a recexoteca; a nosoteca; a psicopaticoteca; a geneticoteca; a paragene-

ticoteca; a convivioteca; a agrilhoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Nosologia; a Psicopatologia; a Instintologia; 

a Parapatologia; a Automimeticologia; a Autassediologia; a Interprisiologia; a Conscienciotera-

pia; a Holochacrologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a paren-

tela; o grupúsculo familiar; o grupo interprisional. 

 

Masculinologia: o toxicômano; o interpresidiário; o pedófilo; o pai alcoólatra; o depen-

dente químico; o filho delinquente; o perdulário; o cérbero; o mafioso; o antepassado de si mes-

mo; o evoluciente; o tenepessista; o pesquisador; o verbetógrafo; o intermissivista. 

 

Femininologia: a toxicômana; a interpresidiária; a prostituta; a mãe alcoólatra; a depen-

dente química; a filha delinquente; a perdulária; a cérbera; a mafiosa; a antepassada de si mesma; 

a evoluciente; a tenepessista; a pesquisadora; a verbetógrafa; a intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

alienatus; o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens benevo-

lens; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: travão familiar simples = a condição do alcoolismo em único membro da 

família; travão familiar composto = a conjugação do uso de álcool e drogas por várias pessoas na 

mesma família, em diversas gerações. 

 

Culturologia: as falhas da formação cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Antifisiologia  humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

IMPORTA  IDENTIFICAR  O  TRAVÃO  FAMILIAR,  HOJE, 
E  PROMOVER  ACERTOS  GRUPOCÁRMICOS  IMEDIATOS  

COM  APLICAÇÃO  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  POTEN-
CIALIZANDO  OS  RESULTADOS  DO  AUTORREVEZAMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum travão na própria família? 

Quais atitudes você utiliza visando alcançar resultado positivo? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O travão no voluntariado é a condição de imaturidade da conscin, homem 

ou mulher, com vínculo consciencial em Instituição Conscienciocêntrica (IC), ao apresentar relu-

tância e / ou negação em realizar autenfrentamentos e reciclagens necessárias à qualificação da 

proéxis pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo trave vem do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; em-

barcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; clava; lança ou dardo muito gran-

de; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo do feitio de árvore”. A palavra travão surgiu no Sécu-

lo XVII. O vocábulo voluntário deriva do mesmo idioma, Latim, voluntarius, “quem age por von-

tade própria”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Obstrução no voluntariado. 2.  Refreamento no voluntariado. 3.  Em-

perramento no voluntariado. 4.  Tolhimento do voluntário. 

Neologia. As 4 expressões compostas travão no voluntariado, minitravão no voluntaria-

do, maxitravão no voluntariado e megatravão no voluntariado são neologismos técnicos da Au-

tassediologia. 

Antonimologia: 1.  Destravamento no voluntariado. 2.  Desbloqueio no voluntariado.  

3.  Desempedimento no voluntariado. 

Estrangeirismologia: o insight esclarecedor; os registros pessoais no notebook; o back-

ground experiencial acumulado pelos voluntários. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade proexogênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autotravamento; o holopensene pessoal intoxi-

cado; os vícios pensênicos; o solilóquio patopensênico; os reciclopensens; a reciclopensenidade;  

a necessidade do holopensene pessoal egocida cosmoético. 

 

Fatologia: o travão intelectual e emocional; o travão na formação docente; a inaceitação 

de heterocríticas; a ausência de autocríticas; o pouco empenho na realização de reciclagens;  

a condição de estagnação no voluntariado; o solilóquio autassediador; o desempenho medíocre na 

condição de voluntário; a postergação do trabalho prejudicando o grupo; o posicionamento asse-

diador do intermissivista desadaptado no trabalho da Instituição Conscienciocêntrica (IC); a auto-

pesquisa incipiente; a falta de sistematização da rotina de trabalho; as autocorrupções veladas; os 

questionamentos irrelevantes; a dificuldade em se posicionar; a fuga às responsabilidades; a ma-

nutenção do comodismo; a reciclagem das posturas estagnadoras; a assunção do papel de minipe-

ça no maximecanismo assistencial da IC. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dificuldade em 

trabalhar com as energias conscienciais; o parapsiquismo pessoal ignorado; a ausência de lucidez 

nas projeções extracorpóreas; os acoplamentos energéticos patológicos; a intrusão assediadora;  

a insustentabilidade energética pessoal refletindo nos cursos com poucos alunos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência de sinergismo nas ações do voluntário; o sinergismo matu-

ridade consciencial–vontade férrea; o sinergismo limpidez autopensênica–autodiscernimento 

evolutivo. 

Principiologia: o princípio da autonomia da vontade; o princípio de não pensar mal de 

ninguém; o princípio de não deixar o assédio prevalecer; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da convivência sadia; o princípio do autesclarecimento prioritário; o princí-

pio da autodisciplina pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionando a teática do voluntá-

rio; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do autesforço pessoal 

alavancando a proéxis. 

Tecnologia: a técnica da desassedialidade; a técnica da reciclagem intraconsciencial;  

a técnica da exaustividade. 

Voluntariologia: o travão no voluntariado; o voluntário conscienciológico comprometi-

do com a Cosmoética; o voluntário priorizando a autopesquisa; o voluntário ausente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da recéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Voluntariologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio 

Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito da qualificação da intencionalidade sadia; o efeito da capacidade 

de desdramatização; o efeito libertador da recin; os efeitos nosográficos das omissões deficitári-

as; os efeitos monopolizadores dos pensenes patológicos; o efeito nocivo da dispersividade;  

o efeito benéfico do bom humor no voluntariado. 

Neossinapsologia: as neossinapses aceleradoras do desenvolvimento parapsíquico; as 

neossinapses decorrentes da vivência grupal pró-evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo da desassedialidade pessoal e grupal; o ciclo autoconflitividade–cri-

se de crescimento–automaturidade. 

Enumerologia: o autoposicionamento no voluntariado quanto à manutenção dos pense-

nes equilibrados; o autoposicionamento no voluntariado de realizar a técnica do EV; o autoposi-

cionamento no voluntariado de implementar as recins; o autoposicionamento no voluntariado de 

extinguir as imaturidades; o autoposicionamento no voluntariado perante o autodesassédio; o au-

toposicionamento no voluntariado em priorizar a convivialidade sadia; o autoposicionamento no 

voluntariado ao destravar as amarras interconscienciais. 

Binomiologia: o binômio automimeses necessárias–automimeses dispensáveis; o binô-

mio tempo-esforço; o binômio autenticidade-cordialidade; o binômio sinergismo-sincronicidade; 

o binômio autocontrole energossomático–autocontrole emocional; o binômio apriorismo-apro-

fundamento; o binômio autodisposição-empenho. 

Interaciologia: a interação autorreciclagem-autolucidez; a interação voluntário consci-

enciológico–assistência interconsciencial; a interação posicionamento-esclarecimento; a intera-

ção percepção-parapercepção. 

Crescendologia: o crescendo intermissivista voluntário–docente conscienciológico;  

o crescendo evolutivo monovisão-cosmovisão; o crescendo moréxis-maximoréxis. 

Trinomiologia: o trinômio autocorrupção-autoculpa-autassédio; o trinômio autorrefle-

xão-autocrítica-autoincorruptibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio voluntariado-docência-itinerância-tenepes. 

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

ciência cosmoética / precipitação; o antagonismo maturidade / imaturidade; o antagonismo au-

tossuperação / autovitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais doadora a conscin, mais receptora se torna. 
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Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia; a proexocracia . 

Legislogia: a lei da evolução para todos; a lei da ação e reação (Holocarmologia). 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a assistenciofilia; a voluntariofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a verbofobia; a eliminação da autofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o mito da perfeição. 

Holotecologia: a voluntarioteca; a convivioteca; a proexoteca; a assistencioteca; a pen-

senoteca; a holossomatoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; 

a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Experimentolo-

gia; a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin conivente; o grupo de voluntários; o grupo evolutivo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens  

desassediator; o Homo sapiens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitravão no voluntariado = a condição de não confiar em si mesmo  

quanto ao trabalho voluntário; maxitravão no voluntariado = a condição de não assumir responsa-

bilidade no trabalho voluntário; megatravão no voluntariado = a condição de atravancar o desen-

volvimento grupal no trabalho voluntário. 

 

Culturologia: a cultura do autoposicionamento; a cultura da alienação; a cultura da 

postergação. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 

condições passíveis de travarem o desempenho da conscin no voluntariado: 

01.  Antagonismos: as irreconciliações no trabalho voluntário. 
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02.  Anticosmoética: o voluntário estagnado comprometendo o crescimento da insti-

tuição. 

03.  Autassédios: os pensenes desequilibrados; a afinidade com consciexes patológicas. 

04.  Autocorrupção: o voluntário justificando a não assunção da responsabilidade. 

05.  Autodesorganização: a vida pessoal desorganizada repercutindo no voluntariado. 

06.  Descontinuísmo consciencial: a dificuldade nas priorizações e autossustentabili-

dade. 

07.  Desmotivação: a falta de reciclagem existencial gerando falta de motivação. 

08.  Ego exacerbado: a preocupação apenas consigo mesmo. 

09.  Imaturidade: a ausência de autocrítica; a relutância em aceitar heterocríticas. 

10.  Inconstância: a ausência de disciplina. 

11.  Postergação: a vontade débil para o enfrentamento dos neodesafios. 

12.  Preguiça mental: a dificuldade na escrita e na produção de gescons. 

13.  Pusilanimidade: a falta de coragem para o autenfrentamento exigido no trabalho 

voluntário. 

14.  Tergiversação: a falta de autoposicionamento; os subterfúgios; as evasivas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 travão no voluntariado, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  de  sustentação  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Autassédio  latente:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autorreciclagem  afetiva:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

05.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

07.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

14.  Voluntariado  propulsor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  criativo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

 

O  TRAVÃO  NO  VOLUNTARIADO  É  RESULTADO  DAS  IMA-
TURIDADES  DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  DEVIDO  

AO  MEDO  E  ÀS  AUTOCORRUPÇÕES  DE  NÃO  ASSUMIR  

RESPONSABILIDADES  E  ENFRENTAMENTOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica algum tipo de travão no próprio volun-

tariado? Em caso afirmativo, quais ações de autorreciclagem vem implantando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Arakaki, Kátia; Holociclo: Laboratório do Desassédio Mentalsomático; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 21 enus.; 2 notas; 5 refs.; 1 anexo; Associação 
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Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 

63 a 77. 

2.  Thomaz, Fernanda; Posicionamento Desassediador no Trabalho Voluntário; Artigo; Anais da II Jornada 
de Administração Conscienciologia; São Paulo, SP; 12-15.10.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10, N. 1; Seção: 

Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 16 enus.; 1 esquema; 1 nota; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2006; páginas 21 a 30. 
3.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
280, 297, 344, 451, 471, 480, 496 e 718. 

 

J. S. 
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T R A V Ã O    P A R A P S Í Q U I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O travão parapsíquico é o traço, pensene ou ação capaz de inibir, amarrar, 

segurar ou impedir o desenvolvimento e a evolução do autoparapsiquismo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo trave vem do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; em-

barcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; clava; lança ou dardo muito gran-

de; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo do feitio de árvore”. A palavra travão apareceu no Sé-

culo 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 so-

pro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; 

sopro de vida”. Surgiu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Travagem do autoparapsiquismo. 2.  Bloqueio parapsíquico. 3.  Bar-

reira parapsíquica. 4.  Retranca paraperceptiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas minitravão parapsíquico, maxitravão parapsíqui-

co e megatravão parapsíquico são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Destravamento do autoparapsiquismo. 2.  Deslanche parapsíquico. 

3.  Descerramento paraperceptivo. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a closed mind para a multidimensionalidade; o Pa-

raperceptarium; o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do antiparapsiquismo; os patopensenes; a patopen-

senidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; o pensene apriorista; a autopensenização ne-

gativista; o materpensene eletronótico. 

  

Fatologia: o travão intraconsciencial dificultando o desenvolvimento do parapsiquismo; 

os comportamentos egoicos cronicificados impedindo a ampliação da realidade consciencial;  

o travão da vontade; a postura íntima vitimizada evidendenciada no discurso “nunca sinto as ener-

gias”; a ignorância pessoal quanto à multidimensionalidade; a força presencial anulada; o auto-

derrotismo; a insegurança pessoal; as autoconvicções arraigadas dificultando a reciclagem intra-

consciencial; a ausência de autopesquisa; o desperdício do Curso Intermissivo (CI) não aplicado 

na intrafisicalidade devido à retranca paraperceptiva; a insipiência quanto à inteligência evolutiva 

(IE); o epicentrismo consciencial; as Dinâmicas Parapsíquicas realizadas na Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de 

Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

 

Parafatologia: o travão parapsíquico; o travão autoperceptivo refletindo negativamente 

na paraperceptibilidade; o travão paragenético; o travão energossomático; o travão mentalsomáti-

co; a despriorização quanto ao estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal ignorada; a falta de prioridade quanto ao autoparapsiquismo; a falta de lucidez 

perante as experiências fora do corpo; a ausência de ousadia pessoal para descobrir aspectos no-

vos do autoparapsiquismo; a incoerência pessoal travando o autoparapsiquismo; os tabus relacio-

nados ao parapsiquismo; o assédio interconsciencial; a utilização das habilidades parapsíquicas de 

modo anticosmoético resultando no bloqueio das parapercepções; a fraude parapsíquica; a manu-

tenção da labilidade parapsíquica; a autopersistência na aplicação das atividades energéticas re-
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sultando no destravamento do autoparapsiquismo; a autossuficiência energética obtida através da 

consciencioterapia; a soltura holochacral; a descoincidência vígil; a assunção dos trafores parapsí-

quicos pessoais; a extrapolação parapsíquica evidenciando a conexão com os amparadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a falta de sinergismo energético pessoal. 

Principiologia: a ignorância quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a ausência da teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos 

parapsíquicos; a teoria do parapsiquismo; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da multidi-

mensionalidade; a teoria e prática do epicentrismo consciencial. 

Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias (MBE) favorecendo os para-

fenômenos e a interassistencialidade; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do estado vi-

bracional; as técnicas da autoconsciencioterapia; as técnicas da autoconscienciometria. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimen-

tologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório cons-

cienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; 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 Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos negativos do cascagrossismo na autoproéxis. 

Ciclologia: o ciclo patológico mimese-travão; o ciclo nosográfico das convicções arrai-

gadas; o ciclo doentio da ausência energética pessoal; o ciclo negativo da autossabotagem; o ci-

clo patológico da retranca evolutiva; o ciclo doentio da ausência de inteligência evolutiva; a ne-

cessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo. 

Binomiologia: o binômio orgulho-antiparapsiquismo; o binômio vaidade-antiparapsi-

quismo; o binômio poder-antiparapsiquismo; o binômio egoísmo-antiparapsiquismo; o binômio 

exaltação emocional–antiparapsiquismo; o binômio materialismo-antiparapsiquismo; o binômio 

abertismo consciencial–abertismo energossomático. 

Trinomiologia: a observação do trinômio autofranqueza cosmoética–reciclagem intra-

consciencial–abertismo energossomático propiciando o desenvolvimento do parapsiquismo pes-

soal. 

Polinomiologia: o destravamento parapsíquico refletido no polinômio Acoplamentari-

um–tenepes–epicentrismo consciencial–megagescon. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada aos exercícios bioenergéticos propiciando 

a abertura do autoparapsiquismo. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a consci-

enciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a reci-

nofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome da pressa; a síndrome da subesti-

mação; a síndrome do infantilismo; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da expectativa frus-

trada; a síndrome da dispersão consciencial.  

Mitologia: a desmitificação do autoparapsiquismo. 

Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmo-

eticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22298 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; 

a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; 

a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa inibida; a cons-

cin travada; a conscin travadora; as amizades ociosas. 

 

Masculinologia: o docente de Parapercepciologia; o acoplamentista; o intermissivista; 

o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proe-

xólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a docente de Parapercepciologia; a acoplamentista; a intermissivista; 

a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a pro-

exóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophili-

cus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitravão parapsíquico = o ato de ignorar o autoparapsiquismo; maxi-

travão parapsíquico = o ato de subestimar o autoparapsiquismo; megatravão parapsíquico = o ato 

de utilizar anticosmoeticamente o autoparapsiquismo podendo ocasionar a macro-PK destrutiva. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo sadio; a cultura do holossoma hígido; a cul-

tura da multidimensionalidade lúcida. 

 

Nosologia. Concernente à Consciencioterapia, eis 10 exemplos de posturas íntimas fre-

quentes, reforçadoras da condição do travão parapsíquico, classificadas em ordem alfabética: 

01.  Arrogo: jacta-se das experiências parapsíquicas pessoais, tendendo a diminuir ou 

desprezar as vivências alheias. 

02.  Autocrítica exagerada: utiliza tempo e energia tentando ser perfeito na autoperfor-

mance parapsíquica, deixando de lado a assistência interconsciencial. 

03.  Autofracasso: demonstra insegurança pessoal frente aos obstáculos do autoparapsi-

quismo desistindo rapidamente dos exercícios energéticos. 

04.  Autoisolamento: isola-se socialmente evitando a troca de ideias e de energias com 

os compassageiros evolutivos. 

05.  Autossubjugação: coloca no outro a responsabilidade de resolver as dificuldades 

parapsíquicas pessoais. 

06.  Carência afetiva: utiliza o parapsiquismo para impressionar outras pessoas e intera-

gir com aqueles cuja aprovação é cobiçada. 

07.  Inibição emocional: evita a autexposição quanto às vivências parapsíquicas devido 

à autorrepressão e o receio de receber feedbacks.  

08.  Pessimismo: concentra-se nas experiências negativas com o autoparapsiquismo, ig-

norando as positivas. 

09.  Punição: trata a si mesmo e aos outros de maneira dura e punitiva, autobloqueando-

-se energeticamente. 
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10.  Vitimização: trata a si mesmo enquanto inferior e aos outros como melhores ou ma-

is aptos parapsiquicamente. 

 

Terapeuticologia. Considerando a Experimentologia, eis, 10 exemplos de ferramentas 

conscienciológicas, otimizadoras do destravamento parapsíquico, classificados em ordem alfabé-

tica: 

01.  Autoconscienciometria.  

02.  Autoconsciencioterapia.  

03.  Código pessoal de Cosmoética.  

04.  Docência conscienciológica.  

05.  Heteroconscienciometria.  

06.  Heteroconsciencioterapia.  

07.  Participação em cursos de campo bioenergéticos.  

08.  Publicação de verbetes.  

09.  Tenepes.  

10.  Voluntariado.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o travão parapsíquico, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Fenomenologia  Holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

11.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

12.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Pré-epicon:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  TRAVÃO  PARAPSÍQUICO  REFLETE  A  POSTURA  ÍNTIMA  

ORGULHOSA,  IMATURA  E  AUTOCOMPLACENTE  DA  CONS-
CIN  QUANTO  AOS  TRAFARES  PESSOAIS,  EVIDENCIANDO  

LACUNAS  PROFUNDAS  NA  AUTOCOSMOETICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum travão no autoparapsiquis-

mo? Quais as ações feitas para a autossuperação do trafar parapsíquico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
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glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

52 a 71. 

2.  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 taxologias dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 

28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 
2012; páginas 128 e 129. 

 

L. Z. 
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T R Í A D E    D A    AU T O D E S P E R T I C I D A D E  
( P R E D E S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tríade da autodesperticidade é a conjugação de 3 qualidades, virtudes ou 

trafores básicos para o desenvolvimento e a assunção da condição de desassedialidade perma-

nente total (desperticidade) – a autodefesa energética, a autorretidão cosmoética e a anticonflituo-

sidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tríade procede do idioma Latim, trias, “grupo de 3; trindade”. 

Apareceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de ex, “nega-

ção; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do 

idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. 

Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A pa-

lavra permanente procede do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Surgiu 

em 1702. O termo total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Trinômio da maturidade autodespertológica. 2.  Tripé da autodes-

perticidade. 3.  Tridotalidade autodespertológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas tríade da autodesperticidade, tríade da autodes-

perticidade básica e tríade da autodesperticidade avançada são neologismos técnicos da Predes-

pertologia. 

Antonimologia: 1.  Tríade da autassedialidade. 2.  Tríade da erronia. 3.  Binômio da 

autodesperticidade. 

Estrangeirismologia: o Despertarium; o modus vivendi despertológico; o know-how 

despertológico; o curriculum existentialis; a predominância da personalidade strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização da autodesperticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesperticidade; os autortopensenes; a autor-

topensenidade; a retilinearidade autopensênica; o domínio das energias a partir da ortopensenida-

de; o desenvolvimento da autovigilância pensênica ininterrupta; a ortopensenidade evidente no 

holopensene pessoal de anticonflituosidade. 

 

Fatologia: a tríade da autodesperticidade; a autorretidão cosmoética aprimorada ao 

longo da vida humana; a anticonflituosidade desenvolvida a partir da autocrítica; a anticonflituo-

sidade assimilada teaticamente no dia a dia; a pseudoimperturbabilidade evidente na anticosmoé-

tica pessoal; o travão da autodesperticidade; a autoconscienciometria na condição de pré-requisito 

para a conquista da tríade da autodesperticidade; a autoconsciencioterapia na condição de pré-re-

quisito para a conquista da tríade da autodesperticidade; a opção pelo autodesassédio; a opção 

pela autodesperticidade; a relação entre o índice de massa corporal (IMC) e o autodomínio das 

energias; a extinção da mediocridade pessoal evidente na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o epi-

centrismo consciencial; os tabus relacionados à desperticidade; a gescon potencializando a auto-

desperticidade; a autossuficiência energética; o curso Código Pessoal de Cosmoética (CONS-

CIUS); o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2, IIPC); o curso Aco-

plamentarium (CEAEC); o curso Despertometria (ASSINVÉXIS); o Programa de Aceleração da 

Desperticidade (PROAD); o neodesafio cognopolitano da desperticidade em 3 anos, proposto em 

dezembro de 2011. 
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin desper-

ta; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o domínio das energias a partir da interassis-

tencialidade; o papel da tenepes no desenvolvimento parapsíquico; a transição do parapsiquismo 

cerebelar para o parapsiquismo intelectivo; a eliminação da labilidade parapsíquica; o convívio 

interdimensional homeostático; os banhos energéticos decorrentes da interassistencialidade; a ro-

tina interassistencial multidimensional; o extrapolacionismo parapsíquico qualificador da tríade 

da autodesperticidade; a prática habitual da energosferometria; o planejamento da tenepes 24 ho-

ras como consequência da tríade da autodesperticidade; o planejamento da instalação da ofiex 

pessoal na condição de passo seguinte da tríade da autodesperticidade; a tríade da autodesperti-

cidade contribuindo para qualificar a próxima intermissão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo macrossoma-desperticidade; o sinergismo paramicro-

chip-desperticidade; o sinergismo código pessoal de Cosmoética (CPC)–desperticidade. 

Principiologia: o princípio do megafoco evolutivo; o princípio do rendimento evolutivo 

do autoparapsiquismo cosmoético; o princípio da evolução parapsíquica; a teática do princípio 

da interassistencialidade multidimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética teático na condição de pré-requisito para 

a assunção da autodesperticidade. 

Teoriologia: a teoria e a prática da autodesperticidade. 

Tecnologia: as técnicas pessoais de autodesassédio; a técnica de qualificação da inten-

cionalidade pessoal; a técnica do estado vibracional; a técnica do acoplamento energético; a téc-

nica da assimilação simpática (assim); a técnica da desassimilação simpática (desassim); as téc-

nicas de autoconsciencioterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico radi-

cal da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labora-

tório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico 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 Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Proexó-

logos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito autodesassediador da retidão cosmoética vivida no dia a dia; os 

efeitos nas manifestações pessoais homeostáticas a partir do domínio das energias; a autodesper-

ticidade na condição de efeito do enfrentamento dos conflitos íntimos; a autodesperticidade na 

condição de efeito dos autesforços evolutivos. 

Binomiologia: o binômio vontade-intenção; o binômio energossoma-autodesperticida-

de; o binômio Cosmoética-autodesperticidade; o binômio anticonflituosidade-autodesperticida-

de; o binômio domínio das energias–Cosmoética; o binômio domínio das energias–anticonflituo-

sidade; o binômio Cosmoética-anticonflituosidade. 

Interaciologia: a interação voluntariado-desperticidade; a interação invéxis-despertici-

dade; a interação tenepes-desperticidade; a interação docência conscienciológica–desperticida-

de; a interação antiemocionalismo-desperticidade; a interação imperturbabilidade intraconscien-

cial–desperticidade; a interação soltura energossomática–soltura mentalsomática. 

Trinomiologia: o trinômio anticonflitividade–Cosmoética–domínio das energias; o tri-

nômio estado vibracional–sinalética parapsíquica–domínio das energias; o trinômio volunta-

riado-tenepes-autodesperticidade; o trinômio invéxis-epicentrismo-desperticidade; o trinômio in-

véxis-desperticidade-ofiex. 
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Polinomiologia: o polinônio energossoma-ortopensenidade-desperticidade-mega-

gescon. 

Paraxologia: o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a cosmo-

eticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autodesperticidade. 

Filiologia: a despertofilia; a ortopensenofilia; a cosmoeticofilia; a energofilia; a evolu-

ciofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia. 

Holotecologia: a despertoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a interassis-

tencioteca; a ortopensenoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Despertologia; a Desassediologia; a Energos-

somatologia; a Cosmoética; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Experimento-

logia; a Voliciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a isca humana consciente; a conscin parapsíquica; a conscin 

interassistencial; a conscin cosmoética; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o predesperto; o intermissivista; o anticonflituoso; o duplista; o cogno-

polita; o conscienciólogo; o autodecisor; o proexólogo; o reciclante existencial; o inversor exis-

tencial; o parapercepciologista; o conviviólogo; o reeducador; o pesquisador; o projetor consci-

ente; o epicon lúcido; o voluntário; o homem de ação; o tenepessista; o megainversor existencial 

(inversor-desperto) na fase preparatória da vida humana; o ofiexista; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a predesperta; a intermissivista; a anticonflituosa; a duplista; a cogno-

polita; a consciencióloga; a autodecisora; a proexóloga; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a parapercepciologista; a convivióloga; a reeducadora; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a epicon lúcida; a voluntária; a mulher de ação; a tenepessista; a megainversora existencial 

(inversora-desperta) na fase preparatória da vida humana; a ofiexista; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens prioritarius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens determinator; o Homo sa-

piens logicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tríade da autodesperticidade básica = a da conscin jejuna quanto à des-

perticidade pessoal; tríade da autodesperticidade avançada = a da conscin ofiexista, veterana 

quanto à desperticidade pessoal. 

 

Culturologia: a cultura do autodesassédio; a cultura da autopesquisa; a cultura da au-

toconsciencioterapia; a cultura da autodesperticidade. 

 

Taxologia. Considerando a Energossomatologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 

12 manifestações a partir das energias pessoais, relacionadas à autodesperticidade: 

01. Absorção das energias. 

02. Acoplamento energético. 

03. Assimilação simpática (assim). 

04. Autencapsulamento parassanitário. 

05. Banhos energéticos. 

06. Circulação das energias. 
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07. Desassimilação simpática (desassim). 

08. Estado vibracional. 

09. Exteriorização das energias. 

10. Iscagem consciente. 

11. Pulsação dos chacras. 

12. Sinalética energética. 

 

Interação. As oportunidades interassistenciais, diárias, são excelentes laboratórios para 

o desenvolvimento parapsíquico, incluindo o domínio das energias, pois, muitas vezes, nessas in-

terações com os assistidos, é possível perceber mais claramente o acoplamento energético, a isca-

gem, as sinaléticas, entre outros. Tais condições são potencializadas a partir das parainterações  

com assediadores e amparadores extrafísicos. 

 

Cosmoética. Considerando a Cosmoeticologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 10 

atributos a serem desenvolvidos pelo predesperto, relacionados à retidão cosmoética e à autodes-

perticidade: 

01. Autenticidade sadia. 

02. Autoimperdoamento. 

03. Autoincorruptibilidade. 

04. Discrição. 

05. Eudemonia cosmoética. 

06. Higiene consciencial. 

07. Linearidade de pensamento. 

08. Lisura. 

09. Ortopensenidade. 

10. Retidão intraconsciencial. 

 

Interassistencialidade. Não existe autodesperticidade sem interassistencialidade. Do 

mesmo modo, não há interassistencialidade sem Cosmoética. Tal fato não significa perfeição ou 

idealização, mas buscar agir de modo mais correto possível, com intencionalidade hígida, consi-

derando as limitações pessoais dentro do nível evolutivo atual. 

 

Efeitos. Considerando a Prioriologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 10 efeitos 

práticos na conscin, a partir da anticonflituosidade intraconsciencial, relacionados à autodesperti-

cidade: 

01. Antiirritação cotidiana. 

02. Autabertismo consciencial. 

03. Autoconfiança evolutiva. 

04. Autodefesa energética. 

05. Autodesassedialidade. 

06. Autoimperturbabilidade. 

07. Autoimunidade consciencial. 

08. Autossuficiência evolutiva. 

09. Eutimia. 

10. Parapsiquismo intelectual. 

 

Paradoxo. A verdadeira anticonflituosidade pessoal é consequência da interassistenciali-

dade cosmoética, evidente no paradoxo desassediador, quando a conscin autodesassediada se tor-

na mais assediada por conscins e consciexes, sem deixar-se abalar por essa condição. 
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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 tríade da autodesperticidade, indicados para a expansão 

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

01.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

06.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Pré-epicon:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

13.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

 

A  TRÍADE  DA  AUTODESPERTICIDADE  É  CONQUISTA  

EVOLUTIVA  FACTÍVEL  A  QUALQUER  INTERMISSIVISTA,  
EXIGINDO  VONTADE,  AUTODETERMINAÇÃO,  AUTORGA-

NIZAÇÃO  COM   FOCO  NA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, em escala simples de 1 a 5, em qual nível de 

avaliação pessoal se situa quanto à tríade da autodesperticidade? Algum desses 3 trafores predo-

minam nas manifestações pessoais diárias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

734 a 748. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tríade da erronia é a conjugação das 3 manifestações, atitudes, posturas 

ou atos básicos parapatológicos na escala ascendente de infortúnios ou na ordem disfuncional:  

a omissão deficitária, o engano óbvio e o erro, propriamente dito. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo tríade procede do idioma Latim, trias, “grupo de 3; trindade”. Apa-

receu no Século XIX. O vocábulo erronia deriva também do idioma Latim, erroneus, “que anda 

sem destino; que se perde; que comete erros”, conexo a errare, “vagar; andar sem destino; cir-

cular; desviar-se; apartar-se do caminho; perder-se, enganar-se; cometer alguma falta; hesitar; du-

vidar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Tríada da erronia. 2.  Trio dos deslizes. 3.  Tríade marginal. 4.  Tri-

nômio omissão-engano-erro. 5.  Trinômio da infradotalidade. 6.  Trideficiência consciencial.  

7.  Trivalência baratrosférica. 

Neologia. As 3 expressões compostas tríade da erronia, tríade da erronia mínima e tría-

de da erronia máxima são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio da holomaturidade; trinômio da Holomaturologia. 2.  Tri-

nômio autodiscernimento-Cosmoética-interassistencialidade. 3.  Omissão superavitária. 4.  Tri-

dotalidade consciencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da erronia; os patopensenes; a patopensenidade;  

a autopensenidade errática; os entropopensenes; os escleropensenes; a escleropensenidade; os 

oniropensenes; a oniropensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os infantopensenes;  

a infantopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os esquizopensenes; a esquizo-

pensenidade; os elipsopensenes; os ociopensenes; a ociopensenidade. 

 

Fatologia: a tríade da erronia; a tríade da erronia episódica; o desleixo potencializando 

a tríade da erronia; a megaerronia do líder; a acumulação da erronia; a monovisão restrita na 

erronia; o consulado da Baratrosfera; a atmosfera da entropia; o derrotismo; o decadentismo;  

o subcérebro abdominal; o porão consciencial do adulto; a desordem pessoal; o autassédio croni-

cificado; o subnível da pessoa; os acidentes de percurso; a robéxis; as perspectivas pessimistas; as 

evocações doentias de rotina; as autopatomimeses; os fatos incontestáveis; as ações nocivas; os 

esbanjamentos; o megatrafar da conscin; a fissura da personalidade; o baixo padrão do autode-

sempenho; a perseverança no erro própria dos dementes; o reparo dos erros; a omissuper. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade; o antiparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico dos erros. 

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 grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Binomiologia: o binômio Profilaxia-Paraprofilaxia. 
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Trinomiologia: o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autocons-

ciencioterapia; o trinômio educação-perseverança-vivência. 

Politicologia: a acracia; a antidemocracia; a aristocracia; a asnocracia; a bobocracia 

(foolcracy); a cacocracia; a episcopocracia; a hetairocracia; a ludocracia. 

Filiologia: a traumatofilia. 

Fobiologia: a laborfobia; a ergasiofobia. 

Maniologia: a fracassomania; a sebastomania; a esquizomania; a nostomania. 

Holotecologia: a pseudoteca; a conflitoteca; a controversioteca; a problematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Enganologia; a Acidentologia; a Desviologia;  

a Subcerebrologia; a Assediologia; a Deficienciologia; a Interprisiologia; a Nosologia; a Teratolo-

gia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a protoconsciência; a consréu ressomada; a isca humana in-

consciente; as conscins interpresidiárias; a pessoa ociosa; a pessoa desorganizada. 

 

Masculinologia: o deficiente intraconsciencial; o antepassado de si mesmo; o truculento; 

o ignaro; o assistido; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o reciclante 

existencial; os patrulheiros ideológicos; o intelectual; o Sujismundo; o personagem Brucutu. 

 

Femininologia: a deficiente intraconsciencial; a antepassada de si mesma; a truculenta;  

a ignara; a assistida; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a reciclante 

existencial; as patrulheiras ideológicas; a intelectual; a Sujismunda. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sa-

piens omissus; o Homo sapiens autoludibrians; o Homo sapiens vitiatus; o Homo sapiens inadap-

tatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tríade da erronia mínima = a autovivência da omissão, do engano e do 

erro prejudicando somente a própria conscin responsável; tríade da erronia máxima = a autovi-

vência da omissão, do engano e do erro prejudicando outras consciências além da conscin respon-

sável. 

 

Pesquisologia. Dentro do universo da Holomaturologia, importa pesquisar, em detalhes, 

cada qual das 3 manifestações da escala ascendente da tríade da erronia, e respectivas caracterís-

ticas, por exemplo: 

1.  Omissão deficitária: o lapso; a lacuna; o ato de passar batido; a leniência; a aliena-

ção; a omissão antitenepes; a perda da oportunidade; a vida estéril; a existência improdutiva; os 

braços cruzados; a inércia; a vida sedentária; a rotina inútil; a apatia; a abulia; a acídia; a pregui-

ça; a indolência; a irresponsabilidade; a desconcentração; o descuido. 

2.  Engano: o malentendido; o equívoco; a gafe; o fiasco; o engano antitares; a irregula-

ridade; o delírio; a alucinação; a mancada; a cincada; a contradição; a tolice; a desinformação;  

o vexame; o supérfluo; o ato deslocado; a ação extemporânea; o calourismo; a paranoia; o dese-

quilíbrio cognitivo; o juízo falso; a absurdidade. 

3.  Erro: o erro sistemático; a falha consciente; a falha inconsciente ou por ignorância;  

o erro antiproéxis; o desacerto; a incorreção; a injustiça; a distorção; a falta; a mentira; a artima-

nha; o erro contumaz; o vício; o delito; o dolo; o extravio; o regressismo; o caminho da melin. 
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Teaticologia. Pelos conceitos da Holocarmologia, a prática dos 3 componentes da tríade 

da erronia, seja em conjunto ou cada qual isoladamente, pode resultar em interprisão grupocár-

mica. 

Despertologia. Segundo a Holomaturologia, a prática simultânea das 3 manifestações da 

tríade da erronia, incluídas entre os maiores trafares da conscin, a rigor, racionalmente, não ocor-

re mais com o ser desperto, homem ou mulher, dedicado à interassistencialidade e com toda a au-

torganização de pessoa veterana na Intrafisicologia. Tal ocorrência evidencia a condição da hete-

rassedialidade como poderosa mantenedora da tríade da erronia. 

Evitaciologia. Diante da Paraprofilaxiologia, não é necessário a busca do perfeccionis-

mo para a conscin descartar a tríade da erronia, basta apenas a linearidade da autopensenização 

imprimindo maior organização à vida dia a dia. 

 

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 tríade da erronia, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

QUEM  SUPERA,  COMO  HÁBITO,  A  TRÍADE  DA  ERRONIA 
JÁ  ESTÁ  A  CAMINHO  DA  DESPERTICIDADE  E  DA  SERE-
NIDADE  MAIS  AMPLA,  EXEMPLIFICANDO  ELEVADO  GRAU  

DE  AUTODISCIPLINA  E  COERÊNCIA  INTRACONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você ainda é vítima da tríade da erronia? Qual a causa? 

 
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 89 e 551. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 648 a 650. 
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T R Í A D E    D A    I N V É X I S  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A tríade da invéxis é a conjunção de 3 fatores conscienciais fundamentais  

à aplicação da técnica evolutiva da inversão existencial – a precocidade, a priorização e a profila-

xia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo tríade procede do idioma Latim, trias, “grupo de 3; trindade”. Apa-

receu no Século XIX. A palavra inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo existencial deriva do 

mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Tríade da Invexologia. 02.  Tríada da invéxis. 03.  Trinômio invexo-

lógico. 04.  Tríplice condição da invéxis. 05.  Trio invexogênico. 06.  Trivalência inversiva.  

07.  Trissuficiência invexológica. 08.  Trinômio antecipação-focalização-previdência. 09.  Terce-

to inversivo. 10.  Tripé da inversão existencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas tríade da invéxis, tríade ignorada da invéxis e trí-

ade autoconsciente da invéxis são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Tríade da erronia juvenil. 2.  Trio antinvexológico. 3.  Trinômio ar-

rogância–pecadilhos da juventude–displicência. 4.  Trideficiência impedidora da invéxis. 5.  Tri-

nômio mesmexológico. 6.  Trinômio posição-poder-prestígio. 7.  Tridotação consciencial. 8.  Tri-

nômio da holomaturidade. 

Estrangeirismologia: o background intermissivo manifesto pelo know-how autevoluti-

vo; a postura interassistencial avant-garde do inversor existencial; o lifestyle verponológico; a in-

telligentsia manifesta pela awareness precoce; as evidências do próprio self invexológico; o Cam-

pus de Invexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das antecipações evolutivas. 

Megapensenologia. Eis, a seguir, 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  

− Invéxis: estratégia avançada. Inversão denota antecipação. Precocidade: conquista antecipa-

da. Priorização: prevalência antecipada. Profilaxia: prevenção antecipada. Inversor: antecipa-

dor nato. Talento: responsabilidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopen-

senidade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os pro-

filaxiopensenes; a profilaxiopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os autocritico-

pensenes; a autocriticopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas 

nocivas; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal; a autaferição invexológica do 

holopensene pessoal. 

 

Fatologia: a tríade da invéxis; a tríplice convergência invexológica; a confluência trifa-

torial necessária à aplicação da invéxis; as intuições singulares quanto às potencialidades pesso-

ais; a vivência sadia no contrafluxo social; a inteligência evolutiva (IE) precoce; a autaferição pe-

lo invexograma possibilitando a análise das precocidades pessoais mediante os referenciais inve-

xológicos; os estudos de caso de superdotação enquanto exemplos motivadores da consecução da 

autoproéxis; o esforço necessário para transformação do verdadeiro potencial em realização;  

a manutenção da vida matemática lúcida e flexível; o aspecto somático jovem de inversores vete-
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ranos enquanto possível indicador proexológico; os trafores, interesses e manifestações do porão 

consciencial enquanto indícios seriexológicos; as evitações da invéxis enquanto polaridade nor-

mativa da técnica e o maxiplanejamento enquanto polaridade operacional; a participação recepti-

va, contributiva e retributiva no Grinvex; a decisão megafocal quanto à especialidade proexológi-

ca; a prática antecipada da tridotação consciencial na invéxis; o duplismo invexológico; a aute-

mancipação precoce pela bilibertação inversora; o ato de levar de eito as demandas proéxicas;  

a omissão superavitária (omissuper) entendida e aplicada desde a mocidade; a superação das ma-

zelas do porão consciencial; o corte visceral às posturas antissomáticas; a terapêutica e profilaxia 

quanto às imaturidades juvenis; a autocrítica quanto aos pecadilhos da juventude; a listagem pro-

filática dos mata-burros da invéxis; as pesquisas invexológicas prioritárias; a síntese pessoal das 

antecipações necessárias ao entendimento e aplicação da invéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Inter-

missivos (CIs) predisponentes à aplicação da invéxis; o despertamento parapsíquico precoce; a hi-

pótese de retrocognições ocorridas na infância devido ao lastro holochacral de retrovida; a rarida-

de das retrocognições juvenis sadias; o amparo de função desde a juventude; as primoprojeções 

conscientes seguidas de confirmação; a vivência de fenômenos parapsíquicos enquanto possíveis 

facilitadores do posicionamento invexológico; a assunção da autoidentidade parapsíquica; o ma-

peamento da sinalética energoparapsíquica pelo(a) inversor(a); a antecipação sadia da tenepes pe-

lo inversor propiciando o tenepescentrismo precoce; os cuidados paraprofiláticos necessários  

à manutenção do parapsiquismo hígido; a blindagem energética da base física; a atuação silencio-

sa favorecendo a limpeza energética de pessoas e ambientes; as metas parapsíquicas interassisten-

ciais da projetabilidade, epicentrismo, desperticidade e semiconsciexialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a omniconvergência sinérgica das prioridades evolutivas; o sinergis-

mo invéxis-proéxis; o sinergismo invéxis-talentos; o sinergismo megafoco–maxiplanejamento in-

vexológico; o sinergismo autevolutivo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o si-

nergismo conviviológico das companhias evolutivas; o sinergismo invéxis-paraprofilaxia-liber-

dade. 

Principiologia: os princípios inversivos; o princípio “isso não é para mim”; o princípio 

da autocrítica aplicada às prioridades evolutivas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio “melhor prevenir a remediar” aplicado à cotidianidade proexológica; o princípio da 

inteligência evolutiva fundamentando o maxiplanejamento invexológico; o princípio da descren-

ça (PD). 

Codigologia: o código de conduta do inversor existencial; o código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC) alinhavado ao maxiplanejamento invexológico. 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria das ideias inatas; a teoria do 

macrossoma; a teoria do porão consciencial. 

Tecnologia: a técnica evolutiva da inversão existencial; a banana technique; a técnica 

da aura peniana auxiliando na homeostase sexossomática; o conjunto de técnicas necessárias  

à elaboração do maxiplanejamento invexológico. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); os voluntários participantes dos Grinvexes; a “gasolina azul” do voluntariado 

inversivo; o voluntariado conscienciológico enquanto facilitador da vivência da tríade da in-

véxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Desperto-

logia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Invexolo-

gia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos otimizadores da vida humana pelo maxiplanejamento invexológi-

co; a catalisação dos efeitos assistenciais advinda da antecipação do exemplarismo pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses vincadas na holomemória durante o Curso Intermis-

sivo; as neossinapses advindas da vivência e aprofundamento no corpus de conhecimento consci-

enciológico. 

Ciclologia: os cinco ciclos; a otimização do ciclo multiexistencial pessoal a partir do 

maxiplanejamento invexológico; as antecipações evolutivas perante o ciclo etário humano. 

Enumerologia: a antecipação consciencial; a antecipação evolutiva; a antecipação lúci-

da; a antecipação existencial; a antecipação planejada; a antecipação cosmoética; a antecipação 

exemplarista. 

Binomiologia: o binômio pequenos passos–grandes conquistas; o binômio maxiplaneja-

mento invexológico–autodesperticidade; o binômio maxiplanejamento-maxiprodutividade; o bi-

nômio invéxis-excelência; o binômio paciência-persistência. 

Interaciologia: a interação (dupla) inversor-invexólogo; a interação (dupla) inversor-

reciclante; a interação entre inversores facultando a dinamização da invexibilidade pessoal. 

Crescendologia: o crescendo inversor-invexólogo; o crescendo invéxis-compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio invexológico precocidade-priorização-profilaxia; o trinômio 

despertológico autodefesa energética–autorretidão cosmoética–anticonflituosidade; a esquiva 

quanto a sedução do trinômio da Socin poder-posição-prestígio; o trinômio proexológico autana-

mnese-megafoco-meios; o trinômio dos megapoderes conscienciais vontade-intencionalidade-au-

torganização; o trinômio ideal megatrafor-megafoco-materpensene. 

Polinomiologia: o polinômio fase intuitiva–fase iniciante–fase técnico-preparatória–fa-

se profissional-executiva do maxiplanejamento invexológico associado ao polinômio etário ado-

lescência–pós-adolescência–adultidade–meia-idade. 

Antagonismologia: o antagonismo inversão cosmoética de valores / inversão anticos-

moética de valores; o antagonismo prevenção / remediação; o antagonismo precipitação / ante-

cipação; o antagonismo queimar etapas / pular etapas; o antagonismo prematuridade / precoci-

dade; o antagonismo prioritário / secundário; o antagonismo autolucidez precoce / infantilidade 

permanente. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo de a alta capacidade 

não significar êxito; o paradoxo de a genialidade não necessariamente implicar em maturidade 

consciencial; o paradoxo de determinadas restrições poderem proporcionar maior liberdade. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a discernimentocracia; a autocriticocracia;  

a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a juventude. 

Filiologia: a evoluciofilia; a assistenciofilia; a maturofilia; a reciclofilia; a parapsicofilia; 

a gesconofilia; a proexofilia; a paratecnofilia; a neofilia inversiva. 

Fobiologia: a eliminação da decidofobia pelos êxitos proexológicos graduais; a evitação 

da autotraforobia pela assunção de neorresponsabilidades evolutivas. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da ectopia afetiva (SEA); a superação da 

síndrome da dispersão consciencial através do maxiplanejamento invexológico; a evitação da sín-

drome do “já ganhou” proexológico; a autonomia lúcida afastando a síndrome do canguru; a in-

véxis enquanto antônimo da síndrome do infantilismo na fase adulta; o distanciamento da síndro-

me da mediocrização consciencial. 

Maniologia: a lucidez proexológica preventiva das toxicomanias e riscomanias. 

Mitologia: a quebra do mito do inversor perfeito; o descarte do mito do dom obtido sem 

esforço; a eliminação do mito do inversor existencial sem maxiplanejamento invexológico. 

Holotecologia: a invexoteca; a assistencioteca; a autopesquisoteca; a energoteca; a epi-

centroteca; a intelectoteca; a maturoteca; a projecioteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22312 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Despertologia; a Paraprofilaxiologia; a Proexolo-

gia; a Intermissiologia; a Autorrevezamentologia; a Hebelogia; a Psicologia; a Invexometrologia; 

a Megafocologia; a Intrafisicologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin jovem lúcida e polivalente; a conscin aplicante da invéxis; as 

conscins participantes do Grinvex; o corpo de voluntariado da ASSINVÉXIS; a conscin inversora 

desperta; a conscin prodígio evolutivo. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o inversor acoplamentista; o inversor am-

parador intrafísico; o inversor aglutinador; o inversor atacadista consciencial; o inversor autodeci-

sor; o inversor intermissivista; o inversor cognopolita; o inversor compassageiro evolutivo; o in-

versor completista; o inversor comunicólogo; o inversor conscienciólogo; o inversor conscienciô-

metra; o inversor consciencioterapeuta; o inversor cosmopolita; o inversor macrossômata; o in-

versor conviviólogo; o inversor duplista; o inversor duplólogo; o inversor proexista; o inversor 

proexólogo; o inversor reeducador; o inversor epicon lúcido; o inversor escritor; o inversor evolu-

ciente; o inversor exemplarista; o inversor intelectual; o ex-inversor reciclante existencial; o in-

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

xista; o inversor parapercepciologista; o inversor pesquisador; o inversor projetor consciente;  

o inversor sistemata; o inversor tertuliano; o inversor verbetólogo; o inversor voluntário; o inver-

sor tocador de obra; o inversor homem de ação; o grinvexista; o invexólogo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora inata; a inversora acoplamentista; a inversora 

amparadora intrafísica; a inversora aglutinadora; a inversora atacadista consciencial; a inversora 

autodecisora; a inversora intermissivista; a inversora cognopolita; a inversora compassageira evo-

lutiva; a inversora completista; a inversora comunicóloga; a inversora consciencióloga; a inverso-

ra conscienciômetra; a inversora consciencioterapeuta; a inversora cosmopolita; a inversora ma-

crossômata; a inversora convivióloga; a inversora duplista; a inversora duplóloga; a inversora 

proexista; a inversora proexóloga; a inversora reeducadora; a inversora epicon lúcida; a inversora 

escritora; a inversora evoluciente; a inversora exemplarista; a inversora intelectual; a ex-inversora 

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

tenepessista; a inversora ofiexista; a inversora parapercepciologista; a inversora pesquisadora;  

a inversora projetora consciente; a inversora sistemata; a inversora tertuliana; a inversora verbetó-

loga; a inversora voluntária; a inversora tocadora de obra; a inversora mulher de ação; a grinve-

xista; a invexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens inversor; o Homo sa-

piens praecox; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens prophylacticus; o Homo sapiens 

verponista; o Homo sapiens invexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tríade ignorada da invéxis = a vivenciada de modo intuitivo e não ma-

peada pela conscin, predispondo a aplicação da técnica da inversão existencial; tríade autocons-

ciente da invéxis = a identificada de modo técnico pela conscin para composição do perfil e do 

maxiplanejamento invexológico pessoal. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura despertológica; a cultura das antecipa-

ções evolutivas. 

 

Tríade. No universo da Musicologia, a tríade é a estrutura básica da harmonia musical, 

composta por 3 sons consonantes entre si e constituindo pilar sustentador da linha melódica. Em 
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analogia, no movimento evolutivo harmônico, a melodia da vida é regida pelo autodiscernimento 

cosmoético ao encadear o autovanguardismo inversivo (leitmotiv) ao trinômio precocidade-prio-

rização-profilaxia. 

 

Eixos. Consoante a Invexologia, eis, em ordem alfabética, 30 exemplos de polarizações 

conscienciais, agrupados mediante a tríade da invéxis: 

 

A.  Precocidade 

01.  Afetiva: dupla evolutiva e amizades intermissivistas. 

02.  Assistencial: agente retrocognitivo inato pela docência conscienciológica itinerante. 

03.  Autopesquisológica: autoconscientização do megatrafor e do materpensene pessoal. 

04.  Energética: rotinas úteis de exercícios físicos e bioenergéticos. 

05.  Epicêntrica: autoliderança exemplarista. 

06.  Existencial: antecipação da fase executiva da proéxis para o início da adultidade. 

07.  Financeira: autonomia econômica. 

08.  Intelectual: biblioteca pessoal e publicação do primeiro livro. 

09.  Maturológica: criticidade social e autocriticidade sadias. 

10.  Parapsíquica: primeiras projeções conscientes e adiantamento da tenepes. 

 

B.  Priorização 

01.  Afetiva: binômio admiração-discordância rumo à transafetividade. 

02.  Assistencial: força presencial cosmoética pela especialidade assistencial. 

03.  Autopesquisológica: autoconhecimento integral seriexológico. 

04.  Energética: ciprienes e automegaeuforização. 

05.  Epicêntrica: epicentrismo lúcido cosmoético. 

06.  Existencial: autexclusivismo inversivo (megafoco permanente). 

07.  Financeira: condição de pesquisador independente com dedicação full-time. 

08.  Intelectual: autenciclopédia, poliglotismo e megagescon. 

09.  Maturológica: paradiplomacia catalisadora evolutiva. 

10.  Parapsíquica: desperticidade, ofiex, entrevista com Serenão e cosmoconsciência. 

 

C.  Profilaxia 

01.  Afetiva: antimaternidade sadia e superação das carências afetivas pessoais. 

02.  Assistencial: tares e consciência de equipe em predomínio à tacon e carreira solo. 

03.  Autopesquisológica: autoconsciencioterapia e autoconscienciometria. 

04.  Energética: autocura de minidoenças e prolongamento da inversão energética. 

05.  Epicêntrica: assunção e desenvolvimento dos talentos pessoais. 

06.  Existencial: eliminação do porão consciencial. 

07.  Financeira: escolha consciente da profissão e saída lúcida da casa dos pais. 

08.  Intelectual: leitura útil e desenvolvimento dos dicionários cerebrais. 

09.  Maturológica: evitação da hipercriticidade ou da acriticidade doentias. 

10.  Parapsíquica: autovivência do EV profilático. 

 

Perfis. Mediante a Invexometrologia, a análise cronêmica dos elementos da tríade da in-

véxis estabelece variáveis relevantes para aferição de padrões predominantes nos perfis invexoló-

gicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 tríade da invéxis, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Ano  invexológico:  Invexologia;  Neutro. 

02.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

08.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Pecadilho  da  juventude:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

12.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

13.  Precocidade  intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

 

A  TRÍADE  DA  INVÉXIS  SUBSIDIA  A  AUDITORIA  QUANTO  

AOS  EFEITOS  EVOLUTIVOS  DAS  ANTECIPAÇÕES  SADIAS  

EM  TERMOS  DE  PRODUTIVIDADE,  LIBERDADE  E  OTIMIZA-
ÇÃO  DO  MAXIPLANEJAMENTO  INVEXOLÓGICO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se autavaliou mediante os elementos da tríade 

da invéxis? Quais resultados aferiu na própria manifestação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Nonato, Alexandre; Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 13; N. 2; 5 enus.; 4 tabs.; 60 testes; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 101 a 123. 
2.  Idem; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 4;  

3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Igua-

çu, PR; Outubro-Dezembro, 2007; páginas 77 a 81. 
3.  Nonato, Alexandre et. al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 1 a 304. 

4.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 689 a 715. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

01.  Gadoo; Menino de 8 Anos escreve Livro e arrecada quase 3 Milhões de Reais para Tentar Salvar Ami-

go com Doença Incurável; Reportagem; 18.12.14; 4 fotos; 1 vídeo; disponível em: <http://www.gadoo.com.br/noti 
cias/menino-de-8-anos-escreve-livro-e-arrecada-quase-3-milhoes-de-reais-para-tentar-salvar-amigo-com-doenca-incura 

vel/>; acesso em: 29.12.14; 9h38. 

02.  Psique Ciência e Vida; Crianças que se lembram de Vidas Anteriores; Reportagem; Revista; 1 enu.;  
4 fotos; 2 ilus.; 1 ref.; disponível em: <http://psiquecienciaevida.uol.com.br/ESPS/Edicoes/56/artigo182039-1.asp>; aces-

so em: 29.12.14; 11h24. 

03.  Superdotação; Adolescente Britânica tem QI Maior que Einstein, Bill Gates e Hawking; Reportagem; 
16.09.14; 1 foto; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/6/adolescente-britanica-tem-qi-maior-que-einstein-bill-ga 

tes-e-hawking>; acesso em: 28.12.14; 21h32. 

04.  Superdotação; Adolescente de 17 Anos é Líder de Movimento Democrático na China; Reportagem; 
16.11.14; 2 fotos; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/24/adolescente-de-17-anos-e-lider-de-movimento-demo 

cratico-na-china>; acesso em: 28.12.14; 17h29. 

05.  Superdotação; Com apenas 4 Anos, Menino se torna Membro de Restrita Sociedade de Gênios; 

Reportagem; 13.09.14; 1 foto; 1 vídeo; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/5/com-apenas-4-anos-menino-se-

torna-membro-de-restrita-sociedade-de-genios>; acesso em: 28.12.14; 21h08. 
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06.  Superdotação; Conheça o Incrível Caso de QI de 159; Reportagem; 20.09.14; 1 foto; disponível em:  

<http:// superdotacao.com.br/c/9/conheca-incrivel-caso-de-qi-de-159>; acesso em: 28.12.14; 21h27. 

07.  Superdotação; Criança acaba com a Sede de 823.000 Pessoas na África; Reportagem; 27.09.14; 8 fotos; 
disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/21/crianca-acaba-com-sede-de-823000-pessoas-na-africa>; acesso em: 

28.12.14; 20h59. 

08.  Superdotação; Indignado com a Pobreza na Índia, Jovem cria ONG para Doar Bicicletas; Reportagem; 
24.09.14; 3 fotos; 1 vídeo; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/17/indignado-com-pobreza-na-india-jovem-cria-

ong-para-doar-bicicletas>; acesso em: 28.12.14; 21h16. 

09.  Superdotação; Menino cria Empresa de Reciclagem e doa Lucro para Crianças Sem-teto; Reportagem; 
22.09.14; 3 fotos; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/16/menino-cria-empresa-de-reciclagem-e-doa-lucro-para-

criancas-sem-teto>; acesso em: 28.12.14; 21h19. 

10.  Superdotação; Mineiro é 2º na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica; Reportagem; 
27.09.14; 1 foto; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/20/mineiro-e-2-na-olimpiada-internacional-de-astronomia-

e-astrofisica>; acesso em: 28.12.14; 21h12. 
11.  Superdotação; Paquistanesa de 17 Anos se torna a mais Jovem da História a ganhar Prêmio Nobel; 

Reportagem; 12.10.14; 3 fotos; 1 vídeo; disponível em: <http://superdotacao.com.br/c/23/paquistanesa-de-17-anos-se-tor 

na-a-mais-jovem-da-historia-a-ganhar-premio-nobel>; acesso em: 28.12.14; 17h34. 
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T R I A T L E T A    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 triatleta conscienciológico é a conscin (homem ou mulher) vivendo teati-

camente (Teaticologia), ao mesmo tempo (simulcognição), de modo exemplar (princípio do exem-

plarismo pessoal, PEP), cosmoético (código pessoal de Cosmoética, CPC), as 3 condições de in-

versora existencial (Invexologia), praticante da tenepes (Tenepessismo) e de epicon lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição tri vem do idioma Latim, tres, tria, “três vezes; 

três partes”. O vocábulo atleta procede também do idioma Latim, athleta, “lutador; o combatente 

nos jogos públicos”, e este do idioma Grego, athletés, “lutador; atleta”. Apareceu no Século XVI. 

A palavra consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo cons-

cire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do 

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

O sufixo ico, ica vem do idioma Latim, icus, e este do idioma Grego, ikós, e, com noção de “par-

ticipação; referência; pertinência,” é formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 1.  Triatleta evolutivo. 2.  Conscin multímoda. 3.  Conscin tridotada. 

Neologia. As 3 expressões compostas triatleta conscienciológico, maxitriatleta cons-

cienciológico e megatriatleta conscienciológico são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Consréu ressomada. 2.  Consciênçula. 3.  Isca humana inconsciente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os energopensenes; a energopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a autossuficiência evolutiva; a olimpíada pessoal evolutiva; a condição evolu-

tiva pessoal máxima; a idade física do triatleta conscienciológico. 

 

Parafatologia: a exequibilidade do triatletismo conscienciológico; a criação do triatleta 

conscienciológico. 

 

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

lógico da Despertologia. 

Binomiologia: o binômio capacidade pessoal–necessidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio inversor–tenepessista–epicon lúcido; o trinômio ofiex-des-

perticidade-compléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo reflexivo invéxis / recéxis. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a experimentoteca; a consciencioteca; a invexoteca;  

a despertoteca; a consciencioterapeuticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Per-

filologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Inve-

xologia; a Tenepessologia; a Projeciologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o triatleta conscienciológico; o maxitriatleta conscienciológico; o me-

gatriatleta conscienciológico; o inversor existencial; o professor; o tenepessista; o projetor cons-

ciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexista. 

 

Femininologia: a triatleta conscienciológica; a maxitriatleta conscienciológica; a mega-

triatleta conscienciológica; a inversora existencial; a professora; a tenepessista; a projetora cons-

ciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens triathleticus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens epicentralis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens energo-

donator; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxitriatleta conscienciológico = o triatleta, homem ou mulher, viven-

ciando teaticamente a ofiex pessoal como sendo a quarta condição evolutiva; megatriatleta cons-

cienciológico = o triatleta, homem ou mulher, vivenciando teaticamente, além da ofiex pessoal,  

a desperticidade interassistencial como sendo a quinta condição evolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem funcional, os 3 compo-

nentes básicos do triatletismo conscienciológico atuando simultaneamente: 

1.  Inversor existencial: a inversão existencial, antecipada, evoluída. 

2.  Tenepessista: a prática da tarefa energética, pessoal, diária, assistencial. 

3.  Epicon lúcido: a vivência do epicentrismo parapsíquico, multidimensional. 

 

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 triatleta conscienciológico, indicados para a expansão 

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

1.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

3.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

4.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

6.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

7.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  ESTADO  TEÁTICO  DO  TRIATLETA  CONSCIENCIOLÓGI-
CO  SE  INSERE  ENTRE  OS  DESAFIOS  MAIS  AVANÇADOS 

DA  CONSCIENCIOLOGIA  PARA  OS  SERES  HUMANOS  

INTERESSADOS  NAS  AUTOSSUPERAÇÕES  EVOLUTIVAS. 
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Questionologia. Você, jovem leitor, está interessado em alcançar a condição avançada 

do triatleta conscienciológico? E você, leitor de meia-idade, como encara este assunto desafiador? 
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T R I L H A    E N E R G É T I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A trilha energética é o rastro de energias conscienciais (ECs) gravitantes 

deixadas pela pessoa, ou pessoas, no caminho percorrido habitualmente, apresentando efeitos 

acumulativos, ao modo da fôrma holopensênica longitudinal, extensa, larga. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra trilha vem do idioma Latim, tribulare, “debulhar com trilho”. 

Surgiu no Século XV. O vocábulo energética deriva do idioma Francês, énergétique, e este do 

idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Trilho energético. 2.  Caminho energético. 3.  Vereda energética.  

4.  Rastro energético humano. 5.  Corredor bioenergético. 6.  Pista grafopensênica humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo trilha: para-

trilha; trilhada; trilhado; trilhador; trilhadora; trilhadura; trilhamento; trilhar; trilharia; tri-

lheira. 

Neologia. As 3 expressões compostas trilha energética, trilha energética simples e trilha 

energética composta são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Trilha energética subumana. 2.  Rastro animal subumano. 3.  Pista 

zoopensênica. 4.  Rastro luminoso do psicossoma. 5.  Corrente extrafísica de energia. 6.  Idiossin-

crasia energética. 7.  Insensibilidade bioenergética. 

Estrangeirismologia: o rapport com o ambiente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da sinaléti-

ca energética pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem tri-

lhamentos comuns. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das energias conscienciais; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os energopensenes; a energopensenidade. 

 

Fatologia: a trilha energética; a trilha energética despercebida; as correntes de força. 

 

Parafatologia: a paratrilha energética; as energias conscienciais (ECs) gravitantes; a au-

tovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicosfera da conscin parapsíquica; a fiação 

das ECs gravitantes; os registros energéticos; os lava-a-jatos energéticos; a trilha energética; a via 

expressa das ECs; a saturação energética ambiental pela repetição das caminhadas iguais; as assi-

naturas pensênicas fixadas pela pré-kundalini; a moldura energética dos caminhos; os estigmas 

ambientais; a energosfera psicomotriz; as correntes energéticas permeando o cenário humano; os 

efeitos catalíticos da trilha energética; a autodiscriminação das ECs; o campo energético da cons-

cin no momento evolutivo; a ignorância quanto à Parageografologia; a trilha energética feminina 

do jardim; a trilha energética masculina do autódromo; a soltura do energossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Enumerologia: a trilha energética reta ou sinuosa; a trilha energética curta ou longa;  

a trilha energética verde ou asfáltica; a trilha energética nova ou antiga; a trilha energética prin-
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cipal ou secundária; a trilha energética contaminada ou desassediadora; a trilha energética fun-

cional ou atratora. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio trilha energéti-

ca–paratrilha energética. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura. 

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

Antagonismologia: o antagonismo trilha energética / fôrma holopensênica. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Filiologia: a energofilia. 

Fobiologia: a energofobia. 

Holotecologia: a energeticoteca; a parapsicoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Energossomatologia; a Pen-

senologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Mesologia; a Ecologia; a Holochacralo-

gia; a Paisagística. 

 

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 energicista; o assimilador energético. 

 

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 energicista; a assimiladora energética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens projec-

tius; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trilha energética simples = as energias conscienciais gravitantes do cami-

nho particular dos moradores no próprio quintal da residência; trilha energética composta = as 

energias conscienciais gravitantes do caminho no parque público. 

 

Taxologia. Segundo a Cosmoeticologia, as trilhas energéticas podem ser classificadas 

em duas categorias básicas: 
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1.  Positiva: sadia, homeostática, cosmoética. 

2.  Negativa: patológica, nosográfica, anticosmoética. 

 

Experimentologia. Sob a ótica da Holomaturologia, o ideal é andar sempre no mesmo 

trajeto ou itinerário, seletivo, em função das energias e das formas holopensênicas potencializado-

ras das neoideias, geradas pela trilha 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 trilha energética, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  TRILHA  ENERGÉTICA  É  COMUM  EM  TODAS  AS  PAI- 
SAGENS  E  CENÁRIOS  ONDE  A  HUMANIDADE  MOUREJA. 
A  MAIORIA  DAS PESSOAS  IGNORA  A  EXISTÊNCIA  E  NÃO 

SABE  TIRAR  PROVEITO  DE  TAL  PARARREALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou alguma trilha energética onde você 

atua predominantemente? Já extraiu algum benefício de tal trilha energética? 
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T R I L O G I A    S E R I E X O L Ó G I C A  
( S E R I E X O M E T R I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A trilogia seriexológica é o conjunto interdependente, crescente e prioritá-

rio de 3 marcos existenciais fundamentais da conscin lúcida ao longo do périplo holobiográfico, 

sendo composta pela retrovida crítica, pela vida humana imediatamente anterior ao Curso Inter-

missivo (CI) e a vida maxiproexológica atual. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra trilogia é proveniente do idioma Grego trilogía, “trilogia; conjun-

to de três tragédias”. Surgiu em 1881. O vocábulo série provém do idioma Latim, series, “enlaça-

mento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Apareceu no Século XVII. A palavra exis-

tencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX. O ele-

mento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição ca-

bal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Tripé seriexológico. 2.  Trinômio seriexológico. 3.  Trinca multiexis-

tencial. 4.  Conjunto ternário de existências-chave. 

Neologia. As 4 expressões compostas trilogia seriexológica, trilogia seriexológica igno-

rada, trilogia seriexológica semiconsciente e trilogia seriexológica lúcida são neologismos técni-

cos da Seriexometria. 

Antonimologia: 1.  Vida automimética. 2.  Vida trancada. 3.  Robéxis. 4.  Trilogia mu-

sical. 

Estrangeirismologia: a autolucidez crescente quanto ao timeline multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento holomnemônico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia Lúcida; os holomnemopensenes;  

a holomnemopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes;  

a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os rastros pensênicos; a investigação das fôrmas holopensênicas; o confronto 

entre o materpensene da retrofamília nuclear e o da atual indicando as bases do materpensene pes-

soal; o holopensene pessoal da autevolutividade lúcida; o holopensene da autossuperação cons-

ciencial. 

 

Fatologia: o aumento da compreensão da seriéxis humana; a vida atual enquanto reflexo 

da fieira seriexológica; a pesquisa do autoconscienciograma sob o prisma holobiográfico; o in-

ventário etológico revelando as raízes paragenéticas; as repetições conviviológicas insuspeitas; os 

fortes interesses pessoais atuais com bases multimilenares; as excursões para pesquisas retrocog-

nitivas; o fato de ninguém encontrar outrem pela primeira vez; o estudo da árvore genealógica 

pessoal; as investigações autopesquisísticas atuais denunciando o périplo evolutivo; a recuperação 

de trafores ociosos; o fato constrangedor de muitos intermissivistas de hoje terem convivido com 

evoluciólogos e Serenões em vidas passadas e terem perdido tempo com acomodações, despriori-

zações e desviacionismos emociogênicos; o empenho pessoal e grupal na obtenção da cosmovi-

são holobiográfica (Parapercucienciologia). 

 

Parafatologia: a trilogia seriexológica; a retrovida crítica; a vida pré-CI; a vida pós-CI; 

os 3 marcos seriexológicos fundamentais para melhor compreender as necessidades evolutivas 

ego, grupo e policármicas atuais; o entrosamento interexistencial lúcido; a holocarmalidade teáti-
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ca; a intermissiometria qualificando o aproveitamento da vida maxiproexológica; o megadesafio 

do intermissivista; o Leitmotiv holobiográfico; o talvegue holorressomático; o olhar seriexológi-

co; a memória para-histórica; os paraolhos das testemunhas extrafísicas ex-convivas pessoais;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a lucidez parapsíquica; a sinalé-

tica energética e parapsíquica de base retrocognitiva; o auxílio fundamental do amparador extrafí-

sico de função nos estudos da seriéxis pessoal e alheia; as evocações técnicas potencializando  

a assistência extrafísica; a Noite de Gala Mnemônica enquanto retrocognitarium grupal capaz de 

fazer reviver velhos hábitos sob novos olhares; o Curso Intermissivo enquanto divisor de águas na 

manifestação consciencial; os preparativos intra e extrafísicos para a consciência ter mérito de ser 

convidada ao primeiro CI; o parafato de a neoverpon retrossenha não ter sido estudada no CI da 

primeira geração de intermissivistas; a tenepes propiciando ambiente evocador da paraprocedên-

cia pessoal; a desperticidade na condição de conquista magnoproexológica; os cons magnos ador-

mecidos; a futura retrocognição cognopolitana; a megagescon autorrevezamental coroando  

o compléxis pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-automnemossomaticidade. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da manuten-

ção cognitiva interexistencial (Paracerebrologia). 

Codigologia: a construção do código pessoal de Cosmoética (CPC) ao longo da seriéxis. 

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 recuperação de cons; a teoria do esbregue evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da identificação da retrossenha pessoal; a técnica de análise da 

retrovida crítica. 

Voluntariologia: o voluntariado da Associação Intenacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

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; o ciclo holorressomáti-

co pessoal e grupal. 

Enumerologia: o esbregue seriexológico; o acordar seriexológico; a autorreflexão serie-

xológica; a autocrítica seriexológica; a tarefa seriexológica; a infiltração seriexológica; a recom-

posição seriexológica.  

Binomiologia: o binômio seriéxis-consciência. 

Interaciologia: a interação tarefa seriexológica–programação existencial. 

Crescendologia: o crescendo lucidez retrocognitiva–autorrevezamento multiexistencial.  

Trinomiologia: o trinômio seriexológico antepassado de si mesmo–personalidade con-

secutiva–personalidade atual (trio ínsito). 

Polinomiologia: o polinômio CI-ressoma-proéxis-compléxis-neointermissão. 

Antagonismologia: o antagonismo vidas encadeadas / automimeses patológicas. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do fluxo cósmico. 

Filiologia: a retrofilia; a proexofilia; a priorofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a cognicio-

filia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da subestimação existencial (incomple-

tismo existencial). 
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Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a mnemoteca; a futuroteca; a parasso-

cioteca; a ressomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexometria; a Seriexologia; a Autorrevezamentologia; a Holo-

mnemossomatologia; a Retrocogniciologia; a Parageneticologia; a Multiproexologia; a Holobio-

grafologia; a Paraprospectivologia; a Holorressomatologia; a Holossomatologia; a Grupocarmolo-

gia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador- 

-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo;  

o seriexólogo. 

 

Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora- 

-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga;  

a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo 

sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trilogia seriexológica ignorada = o desconhecimento, por parte do inter-

missivista, dos principais marcos holobiográficos pessoais; trilogia seriexológica semiconsciente  

= a rememoração ou reacesso, por parte do intermissivista, da retrovida crítica ou da vida pré-CI; 

trilogia seriexológica lúcida = a rememoração ou reacesso, por parte do intermissivista, dos  

3 marcos holobiográficos pessoais. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica. 

 

Mudança. Considerando a Experimentologia, toda e qualquer existência humana é com-

posta por etapas divisórias, mais ou menos demarcadas, onde há mudança na manifestação pes-

soal. Tal realidade pode ser observada no contexto somático, escolar, institucional, social, matri-

monial, dentre outros. 

História. Do mesmo modo, ao longo da História pode-se observar momentos de quebra, 

cisão ou divisão no status quo da estrutura dos valores políticos, sociais, culturais, religiosos, filo-

sóficos, tecnológicos ou científicos vigentes, passando a vigorar novo modo de pensar ou realizar 

determinadas tarefas.  

Marcos. Conhecidos como dissidência, reforma, renovação ou revolução, tais episódios 

representam choques de mentalidades (fronteiras pensenológicas) capitaneados pelo aparecimento 

de novas ideias cujo resultado, em geral, acaba reformulando o paradigma vigente. Desse modo, 

funcionam como verdadeiro divisor de águas na História das Civilizações. 

Seriéxis. Analogamente, no contexto da Seriexologia, a consciência em evolução atra-

vessa momentos de quebra das próprias crenças, fruto de experiências pessoais capazes de fazê-la 

questionar os próprios valores e convencê-la quanto à mudança de rota em prol da Cosmoética. 
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Curso. No âmbito da Grupocarmologia, ao duvidar do acerto das antigas escolhas,  

a consciência perpassa, ao longo das vidas, as fases de interprisão, vitimização, recomposição, li-

bertação e policarmalidade quando adentra, de modo mais substancioso, o holopensene da Sere-

nologia Teática. 

Responsabilidade. Sob a ótica da Paracronologia, a trilogia seriexológica é a reunião 

de 3 vidas decisórias no sentido de a consciência compreender o mecanismo da Evolução e assu-

mir o quinhão pessoal de responsabilidade perante os compassageiros de destino. 

 

Fases. Tendo por base a técnica das ideias afins, eis a seguir, na ordem temporal dos 

acontecimentos, os 3 marcos holobiográficos e respectivas características fundamentais: 

1.  Retrovida crítica: a retroexistência marcante onde houve nítido predomínio das boas 

intenções, porém ainda sem conclusões satisfatórias quanto à Cosmoética; o fato de deixar inicia-

tivas evolutivas promissoras inacabadas; o predomínio das emoções protorreptilianas engolindo 

as manifestações mentaissomáticas esboçantes; as omissões deficitárias óbvias; a exacerbação dos 

autotrafares; o emprego errado dos próprios trafores; o estigma do quase-acerto ou do megaerro; 

o momento da inflexão pessoal na espiral evolutiva; a centelha de autocriticidade mais pura na fa-

se final da vida ou na intermissão seguinte; a base da retrossenha pessoal; o fato de a retrovida 

crítica ter ocorrido entre 3 séculos e 3 milênios, porém com predomínio dos últimos 5 séculos pa-

ra a maioria dos intermissivistas atuais; a base existencial (plote) da atual proéxis.  

2.  Vida pré-CI: a vida vivida séculos após a retrovida crítica e cujo saldo representa  

o conjunto dos esforços conscienciais obtidos desde então; a existência com percentual razoável 

de completismo; a retomada, mesmo instintual, dos retrotrafores e retrotarefas da vida crítica; as 

possíveis (prováveis) vidas anteriores na condição de vítima a fim de acelerar a recomposição 

grupocármica pessoal; a assistência de equipex especializada nas vidas anteriores visando liberar 

o futuro intermissivista; o fato de a vida pré-CI ter ocorrido, na média da maioria dos intermissi-

vistas, entre o Séculos XIX e primeira metade do Século XX; os trafores pessoais enquanto vou-

cher de entrada no CI. 

3.  Vida maxiproexológica: a vida pós-CI; a concretização das lições intermissivas;  

o treinamento para entrada no ciclo multiexistencial da atividade (minipeça); o aumento do senso 

grupocarmológico; a ampliação das frentes de atuação pessoal visando à Atacadismologia;  

a assunção da autorresponsabilização evolutiva (paradever intermissivo); a doação pessoal através 

da Voluntariadologia Conscienciológica; as afinidades interconscienciais atuais refletindo a retro-

vida crítica; o palco existencial atual retratando antigos melodramas, comédias e aventuras, po-

rém 1 ponto acima na espiral evolutiva; o aumento do número de personalidades consecutivas au-

tolúcidas amarrando as pontas da manifestação seriexológica e servindo de cobaia (estudo de ca-

so) aos demais intermissivistas; o engajamento maxiproexológico, hoje rumo ao compléxis, a fim 

de assumir a liderança interassistencial amanhã (Neointermissiologia).   

 

Síntese. Dedicar-se às pesquisas da trajetória holobiográfica pessoal potencializa a luci-

dez quanto às faltas cometidas no passado perante outras consciências e a ociosidade dos talentos 

pessoais. Tais realidades predispõem, na prática, à qualificação da interassistencialidade grupo-

cármica por meio do autoparapsiquismo teático (Tenepessologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trilogia seriexológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Apreensibilidade  parapsíquica  retrobiográfica:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 
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05.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Dividendo  da  personalidade  consecutiva:  Seriexometria;  Homeostático. 

09.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Excerto  retrobiográfico:  Retrobiografologia;  Neutro. 

11.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Leitmotiv  holobiográfico:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

14.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

  

A  TRILOGIA  SERIEXOLÓGICA  REPRESENTA  OS  PILARES  

HOLOBIOGRÁFICOS  MAIS  ÚTEIS  PARA  O  INTERMISSIVIS-
TA,  HOMEM  OU  MULHER,  ADMITIR  OS  ERROS  DO  PAS-
SADO  E  ASSUMIR,  DE  FATO,  AS  RÉDEAS  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem investigando a própria trajetória holobio-

gráfica? Quais os resultados maxiproexológicos derivados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

1.471 a 1.473. 
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 626. 

 

P. F. 
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T R I N Ô M I O    AR R O G Â N C I A - C O M P E T I Ç Ã O -O S T E N T A Ç Ã O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trinômio arrogância-competição-ostentação é a conjunção das 3 postu-

ras conscienciais egoicas, assentadas no privilégio, na concorrência e na autoimagem de superio-

ridade, fundamentada na ausência de autoconfiança, carência de reconhecimento e necessidade de 

aprovação externa. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo trinômio procede do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 no-

mes”. Apareceu em 1676. O termo arrogância deriva também do idioma Latim, adrogantia ou 

arrogantia, “arrogância; bravata; insolência; pretensão orgulhosa”, de adrogans, particípio pre-

sente de adrogare, “interrogar; adotar; perfilhar; unir”. Surgiu no Século XV. A palavra competi-

ção vem do mesmo idioma Latim, competere, “lutar; procurar ao mesmo tempo”, constituído pelo 

prefixo com, “junto”, e petere, “disputar; procurar; inquirir”. Apareceu no Século XVI. O vocábu-

lo ostentação provém igualmente do idioma Latim, ostentatio, “ação de mostrar, de dar a ver”, 

derivado de ostendere, “mostrar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Trinômio soberba-confronto-pompa. 2.  Trinômio empáfia-concor-

rência-exibicionismo. 3.  Tríade da presunção-rivalidade-vanglória. 

Neologia. As 3 expressões compostas trinômio arrogância-competição-ostentação, tri-

nômio arrogância-competição-ostentação mínimo e trinômio arrogância-competição-ostentação 

máximo são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio autoconfiança–interassistência–autoconscientização mul-

tidimensional (AM). 2.  Trinômio autenticidade-cooperação-modéstia. 

Estrangeirismologia: o status quo aparente; as difficiles nugae; o gap no autodiscerni-

mento; o locus de controle externo; o querer ser primus inter pares; o show egocêntrico; o predo-

mínio do stricto sensu; a demanda pela glasnost; a ausência da open mind; a distância do subs-

tractum consciencial; o exemplarismo do self made man. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autenticidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Arrogância: 

altivez reducionista. Existe arrogância discreta. 

Coloquiologia: – Quanto maior a altura, maior a queda. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoimagem idealizada; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; o car-

regamento do sen dos autopensenes; a falta de espontaneidade na expressão dos autopensenes;  

a minimização excessiva dos exopensenes perante a exaltação dos autopensenes; o holopensene 

pessoal aberto ao diálogo. 

 

Fatologia: a arrogância enquanto princípio pessoal; a competição na condição de meio;  

a ostentação enquanto fim; a realidade íntima abafada pela vaidade; a falta de reconhecimento dos 

próprios trafores e realizações; a intimidação pessoal diante do próximo; o narcisismo expresso 

no trinômio empáfia-concorrência-exibicionismo; a preocupação em integrar algum tipo de elite 

social, econômica, étnica, cultural ou intelectual; o apriorismo; a oposição microinteresse-maxi-

proéxis; as diversas formas de maniqueísmo; o clichê novelesco do conflito mocinho modesto 

versus malvado arrogante; a cópia infiel das fórmulas do sucesso alheio; o desvirtuamento da bús-

sola intraconsciencial; o foco nos resultados imediatos; as atividades de lazer utilizadas emquanto 

válvula de escape entorpecedora; a necessidade de receber reconhecimento; a demanda egocêntri-
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ca pela satisfação de plateia real e / ou imaginária fomentando a tríade da presunção-rivalidade- 

-vanglória; os elogios engrandecedores; o imaginário pessoal alimentando a própria vaidade; 

o tempo perdido em devaneios autengrandecedores; a dificuldade em ouvir críticas; as frustrações 

íntimas na supervalorização dos erros; a dificuldade de perceber o universo multifacetado dos 

acontecimentos devido ao egocentrismo; a falta de motivação assistencial; o parapsiquismo limi-

tado pelo egocentrismo; a alienação em relação à evolução consciencial; as pseudovitórias 

retroalimentadoras do perfil nosográfico; a crise existencial inevitável perante o autodiagnostico 

da patologia narcísica; a melin evitável; o ato de aprender a abrir mão do supérfluo; a atitude de 

tirar o time de campo; a revisão da própria intencionalidade; a reciclagem intraconsciencial; a re-

ciclagem existencial; o abertismo consciencial; o ato de respirar novos ares; a renovação da 

convivência pela ausência de competitividade, arrogância e ostentação; os ajustes proexológicos; 

o reencontro consigo mesmo; a caminhada evolutiva; o autêntico reencontro entre os companhei-

ros de jornada superando arrogâncias e ostentações inócuas. 

 

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

restrito; a multidimensionalidade fragmentada; a afinidade com os guias amauróticos extrafísicos; 

a melex altamente evitável mediante a superação do trinômio arrogância-competição-ostentação; 

a autorrenovação explicitada na renovação da psicosfera; a recin prioritária ampliando a afinidade 

com amparadores extrafísicos; a intensificação dos acoplamentos energéticos interassistenciais;  

a paraidentidade intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico competidor-competição; o sinergismo cons-

cin obnubilada–guia amaurótico extrafísico; o sinergismo motivação egoica–estratégia instinti-

va–objetivo fútil. 

Principiologia: o princípio do primeiro passo decisivo; o princípio da sustentabilidade 

homeostática contínua. 

Codigologia: a revisão do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da automimese deficitá-

ria; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria da reciclagem existencial; a teoria do ciclo 

virtuoso. 

Tecnologia: as técnicas da autoconscienciometria auxiliares no autenfrentamento das 

próprias patologias; as técnicas da Autoconsciencioterapia disponíveis à conscin motivada 

quanto às autorreciclagens; a técnica da autobiografia consciencial; a banana technique; as téc-

nicas pró-abertismo consciencial; a listagem técnica de trafores, trafares e trafais; as técnicas de 

desenvolvimento da autoconfiança e da autenticidade consciencial; a técnica da aplicação da 

bússola consciencial auxiliar na retomada das diretrizes da proéxis; a técnica do reconhecimento 

e correção imediata do erro; a técnica do abertismo interassistencial; as técnicas de afinização 

com os amparadores extrafísicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Cosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Comunico-

logia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;  

o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível 

da Experimentologia; o Colégio Invisível  da Invexologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; 

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito contagiante da competitividade instintiva; os efeitos dos instintos 

no pensamento do Homo sapiens; o efeito energossomático do predomínio do sexochacra, do um-

bilicochacra e do cardiochacra; os efeitos nocivos do trinômio arrogância-competição-ostenta-

ção na convivência grupocármica; os efeitos da autoimagem distorcida na escolha de priorida-

des; os efeitos impactantes dos exemplarismos interassistenciais de colegas evolutivos; os efeitos 
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salutares da autorretratação pública multidimensional; os efeitos positivos da autorrenovação 

cosmoética na autodefesa bioenergética; os efeitos potencializadores da interassistencialidade  

a partir das autoneoverpons; os efeitos aceleradores das recins prioritárias na proéxis pessoal  

e grupal. 

Neossinapsologia: as retrossinapses anacrônicas dificultando a criação de neossinap-

ses; a autoimagem deslocada afunilando a formação de neossinapses; as paraneossinapses inter-

missivas injetando reformulações neossinápticas; as neossinapses oriundas dos atendimentos 

consciencioterápicos; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; 

a assunção da identidade intermissiva no binômio neossinapses-paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo arrogar-competir-ostentar; o ciclo ascensão-apogeu-queda; o ciclo 

autoconsciencioterapêutico; o ciclo autopesquisístico; o ciclo instintivo mimese deficitária–satu-

ração–estagnação–autorrenovação forçada; o ciclo evolutivo autoconsciente traforismo-interas-

sistência-amparalidade. 

Enumerologia: a automotivação para a competição; o peso da competição; as marcas da 

competição; o enredo da competição; o clima de competição; a falta de sentido da competição;  

o ato de colocar a interassistência acima da competição. A semente da arrogância; o expansionis-

mo da arrogância; os excessos da arrogância; as contradições da arrogância; a facilidade de 

perceber nos outros a arrogância; a autocrítica sadia sobre a arrogância; a autolibertação da ar-

rogância. 

Binomiologia: o binômio guia amaurótico–conscin megalomaníaca; o binômio tecnolo-

gia supervalorizada–consciencialidade subvalorizada; o binômio desejar ser rejeitado–rejeitar 

ser acolhido; o binômio ectopia afetiva–esforço desperdiçado; o binômio local de poder–força 

presencial ampliada; o binômio certeza absoluta–monoideísmo; o binômio admiração-discor-

dância; o binômio conteúdo-forma; o binômio abertismo-autenticidade; o binômio verdade-li-

mite. 

Interaciologia: a interação nosográfica trafares–intenção egoica; a interação argumen-

tação aparentemente racional–monoideísmo; a interação falta de convicção íntima–necessidade 

de convencer; a interação competição-revanchismo; a interação satisfação condicional–humor 

sazonal; a interação exemplarismo homeostático–impactoterapia. 

Crescendologia: o crescendo autoculpa–autocrítica sadia–autoconscienciometria;  

o crescendo homeostático iscagens inconscientes–iscagens conscientes; o crescendo varejismo 

assistencial–atacadismo assistencial; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio arrogância-competição-ostentação; o trinômio beleza-sedu-

ção-atração; o trinômio dinheiro-luxo-exposição; o trinômio vontade-autoconfiança-autossupe-

ração; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio profissão-habitação-finanças; o trinômio 

dupla evolutiva–docência conscienciológica–tenepes; o trinômio revisão-retratação-reconcilia-

ção; o trinômio essência-consciência-consistência; o trinômio autenticidade-realidade-autorida-

de; o trinômio integridade-interatividade-interassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo Paragenética / Genética; o antagonismo gostar de 

ser reconhecido / desgostar ser ignorado; o antagonismo autoconfiança / baixa autestima; o an-

tagonismo adultidade infantilizada / maturidade precoce; o antagonismo conscin insegura / cons-

cin autoconfiante; o antagonismo sedução / compreensão; o antagonismo amparalidade / assedi-

alidade; o antagonismo prioridades intrafísicas / prioridades multidimensionais; o antagonismo 

convivência sadia / convivência doentia; o antagonismo conviviopatia / ortoconvivialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de muitos expoentes da Humanidade poderem ser obscuros 

na Para-Humanidade; o paradoxo de o megatrafor poder ser desperdiçado nos microinteresses; 

o paradoxo de se elevar o tom da voz para quem não quer ouvir; o paradoxo de se dedicar a vida 

para conquistar o perecível; o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o parado-

xo de o período de ostracismo autoconsciente poder gerar realinhamento de proéxis. 

Politicologia: a autocracia; a monarquia; a oligarquia; a etnocracia; os avanços nas polí-

ticas de integração dos interesses de diferentes grupos sociais; a democracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade gru-

pocármica; a lei do Gersismo; a lei do mais forte; as leis e protocolos da convivialidade; a lei da 
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interdependência consciencial; a lei da evolutividade pessoal intransferível; a lei da maxiproéxis; 

a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo aplicada em todas as áreas  

e interações conscienciais. 

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

drome do narcisismo. 

Maniologia: a megalomania; a antiquomania; a egomania; a autassediomania; a fracas-

somania; a riscomania; a acromania; a doxomania; a lalomania; a macromania; a sofomania. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito da invencibilidade pessoal; o mito de Narciso;  

o deslumbramento pelos mitos do poder humano temporário; o mito da autossuficiência; os di-

versos mitos de supremacia genética e étnica; o mito da superioridade moral dos ingênuos e hu-

mildes; o mito da paz em a Natureza não-humanizada. 

Holotecologia: a egoteca; a regressoteca; a parapsicoteca; a pensenoteca; a nosoteca;  

a assistencioteca; a lucidoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Parapsicopatologia;  

a Psicologia; a Parapedagogia; a Cosmoeticologia; a Coerenciologia; a Pensenologia; a Holobio-

grafologia; a Holomaturologia; Conflitologia; a Anticonflitologia; a Grupocarmologia; a Egocar-

mologia; a Intermissiologia; a Recexologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autassediada; a conscin centro das atenções; a conscin parapsí-

quica lábil; o guia amaurótico; a consciex santificada. 

 

Masculinologia: o tridotado egocentrado; o competidor; o calculista; o arrogante; o líder 

bifronte; o ostentador; o narcisista excessivo; o automotivado; o autossabotador; o desportista;  

o concorrente comercial; o politiqueiro populista. 

 

Femininologia: a tridotada egocentrada; a competidora; a calculista; a arrogante; a líder 

bifronte; a ostentadora; a narcisista excessiva; a automotivada; a autossabotadora; a desportista;  

a concorrente comercial; a politiqueira populista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens 

egocentricus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens 

insatisfactus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projec-

tius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio arrogância-competição-ostentação mínimo = o expresso pela 

dedicação da conscin apenas aos aspectos somáticos objetivando o confronto, a soberba e o exibi-

cionismo anticosmoéticos com os pares; trinômio arrogância-competição-ostentação máximo  

= o expresso pela dedicação da conscin ao desenvolvimento da intelectualidade objetivando  

o confronto, a soberba e o exibicionismo anticosmoéticos com os pares. 

 

Culturologia: a cultura do ganho secundário; a cultura das aparências; a cultura arma-

mentista; a cultura de exaltação; a cultura adolescente do novo popstar; a cultura das torcidas 

organizadas; a cultura da superioridade humana; a cultura do cooperativismo; a cultura da in-

terassistencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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 trinômio arrogância-competição-ostentação, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

03.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Competição  assediadora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

07.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

09.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paragafe:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Prova  do  orgulho:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

O  TRINÔMIO  ARROGÂNCIA-COMPETIÇÃO-OSTENTAÇÃO 
AINDA  É  LUGAR-COMUM  NA  SOCIN  PATOLÓGICA  

ATUAL.  A  INTERASSISTENCIALIDADE  E  AS  RECINS 
PROFUNDAS  CONSTITUEM  A  SAÍDA  PARA  A  QUESTÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os nefastos efeitos da tríade 

presunção-rivalidade-vanglória? Quais as conclusões advindas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1. Orgulho e Preconceito. Título Original: Pride and Prejudice. País: Reino Unido; & França. Data: 2005. 
Duração: 127 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português 

(em DVD). Direção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; Matthew Macfadyen; Brenda Blethyn; Donald Sutherland; 

Judi Dench; Rosamund Pike; Jena Malone; Kelly Reilly; Tom Hollander; Rupert Friend; Claudie Blakley; Tamzein Mer-
chant; Talulah Rilley; & Carey Mulligan. Produção: Tim Bevan; Paul Webster; & Eric Fellner. Direção de Arte: Nick 

Gottschalk; & Mark Swain. Roteiro: Deborah Moggach, com base no livro homônimo de Jane Austen. Fotografia: Ro-

man Osin. Música: Dario Marianelli. Figurino: Jacqueline Durran. Companhia: Focus Features. Sinopse: Inglaterra, 
1797. As 5 irmãs Bennet: Elizabeth (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) 

e Kitty (Carey Mulligan) foram criadas pela mãe (Brenda Blethyn) fanática em encontrar maridos ricos para as filhas. 

Elizabeth, porém deseja ter vida mais ampla e conta com o apoio do pai (Donald Sutherland). Quando o solteiro rico (Si-
mon Woods) passa a morar na mansão vizinha, as irmãs ficam agitadas. Jane logo conquista o coração do jovem rico  

e Elizabeth conhece o bonito e esnobe Sr. Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre os 2 passam a ser cada vez 

mais constantes e, apesar das diferenças entre ambos, se apaixonam. 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Austen, Jane; Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice); trad. Enrico Corvisieri; 304 p.; 61 caps.;  

1 enu.; 1 foto; 1 microbiografia; 21 x 13 cm; br.; 4ª Ed.; Editora Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 5 a 303. 

 

C. L. R. 
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T R I N Ô M I O    D A    H O L O M A T U R I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia.  O trinômio da holomaturidade é a vivência conjunta por parte da conscin, 

homem ou mulher, dos 3 elementos evolutivos básicos: o autodiscernimento (Autodiscernimento-

logia), o código pessoal de Cosmoética (CPC) e a interassistencialidade (Interassistenciologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trinômio procede do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 no-

mes”. Apareceu em 1676. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O termo maturidade provém do idioma Latim, maturitas, “maturidade; madu-

reza; maturação; maduração”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Trinômio da Holomaturologia. 2.  Trinômio autodiscernimento-Cos-

moética-interassistencialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas trinômio da holomaturidade, trinômio da holoma-

turidade primária e trinômio da holomaturidade superior são neologismos técnicos da Holomatu-

rologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio automotivação-trabalho-lazer. 2.  Trinômio energia-sim-

patia-alegria. 3.  Trinômio pensamento-sentimento-energia. 4.  Trinômio proéxis-compléxis-ma-

ximoréxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o maturopensene; o pensene retilíneo; a autopensenidade assentada na re-

tilinearidade; a ortopensenidade; os ortopensenes pessoais; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a síntese do conscienciograma (Cosmanálise); a direção rumo à criatividade 

(Heuristicologia); a abertura para a oficina extrafísica (ofiex) pessoal (Ofiexologia); o caminho 

para a vivência da cosmoconsciência (Cosmoconscienciologia); a evidência do Curso Intermissi-

vo (CI; Intermissiologia); o melhor dispositivo teático contra o trafarismo (Trafarologia); a capa-

cidade de empregar adequadamente a omissuper; a maturidade consciencial; a tridotalidade cons-

ciencial; o desembaraço evolutivo; o taquipsiquismo; a compreensão rápida; o epicentrismo cons-

ciencial; o autojuízo crítico; a integridade cosmoética; a razão cosmoética; a hiperacuidade cons-

ciencial; a euforin; o cipriene; o senso dos limites. 

 

Parafatologia: a autopredisposição ao parapsiquismo; o descortino das neorrealidades 

extrafísicas; as retrocognições intermissivas; as extrapolações parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o exemplarismo pessoal do princípio conscienciocêntrico. 

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. 

Enumerologia: o autocontrole; a autocrítica; a autorreflexão; o autodinamismo; o come-

dimento; o equilíbrio; o escrutínio; a eutimia; a ponderação; a sensatez; a sofrósina; a temperança. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade (Holomaturologia). 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a sociofilia. 
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Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Au-

todiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Autopes-

quisologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser assistencial; o ser desperto;  

a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o professor; o reeducador;  

o epicon lúcido; o erudito; o polímata; o escritor; o evoluciólogo; o formador de opinião; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o teleguiado autocrítico; o tertuliano;  

o verbetólogo; o cosmícola. 

 

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

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a professora;  a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a erudita; a polímata; a escritora; a evolucióloga; a formadora de opinião; 

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

pessista; a ofiexista; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a teleguiada autocrítica; a tertulia-

na; a verbetóloga; a cosmícola. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens interassistens; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens sensatus; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio da holomaturidade primária = a autocompreensão teórica do 

autodiscernimento, da Cosmoética e da interassistencialidade; trinômio da holomaturidade supe-

rior = a autovivência teática do autodiscernimento, da Cosmoética e da interassistencialidade. 

 

Argumentologia. Segundo a Evoluciologia, no caminho natural da evolução da cons-

ciência, o autodiscernimento leva à Cosmoeticologia e esta à Interassistenciologia. Tal progressão 

compõe, de modo espontâneo, o trinômio da holomaturidade. 

Conquistas. Sob a ótica da Autopesquisologia, a conquista do trinômio da holomaturi-

dade só é alcançada no patamar do veteranismo evolutivo capaz de descortinar os horizontes da 

cosmovisão, da conduta-padrão e da liderança lúcida embasada na inteligência evolutiva (IE). 

 

Eliminações. No âmbito da Parapatologia, eis, na ordem alfabética, 7 eliminações capa-

zes de serem geradas pela vivência do trinômio da holomaturidade: 

1.  Acriticismo: incluindo o trafalismo básico. 

2.  Ansiosismo: a ansiedade multifacetada, incluindo a impulsividade. 

3.  Antilogismo: incluindo o apedeutismo evolutivo. 

4.  Autorregressismo: incluindo o desviacionismo e o escapismo. 

5.  Cabotinismo: incluindo o achismo e a palpitometria. 

6.  Fanatismo: o anacronismo nos hábitos, incluindo as rotinas inúteis. 

7.  Fechadismo: incluindo a introversão patológica. 
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Aquisições. Conforme os princípios da Homeostaticologia, eis, na ordem alfabética,  

7 aquisições capazes de serem obtidas por intermédio da vivência do trinômio da holomaturidade: 

1.  Altruísmo: incluindo o exemplarismo da megafraternidade pessoal. 

2.  Autenticismo: incluindo a manutenção da autoconfiabilidade. 

3.  Autodidatismo: incluindo as abordagens ao generalismo atacadista. 

4.  Calculismo: incluindo a autodeterminação cosmoética coerente. 

5.  Continuísmo: incluindo a expansão dos valores e objetivos pessoais. 

6.  Detalhismo: incluindo a vivência da exaustividade sem perfeccionismo. 

7.  Extrapolacionismo: incluindo as abordagens à autoparaperceptibilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes do universo da Holomaturologia, com temas centrais homeostáticos, da Enciclo-

pédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o trinômio da holomaturidade, in-

dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres 

e homens interessados: 

1.  Autoconsciencialidade. 

2.  Autocontrole. 

3.  Autodiscernimento. 

4.  Autolucidez  consciencial. 

5.  Coerenciologia. 

6.  Consciência  cosmoética. 

7.  Princípio  conscienciocêntrico. 

 

O  TRINÔMIO  DA  HOLOMATURIDADE  FAZ  A  CONSCIÊNCIA 

ULTRAPASSAR  OS  INSTINTOS  EM  GERAL,  ABRINDO   
O  MICROUNIVERSO  PARA  AS  CONQUISTAS  EVOLUTIVAS 

MAGNAS  POR  MEIO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Como encara você o trinômio da holomaturidade? Com todo realismo, 

você vive na condição primária ou na condição superior da holomaturidade? 
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T R I N Ô M I O    E S T U D O - R E F L E X Ã O -M E T A R R E F L E X Ã O  
( P A R A P E D A G O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trinômio estudo-reflexão-metarreflexão é o processo parapedagógico no 

qual a conscin, homem ou mulher, busca adquirir conhecimento e autoconhecimento através de 

considerações sobre o conteúdo apreendido e, posteriormente ou simultaneamente, efetua balanço 

autorreflexivo sobre a própria análise realizada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo trinômio vem do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 nomes”. 

Apareceu no Século XVII. A palavra estudo procede também do idioma Latim, studium, “traba-

lho; cuidado; zelo; vontade; desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação; profissão; 

doutrina; seita; escola; sala; gabinete de estudo; colégio; corporação”. Surgiu no Século XIII.  

O termo reflexão deriva igualmente do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”, de refle-

xum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. 

Apareceu no Século XVII. O prefixo meta provém do idioma Grego, metá, “no meio de, entre; 

atrás; em seguida, depois; com; de acordo com; segundo; durante; interposição; intermediação”. 

Sinonimologia: 1.  Tríade investigação-raciocínio-metarreflexão. 2.  Trinômio análise- 

-ponderação-metarreflexão. 3.  Trinômio da estudiosidade metarreflexiva. 4.  Trinômio exame 

minucioso–reflexão–metarreflexão. 

Neologia. As 3 expressões compostas trinômio estudo-reflexão-metarreflexão, trinômio 

estudo-reflexão-metarreflexão mínimo e trinômio estudo-reflexão-metarreflexão máximo são neo-

logismos técnicos da Parapedagogia. 

Antonimologia: 1.  Estudo superficial. 2.  Estudo irreflexivo. 

Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; o know-how conquistado através das 

reflexões. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autocogniciologia. 

Citaciologia: – A sabedoria começa na reflexão (Sócrates, 470–399 a.e.c.). 

Ortopensatologia. Eis, 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Estudo. O estudo é inevitável no caminho da evolução consciencial”. 

2.  “Intelectualidade. A intelectualidade pondera”. 

3.  “Pensenizar. Quem é inteligente pensa antes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reflexão consciencial; a fase da repensenização; 

o holopensene da intelectualidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade. 

 

Fatologia: a reflexão sobre o hábito de estudar refletindo; a reflexão sobre os assuntos 

estudados; as reciclagens intraconscienciais (recins) geradas por meio do estudo, reflexão e me-

tarreflexão; a qualificação da autocognição; a estudiosidade; o aprofundamento nas pesquisas;  

a utilização de papel e caneta para anotações das reflexões; a dedicação disciplinada à apreensão 

de neoideias; a ressignificação do conteúdo; o estudo reflexivo; os desbloqueios mentaissomáti-

cos; a dispersão durante os estudos; a criticidade reflexiva; a cognição; o autoconhecimento gera-

do pela ação reflexiva do pesquisador; a mudança de opinião; o balanço realizado após a metarre-

flexão; a vontade de estudar; a leitura lúcida do conteúdo; as análises dos conteúdos; os estudos 

práticos gerando reflexão; o autodidatismo; a erudição; a autorganização nos estudos; a utilização 

de dicionários para entendimento das palavras; a reconstrução pensênica; a organização mental; 

os conhecimentos milenares; a didática auxiliando durante a reflexão; a educação formal; os li-
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vros auxiliando na formação das ideias; a leitura diversificada; as anotações diárias; as conversas 

reflexivas; a educação reflexiva; a sistematização do conteúdo estudado; as metodologias utiliza-

das nos estudos; o pensamento reflexivo; a autorreflexão conquistada; a concentração mental;  

a conclusão temporária; a aprendizagem permanente; a maturidade consciencial durante as refle-

xões; o discernimento durante as análises reflexivas; o emprego constante da autorreflexão; o per-

feccionismo; a autoimagem gerada pelos estudos; a ação-reflexão durante as aulas de Conscienci-

ologia; a autorreflexão na docência conscienciológica; a pré-aula de Conscienciologia; a escrita 

de gescon através dos estudos reflexivos; o exemplarismo pessoal; o estudo reflexivo conduzindo 

à desperticidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mudança de tra-

ços refletida no extrafísico; a extrapolação parapsíquica no momento da autorreflexão; a interas-

sistência no extrafísico através do posicionamento da mudança; o parapsiquismo auxiliando na 

captação de ideias vindas do extrafísico; a captação de ideias inatas; o parelenco durante o estudo; 

os campos multidimensionais; a pangrafia; a inteligência evolutiva (IE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do raciocínio crítico aplicado à resolução de problemas, 

conflitos e conceitos equivocados; o sinergismo estudo-autevolução. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do aprender a refletir refletindo; o princípio de não haver evolução sem edu-

cação. 

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

evolutiva; o código da pesquisa pessoal. 

Teoriologia: a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da polimatia no 

papel de facilitadora das autorreflexões. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica das 50 vezes mais; as técni-

cas auxiliando nas reflexões do autopesquisador; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica da maiêutica autoquestionadora; a técnica do autodidatismo. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; os voluntários conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Pareducação; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;  

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Erudi-

ciologia; o Colégio Invisível dos Autopesquisadores; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos do trinômio estudo-reflexão-metarreflexão na reciclagem intra-

consciencial da consciência. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir das autorreflexões; o raciocínio 

crítico-reflexivo gerador de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo do estudo crítico reflexivo autoconsciente ler-refletir-recodificar- 

-apresentar-debater-concluir; o ciclo ideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo estudo-reflexão-me-

tarreflexão-recin; o ciclo estudar-compreender-experimentar-vivenciar-compartilhar. 

Enumerologia: as análises na autopesquisa; as experiências na autopesquisa; os conte-

údos na autopesquisa; os fatos na autopesquisa; os parafatos na autopesquisa; as reciclagens na 

autopesquisa; as interassistências na autopesquisa. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão–racionalidade crítica; o binômio autorreflexão– 

–ampliação da cosmovisão; o binômio reflexão individual–reflexão coletiva; o binômio autorga-

nização-autopesquisa. 

Interaciologia: a interação mentalsomática conhecimento velho–conhecimento novo;  

a interação autorganização nos estudos–desassédio mentalsomático. 

Crescendologia: o crescendo leitura pessoal–autorreflexão; o crescendo reflexões-me-

garreflexões. 
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Trinomiologia: o trinômio estudo-reflexão-metarreflexão; o trinômio disciplina-organi-

zação-racionalidade; o trinômio estudo-reflexão-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo reflexão / irreflexão; o antagonismo conteúdo im-

pensado / conteúdo refletido; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antago-

nismo estudo desassediador / estudo assediador. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin inteligente, mas autocorrupta. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a verponocracia; a cognocracia; a cos-

moeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Mentalsomatologia; as leis da lógica. 

Filiologia: a pesquisofilia; a criticofilia; a argumentofilia; a logicofilia; a raciocinofilia;  

a metodofilia; a autorganizaciofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a teaticofilia;  

a assistenciofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a intelectofobia; a reeducaciofobia; a autevoluciofobia; 

a criticofobia; a leiturofobia; a bibliofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da preguiça mental; 

a síndrome da apriorismose; a síndrome do perfeccionismo. 

Maniologia: a mania de virar a noite estudando; a mania da desatenção impedindo o de-

senvolvimento dos estudos; a mania de querer ser perfeito. 

Mitologia: o mito do saber absoluto; o mito da autoqualificação sem dedicação. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a teaticoteca; a pedagogoteca; a didaticoteca; a lexi-

coteca; a argumentoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogia; a Paradidaticologia; a Mentalsomatologia; a Di-

daticologia; a Pesquisologia; a Educaciologia; a Reeducaciologia; a Autocogniciologia; a Refuta-

ciologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin estudiosa; a conscin reflexiva; a conscin intelectual; a conscin 

erudita; a conscin lúcida; a conscin autocentrada; a conscin enciclopedista; a isca humana lúcida; 

o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o estudante; o pesquisador; o autopesquisador; o autodidata; o cientis-

ta; o erudito; o escritor; o verbetográfo; o professor reflexivo; o inversor existencial; o reciclante 

existencial; o exemplarista; o poliglota; o desperto. 

 

Femininologia: a estudante; pesquisadora; a autopesquisadora; a autodidata; a cientista; 

a erudita; a escritora; a verbetográfa; a professora reflexiva; a inversora existencial; a reciclante 

existencial; a exemplarista; a poliglota; a desperta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens criticus;  o Homo sapiens sapiens; 

o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens argumentator; o Homo 

sapiens organisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio estudo-reflexão-metarreflexão mínimo = a condição de reflexão 

superficial sobre as ponderações dos temas estudados; trinômio estudo-reflexão-metarreflexão 

máximo = a condição de reflexão profunda sobre as ponderações dos temas estudados. 

 

Culturologia: a cultura reflexiva; o descarte da cultura irreflexiva; a cultura da associa-

ção de ideias; a cultura da Educaciologia; a evitação da cultura da preguiça mental. 
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Fases. Sob a ótica da Parapedagogia, eis, por exemplo, em ordem lógica, 6 fases pas-

síveis de serem vivenciadas a partir do trinômio estudo-reflexão-metarreflexão: 

1.  Leitura: a escolha lúcida do conteúdo a ser estudado. 

2.  Reflexão: a reflexão durante a leitura do conteúdo. 

3.  Anotações: os apontamentos refletidos pela consciência. 

4.  Teática: a utilização da teoria na prática. 

5.  Metarreflexão: a ressignificação do conteúdo já refletido. 

6.  Recins: as reciclagens intraconscienciais através da metarreflexão. 

 

Ganhos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 ganhos evolutivos para a consciência 

a partir do hábito de vivenciar o trinômio estudo-reflexão-metarreflexão: 

01. Autonomia: a aquisição de autonomia evolutiva através de posicionamentos cosmo-

éticos. 

02. Autossuperação: a superação de travões evolutivos. 

03. Cientificidade: a aquisição do senso científico. 

04. Concentração: a vivência da concentração mental. 

05. Cosmoética: o entendimento das leis cósmicas. 

06. Erudição: a conquista da polimatia. 

07. Evolução: o avanço da consciência, mudando de patamar evolutivo. 

08. Interassistencialidade: a qualificação da interassistência realizada. 

09. Organização: o alcance da organização mental. 

10. Parapsiquismo: a potencialização do parapsiquismo intelectual pessoal. 

11. Recinofilia: o apreço pelas reciclagens intraconscienciais 

12. Raciocínio crítico: o desenvolvimento da lógica e do discernimento. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trinômio estudo-reflexão-metarreflexão, indicados para 

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

interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia,  Neutro. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autorganização  nos  estudos:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

08.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Estudante  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
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O  TRINÔMIO  ESTUDO-REFLEXÃO-METARREFLEXÃO  AM-
PLIA  A  COGNIÇÃO  MULTIDIMENSIONAL  E  APROFUNDA 

O  AUTOCONHECIMENTO,  CONSEQUENTEMENTE  AUXILIA  

NO  ALCANCE  DE  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete durante os estudos? Busca analisar e re-

fletir sobre o estudado? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alves, Hegrisson; Parepistemologia da Práxis Pedagógica; Artigo; Anais da V Jornada da Educação 

Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 7-9.10.11; Revista de Parapedagogia; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 4 enus.;  
1 fichário; 1 fluxograma; 1 ilus.; 1 microbiografia; 6 notas; 42 refs.; 1 tab.; 3 webgrafias; Associação Internacional de Pa-

rapedagogia e Reeducação (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 3 a 22. 

2.  Araújo, Ana Luíza de Carvalho; Bichara, Felippe Feres; & Araújo, Leopoldo Freitas; Perfeccionismo: 

Autoconhecimento e Desapego; Artigo; Anais do XI Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, 

PR; 14-17.07.14; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 18; N. 1; 1 E-mail; 5 enus.; 3 microbiografias; 2 siglas; 5 refs.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 
2014; páginas 48 a 58. 

3.  Camillo, Regina; A Cognição Multidimensional e o Modelo Parepistemológico Evolutivo; Artigo; Anais 

do I Simpósio de Paraciência; Foz do Iguaçu, PR; 17-18.05.14; 6 diagramas; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbiografia; 13 refs.; 
Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); Foz do Iguaçu, PR; 2014; 

páginas 9 a 27. 

4.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
644, 880 e 1279. 

 

L. F. R. 
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T R I N Ô M I O    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 trinômio evolutivo é a conjunção dos 3 valores essenciais para toda cons-

ciência assentados na autolucidez multidimensional, na evolução consciencial e na assistenciali-

dade interconsciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trinômio vem do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 nomes”. 

Apareceu no Século XVII. O termo evolutivo procede do idioma francês, evolutif, de évolution,  

e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Trissuficiência evolutiva. 02.  Triprioridade evolutiva; triprioriza-

ção evolutiva. 03.  Trivalência evolutiva. 04.  Tridotalidade evolutiva. 05.  Tríada evolutiva; tría-

de evolutiva. 06.  Triprioridade máxima. 07.  Trio evolutivo. 08.  Três valores essenciais.  

09.  Três valores magnos. 10.  Síntese dos valores essenciais. 

Neologia. As 3 expressões compostas trinômio evolutivo, trinômio evolutivo ignorado  

e trinômio evolutivo autoconsciente são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Valores secundários. 2.  Tríade da erronia. 

Estrangeirismologia: o Prioritarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: os 3 valores essenciais para qualquer pessoa; o fato de existirem milhões de 

consciências na Terra sem terem identificado, ainda, os 3 valores essenciais da vida; a lógica na-

tural de cada consciência priorizar as preocupações e pesquisas a partir do trinômio evolutivo;  

a preponderância lastimável das atividades secundárias dos pesquisadores e filósofos no tempo 

historiográfico; o essencial da evolução pessoal, em geral, ignorado e inabordado pelas multidões 

em todas as Nações e culturas, inclusive pelos ph.Deuses, homens e mulheres das academias  

e universidades do Terceiro Milênio, ainda seguindo a teoria-líder convencional ou o paradigma 

newtoniano-cartesiano; a influência da matéria e do corpo humano, animal, no desvio para  

o acostamento evolutivo das atenções e dos esforços dos pensadores; a condição da conscientiza-

ção pessoal embasar a conscientização grupal e coletiva; a tangencialidade ou aproximações insu-

ficientes das abordagens às essências evolutivas pelos gênios de todos os tempos; a dispersão de 

energias, tempo, oportunidades e experiências milenares das consciências vidas após vidas huma-

nas em objetivos sem relevância; a atual Era da Consciência; a maturidade consciencial; a trido-

talidade consciencial; o desembaraço evolutivo; o autojuízo crítico; a razão cosmoética; a hipera-

cuidade consciencial; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade evolutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente. 

Tecnologia: as neotécnicas conscienciológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico na Cognópolis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplarismo pessoal evolutivo. 

Neossinapsologia: a recuperação dos cons magnos e as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio autesforço interassistencial–amparo extrafísico de função. 

Interaciologia: a interação atividade psicomotriz–produtividade mentalsomática. 

Crescendologia: o crescendo invéxis-tenepes-proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio evolutivo; o trinômio da evolução como sendo a fórmula da 

hiperacuidade; o trinômio da holomaturidade. 

Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora. 

Antagonismologia: o antagonismo Autocogniciologia / Ignorantismo. 

Paradoxologia: o paradoxo surpreendente da autoridade em Ciência não pesquisar a si 

própria. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço consciente. 

Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a consciencioteca; a assistencioteca; 

a parapsicoteca; a cognoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Intra-

fisicologia; a Extrafisicologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; 

a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sa-

piens inversor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens triathleticus; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio evolutivo ignorado = a condição, infelizmente, ainda da maioria 

dos componentes da Humanidade Terrestre; trinômio evolutivo autoconsciente = a condição de 

imensas responsabilidades das conscins lúcidas quanto às realidades da Evoluciologia. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, na ordem de relevância, a síntese do tri-

nômio evolutivo ou os 3 valores essenciais para toda consciência, conscin ou consciex, sem exce-

ção, segundo as pesquisas conscienciológicas: 

1.  Conscienciologia. A consciência em si, autolúcida, com inteligência evolutiva (IE)  

e autoconsciencialidade da autoperenidade ou da própria imortalidade. 

2.  Parapercepciologia. A autoconscientização da multidimensionalidade (AM) pessoal. 

3.  Interassistenciologia. A vida interassistencial universalista, evolutiva, insubstituível 

e inarredável. 

 

Ortopensenologia. Como esclarece a Experimentologia, tudo o mais no Cosmos, além ou 

fora deste trinômio evolutivo, é inapelavelmente secundário na condição de valores conscienciais, 

inclusive as maiores pensenizações e as atividades dos pesquisadores, cientistas, filósofos, pen-

sadores, religiosos, fundamentalistas, artistas e autores de todos os séculos da História Humana. 

 

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 trinômio evolutivo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

04.  Princípio  conscienciocêntrico:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

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

 

PARA  AS  CONSCINS  LÚCIDAS,  O  TRINÔMIO  DA  EVO- 
LUÇÃO  SURGIU  COMO  SENDO  A  SÍNTESE  ESSENCIAL 

DE  TODOS  OS  INTERESSES  E  VALORES  PESSOAIS 
NA  VIDA  EVOLUTIVA  EM  QUALQUER  DIMENSÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se conscientizou da importância e admite 

a realidade do trinômio da evolução? Desenvolve algum esforço na vivência dos 3 valores es-

senciais? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22343 

T R I N Ô M I O    I N V É X I S -T E N E P E S - AU T O D E S P E R T I C I D A D E  
( P R E D E S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade é a vivência teática por par-

te da conscin intermissivista, homem ou mulher, de 3 conquistas evolutivas ideais, ao mesmo 

tempo, a inversão existencial, a tarefa energética pessoal e a condição de autodesassédio perma-

nente total, com o objetivo de otimizar a interassistencialidade e a proéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trinômio vem do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 nomes”. 

Apareceu em 1676. A palavra inversão procede também do idioma Latim, inversio, “inversão; 

transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revol-

ver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O termo existencial 

provém do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no igualmente Século XIX. 

O vocábulo tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a al-

guém”. Apareceu no Século XVI. A palavra energético procede do idioma Grego, energêtikós, 

“ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal vem do idioma Latim, personalis, “pesso-

al”. Apareceu no Século XIII. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, 

autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des provém igualmente do idioma Latim, dis ou de 

ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo assédio vem 

do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assé-

dio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

A palavra permanente procede do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. 

Surgiu em 1702. O vocábulo total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; intei-

ro”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Trinômio invexológico avançado. 2.  Trinômio ideal do intermissi-

vista. 3.  Trio antecipatório da ofiex. 

Neologia. As 3 expressões compostas trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade, tri-

nômio básico invéxis-tenepes-autodesperticidade e trinômio avançado invéxis-tenepes-autodes-

perticidade são neologismos técnicos da Predespertologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio antiinvexológico. 2.  Triprioridades estagnadoras. 3.  Tría-

de da erronia. 

Estrangeirismologia: o Invexarium; o curriculum existentialis; o insight esclarecedor  

a partir da tenepes; o upgrade multidimensional do candidato à tenepes; o Tenepessarium; o mo-

dus vivendi despertológico; a predominância da personalidade strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização da tríade evolutiva invéxis-tenepes-autodesperticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexometria com foco na tenepes e na auto-

desperticidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas; o materpensene pessoal do inver-

sor levando à tenepes e à desperticidade; o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas 

mesológicas; o holopensene pessoal do tenepessista associado à invéxis e à desperticidade; os xe-

nopensenes; a xenopensenidade; a identificação do holopensene específico da consciex; a retiline-

aridade autopensênica; o holopensene da anticonflitividade; o hábito de avaliar a autopenseniza-

ção no dia a dia; o ato de treinar a pensenização do ser desperto no dia a dia. 

 

Fatologia: a associação evolutiva ideal invéxis-tenepes-autodesperticidade; a autanálise 

evolutiva a partir da Invexometria-Tenepessometria-Despertometria; a inversão da maturidade 
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potencializada através da tenepes e acelerando a autodesperticidade; a inversão cosmoética favo-

recendo desenvolvimento pleno da tenepes e da autodesperticidade; a autossuperação do porão 

consciencial; o autodesassédio desde a juventude; as evitações inteligentes visando a interassis-

temcialidade; o autossacrifício sem masoquismo; a escolha madura sem recalques; a noção preco-

ce das autorresponsabilidades; o exemplarismo juvenil gerador de incômodos; a interassistenciali-

dade na família nuclear; o maxiplanejamento invexológico contemplando as antecipações da tene-

pes e da autodesperticidade; a autorganização da vida humana; o planejamento da subsistência fi-

nanceira; o despertamento parapsíquico precoce; o domínio razoável da vida afetiva desde  

a adolescência; a gescon pessoal na fase preparatória da proéxis; a autonomia proexológica; a tri-

dotação consciencial antecipada; o exclusivismo dos interesses pessoais; a coerência intermissiva;  

a bilibertação inversora; a libertação pessoal visando a assistência iniciada na fase da preparação 

existencial; o destravamento intraconsciencial; o destravamento dos trafores ociosos; a anticonfli-

tuosidade desenvolvida a partir da autocrítica; a autoconscienciometria e a autoconsciencioterapia 

na condição de pilares do trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade; o epicentrismo conscien-

cial; o Grinvex; o Cinvéxis; o campus de Invexologia; a análise despertológica a partir dos livros 

Inversão Existencial e Manual da Tenepes; o curso Despertometria da Associação Internacional 

da Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o Programa de Aceleração da Desperticidade 

(PROAD); o desafio cognopolitano da autodesperticidade em 3 anos (Ano-base: 2011). 

 

Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático; as lembranças do 

Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os fenômenos parapsíquicos marcantes ocorridos na ju-

ventude; a importância da projetabilidade lúcida na vivência do trinômio invéxis-tenepes-autodes-

perticidade; o extrapolacionismo pré-despertológico; a invéxis e a tenepes monopolizando as pri-

oridades pessoais no dia a dia, promovendo gradativamente a autodesperticidade; a vivência de 

extrapolacionismos parapsíquicos e despertológicos a partir da invéxis e da tenepes; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a inspiração de origem extrafísica; a iscagem lúcida realizada 

pelo inversor-tenepessista-desperto; a utilização sadia do mentalsoma predispondo a invéxis-tene-

pes-autodesperticidade; o inversor-tenepessista-desperto na condição de minipeça autoconsciente 

do maximecanismo multidimensional; o desenvolvimento da capacidade de desassim ininterrupta; 

o convívio interdimensional homeostático; os banhos energéticos decorrentes da interassistencia-

lidade; a rotina interassistencial multidimensional; o planejamento da tenepes 24 horas; a vivência 

conjunta da invéxis, tenepes e desperticidade contribuindo para qualificar a próxima intermissão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-tenepes-desperticidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) realizado pelo inversor-tenepessis-

ta-desperto; o CPC teático na condição de pré-requisito para a assunção da tríade da autodesper-

ticidade. 

Teoriologia: a teoria e a prática da inversão existencial; a teoria e a prática da tenepes; 

a teoria e a prática da autodesperticidade. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas pessoais de autodesassédio; a técnica da 

invéxis; a técnica do estado vibracional; a técnica do acoplamento energético; a técnica da assi-

milação simpática (assim); a técnica da desassimilação simpática (desassim); as técnicas de au-

toconscienciometria. 

Voluntariologia: os voluntários da ASSINVÉXIS; os voluntários tenepessistas das Insti-

tuições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade fí-

sica vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do 
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estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível dos Inversores Existenciais; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Co-

légio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisí-

vel dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito da invéxis na programação existencial; o efeito da aplicação do in-

vexograma nas prioridades pessoais; o efeito da tenepes no epicentrismo consciencial; a autodes-

perticidade na condição de efeito dos autesforços evolutivos. 

Binomiologia: o binômio invéxis-tenepes; o binômio invéxis-autodesperticidade; o binô-

mio tenepes-autodesperticidade; o binômio cosmoética-autodesperticidade; o binômio anticonfli-

tuosidade-autodesperticidade; o binômio gescon-autodesperticidade; o binômio tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade; o trinômio intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autoconscienciometria-autoconscienciotera-

pia-autoinvexometria; o trinômio planejamento-rotina-resultados; o trinômio voluntariado-do-

cência-gescon. 

Polinomiologia: o polinômio invéxis-energossomaticidade-tenepes-desperticidade. 

Politicologia: a invexocracia; a meritocracia; a democracia; a lucidocracia; a assisten-

ciocracia; a discernimentocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à tríade evolutiva invéxis-tenepes-autodes-

perticidade. 

Filiologia: a invexofilia; a tenepessofilia; a despertofilia; a autopesquisofilia; a ortopen-

senofilia; a energofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a despertoteca; a invexoteca; a conscienciometroteca; a interassistencio-

teca; a ortopensenoteca; a proexoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Invexologia; a Amparologia; a Tenepessolo-

gia; a Despertologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Interassis-

tenciologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin jovem com megafoco; as amizades intermissivas; a conscin tene-

pessável; as conscins assistíveis; as consciexes assistíveis; a isca humana inconsciente; a isca hu-

mana consciente; o ser desperto; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; a conscin 

cosmoética; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o predesperto; o intermissivista; o duplista; o cognopolita; o autodeci-

sor; o proexólogo; o agente retrocognitivo inato; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o conscienciólogo; o parapercepciologista; o conviviólogo; o reeducador; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o triatleta conscienciológico; o amparador extrafísico de função; o epicon lúcido;  

o voluntário; o homem de ação; o tenepessista; o megainversor existencial (inversor-desperto) na 

fase preparatória da vida humana; o ofiexista; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a predesperta; a intermissivista; a duplista; a cognopolita; a autodeciso-

ra; a proexóloga; a agente retrocognitiva inata; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a consciencióloga; a parapercepciologista; a convivióloga; a reeducadora; a pesquisadora; a proje-

tora consciente; a triatleta conscienciológica; a amparadora extrafísica de função; a epicon lúcida; 

a voluntária; a mulher de ação; a tenepessista; a megainversora existencial (inversora-desperta) na 

fase preparatória da vida humana; a ofiexista; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapi-

ens intellectualis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 
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conscientiologus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens prioritarius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio básico invéxis-tenepes-autodesperticidade = a conquista teática 

do inversor-tenepessista-desperto jejuno, com foco na interassistencialidade; trinômio avançado 

invéxis-tenepes-autodesperticidade = a conquista teática do inversor-tenepessista-desperto vetera-

no, rumo à ofiex e à semiconsciexialidade. 

 

Culturologia: a cultura da invéxis; a cultura da tenepes; a cultura do autodesassédio;  

a cultura da autopesquisa; a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura da autodesperticidade; 

a cultuta da Enciclopediologia. 

 

Invéxis. Considerando a Invexometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

aquisições evolutivas passíveis de serem conquistadas pelo inversor ou inversora existencial, ain-

da na fase preparatória da proéxis pessoal, aceleradoras da autodesperticidade: 

13. Assunção da intermissibilidade. 

14. Autonomia econômico-financeira. 

15. Autossuperação do porão consciencial. 

16. Domínio do estado vibracional. 

17. Elaboração do código pessoal de Cosmoética. 

18. Escolha profissional interassistencial. 

19. Formação de dupla evolutiva. 

20. Identificação do megatrafor pessoal. 

21. Inortodoxia evolutiva. 

22. Prática inicial da tenepes. 

23. Publicação de gescons escritas. 

24. Vivência da autoprojetabilidade lúcida. 

 

Tenepes. Considerando a Tenepessologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 vi-

vências parapsíquicas passíveis de serem conquistadas pelo inversor tenepessista, ainda na fase 

preparatória ou na consecução da proéxis pessoal, aceleradoras da autodesperticidade: 

01. Assim e desassim diária. 

02. Blindagem voluntária da alcova. 

03. Desenvolvimento do epicentrismo consciencial. 

04. Exercício diário da ortopensenidade. 

05. Identificação da sinalética parapsíquica pessoal. 

06. Intensificação de extrapolacionismos parapsíquicos. 

07. Interação lúcida com amparo extrafísico diário. 

08. Interassistencialidade multidimensional diária. 

09. Iscagem consciente diária. 

10. Parapercepção impressiva. 

 

Autodesperticidade. Considerando a Despertometria, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 11 características essenciais da autodesperticidade, decorrentes, em muitos casos, da teáti-

ca da invéxis e da tenepes: 

11. Abertismo interassistencial. 

12. Anticonflituosidade íntima. 

13. Autodefesa energética. 

14. Autodesassedialidade. 

15. Autoimperturbabilidade. 

16. Autoimunidade consciencial. 
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17. Autossobrepairamento lúcido. 

18. Autossuficiência evolutiva. 

19. Convergência do megatrafor e do materpensene. 

20. Domínio avançado das energias. 

21. Tara parasíquica. 

 

Recéxis. O trinômio recéxis-tenepes-autodesperticidade também é caminho e conquista 

viável em única vida. Nesse caso, ao invés do bônus evolutivo da profilaxia da invéxis, a conscin 

colhe os frutos singulares das cirurgias e das correções de prioridades imprescindíveis à sustenta-

bilidade da tenepes e da autodesperticidade. 

Ansiedade. Seja através da invéxis ou da recéxis, esses trinômios requerem tranquilida-

de íntima da conscin, priorizando aspectos na vida convergentes com valores pessoais e, portanto, 

diminuindo ansiedades e inseguranças. Discreta perseverança, tudo alcança. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

04.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

05.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

08.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

11.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

13.  Tríade  da  autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostático. 

14.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

O  TRINÔMIO  INVÉXIS-TENEPES-AUTODESPERTICIDADE   
É  META  EVOLUTIVA  PARA  INTERMISSIVISTAS  DISPOSTOS  

A  PRIORIZAR  AO  MÁXIMO  A  EVOLUÇÃO,  COM  AUTODIS-
CERNIMENTO,  SEM  ANSIEDADE  OU  AÇODAMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, inversor ou reciclante, está disposto a enfrentar 

os desafios da prática diária da tenepes e da assunção da autodesperticidade? Quais estratégias 

vem utilizando para potencializar a autevolução? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma; Artigo; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Vol. 13; N. 2; 1 E-mail; 72 enus.; 4 tabs.; 6 notas; 5 refs.; 1 anexo; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 101 a 123. 
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2.  Idem; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11;  

N. 2-S; 1 E-mail; 4 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas 77 a 81. 
3.  Idem; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. 

Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 155 termos; 

376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 50 a 52  
e 211 a 215. 

4.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

8 a 42. 
5.  Idem;. Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Julie-

ta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites; 
glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

página 15. 

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 689 a 715 

e 734 a 748. 

 

A. N. 
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T R I N Ô M I O    P R E G U I Ç A -G A N Â N C I A -P R O M I S C U I D A D E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trinômio preguiça-ganância-promiscuidade é o conjunto de intenções, 

pensamentos ou atitudes egoicas e hedonistas, da conscin ou consciex, imatura, caracterizados pe-

lo ócio, ambição, avarícia e luxúria. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo trinômio procede do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 no-

mes”. Apareceu em 1676. A palavra preguiça provém igualmente do idioma Latim, pigritia, “pre-

guiça”, de piger, “lerdo; preguiçoso; tardo na ação; vadio”. Surgiu no Século XIII. O termo ga-

nância advém do idioma Espanhol, ganancia; “lucro, vantagem”, e este do idioma Francês 

Arcaico, gaaigner, “capturar; negociar; ganhar”. Apareceu no mesmo Século XIII. O vocábulo 

promiscuidade deriva do idioma Latim, promiscuus, “misturado; indiscriminado”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Trinômio procrastinação-mesquinharia-devassidão. 2.  Trinômio ne-

gligência-poder-ardor. 3.  Trinômio inércia-egoísmo-libidinagem. 

Antonimologia: 1.  Trinômio vigor-generosidade-probidade. 2.  Trinômio iniciativa-ab-

negação-recato. 3.  Trinômio presteza-perdularismo-decoro. 

Estrangeirismologia: o dolce far niente; as casas de swing; o ménage à trois ou à cinq; 

o workaholic; o dumping; o Don Juan; a Daisy. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego sadio dos recursos existenciais. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Preguiça 

constitui megatrafar. Fé expressa preguiça. Julgar impossível: preguiça. Existem ambições dis-

farçadas. Usura: amargura pura. Conscin promíscua: consener. Promiscuidade: dispersão proe-

xológica. 

Citaciologia. Eis 7 citações referentes ao tema: – O fracasso não é a única punição para 

a preguiça; há também o sucesso dos outros (Jules Renard, 1864–1910). Indolência é um estado 

maravilhoso, mas angustiante; temos de estar fazendo algo para ser feliz (Mahatma Gandhi, 

1869–1948). Não há calamidade maior do que os desejos de luxo (extravagância). Não há maior 

crime do que descontentamento. E não há maior desastre do que a ganância (Lao-Tsé, 604–531 

a. e. c.). Avareza é o esfíncter do coração (Matthew Green, 1696–1737). Há três coisas que os 

homens superiores salvaguardam-se. Na juventude...luxúria. Quando ele é forte... contendas. 

Quando ele é velho... cobiça (Confúcio, 551–479 a. e. c.). A avareza é um nó corredio que aperta 

cada dia mais o coração e acaba por sufocar a razão (Honoré de Balzac, 1799–1850). O sábio 

não entesoura. Quanto mais dá aos outros, tanto mais tem (Lao-Tsé). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Preguiça. Depois da má intenção, a preguiça é o segundo trafar do errador”. 

2.  “Promiscuidade. O último trafar, componente da condição patológica complexa da 

pessoa promíscua, a ser superado, é a fantasia sexual, ou o autopatopensene”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo; o holopensene pessoal do hedo-

nismo; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; a pregui-

ça de pensenizar; as fantasias sexuais pensênicas; a pensenidade promíscua; a infidelidade pensê-

nica; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene da Intrafisicologia; o holopensene da 

monarquia e aristocracia. 
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Fatologia: os valores anacrônicos e patológicos da Socin; os costumes doentios arraiga-

dos; o vazio ou falta de propósito de vida; o desconhecimento, insatisfação ou fuga da proéxis;  

as compensações em busca da felicidade; os vícios; o hedonismo; o egão; o medo e a inseguran-

ça; a ignorância quanto ao paradigma consciencial; a anticosmoética; o trinômio preguiça-ganân-

cia-promiscuidade tal qual máquina produtora de interprisão grupocármica; os assassinatos e cri-

mes cometidos pela preguiça, ganância e / ou promiscuidade; os videogames sendo mecanismo 

do sedentarismo e estimuladores da ganância ou promiscuidade; a acídia; a fadiga; a acomodação; 

a desmotivação; o perfeccionismo; a monotonia; a omissão deficitária; a depressão; a condição de 

malandro, ávido por ganhos sem trabalho ou esforço; a estadia prolongada em hotéis de luxo;  

a vadiagem na praia; o dia na frente da TV assistindo programas fúteis; o excesso de lazer em for-

ma de churrasco, bebedeira ou drogadição; a preguiça de evoluir; o lucro; o dinheiro; o petróleo;  

o ouro; as posses materiais; os bens intangíveis; a competição assediadora; os ganhos lícitos e ilí-

citos; a Ciência Financeira e os mercados financeiros focados nos ganhos de capitais e acúmulos 

dos mesmos; os bancos e instituições financeiras buscando juros exorbitantes; os juros e correção 

monetária; a corrupção do governo e das instituições públicas; o mercado negro e os integrantes; 

as mudanças de produtos ou serviços prejudicando os consumidores, somente visando aumento 

das margens; a “puxada de tapete” profissional; a espionagem industrial; o cartel e demais estraté-

gias anticosmoéticas visando aumento dos ganhos; a Economia e o sistema econômico mundial 

direcionando todo o globo para a competição e superávit; o capitalismo selvagem; as dívidas; as 

falências; a cupidez de instituições religiosas; as brigas por herança; a pirataria cibernética; a ga-

nância pseudevolutiva; as paixões; a gravidez indesejada; a condição do filho ou filha sem a pre-

sença paterna ou materna; a mulher enganando o homem para engravidar na tentativa de retê-lo 

ou garantir pensão; o aborto; as doenças sexualmente transmissíveis (DST); a infidelidade causa-

dora de separações, divórcios, traumas severos ou violência; a mentira ou dissimulação para tran-

sar com alguém; a condição das conscins laceradas ou viciadas não conseguindo se relacionar de 

modo afetivo-sexual sadio; a guerra dos sexos; a competição sexual intragênero; a contagem de 

parceiros sexuais sendo feita não em unidades, mas em dezenas ou centenas; a mulher desprezan-

do o homem por este ter tido poucas parceiras; o homem desprezando a mulher por ter tido mui-

tos parceiros; o assédio sexual no trabalho; a indústria pornográfica; os bacanais e orgias; a busca 

pelo príncipe encantado ou princesa, levando à promiscuidade; o anticoncepcional; a camisinha; 

os sex shops; os bordéis; os motéis; as boates e bares noturnos; os eventos, festas e festivais tipo 

Carnaval e Oktoberfest; o meio artístico; os movimentos, seitas e religiões incentivando a liberti-

nagem; o incesto; o estupro; o abuso sexual infantil; o contraste da preguiça em relação ao lazer 

ou descanso sadio e merecido após trabalho assistencial e laborioso; a remuneração justa e ade-

quada, em companhia da(o) parceira(o) afetivo-sexual, compondo relacionamento interassisten-

cial e homeostático; o megassalto evolutivo com a reciclagem do trinômio preguiça-ganância- 

-promiscuidade. 

 

Parafatologia: a falta ou inconstância da autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; o desconhecimento ou minoração da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o predo-

mínio do sexochacra e / ou umbilicochacra; o laringochacra; o mentalsoma e volição débil; a pa-

rapromiscuidade energética; a paragenética aristocrática; a autassedialidade evocadora e afiniza-

dora com megassediadores; a Baratrosfera; os congressus subtilis; o incompléxis; a melex;  

a transmigração extrafísica a menor; a viragem do megassediador; os Cursos Intermissivos (CIs); 

a diligência e o altruísmo dos amparadores extrafísicos de alto nível evolutivo; a reurbex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paixão-tesão-Baratrosfera. 

Tecnologia: as técnicas de sedução sexual utilizadas para alcançar interesses pessoais 

diversos; a distorção da técnica do sexo diário ao usar vários parceiros ou parceiras diferentes;  

a técnica de descansar “carregando pedra”. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Efeitologia: o efeito Coolidge; o efeito dos orgasmos múltiplos femininos. 

Neossinapsologia: o esforço para adquirir neossinapses de tocador-de-obra, assistencia-

lidade e afetividade sadia. 

Ciclologia: o ciclo assediador intrafísico–residente da Baratrosfera; o ciclo preguiça– 

–trabalho–trabalho assistencial–primeiro compléxis–série de compléxis–gerenciamento de galá-

xias. 

Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva (IE)–megapriorização da proéxis; o bi-

nômio preguiça-lamentação; o binômio preguiça–fantasias mentais; o binômio preguiça-vitimi-

zação; o binômio ganância-inveja; o binômio ganância-gula. 

Interaciologia: a interação ambição-desperdício. 

Trinomiologia: o trinômio preguiça-ganância-promiscuidade; o trinômio cobiça-inte-

resse-falsidade; o trinômio ambicioso-desonesto-ladrão; o trinômio dinheiro-competição-guerra. 

Polinomiologia: o polinômio sustentador do compléxis dupla evolutiva (DE)–profissão 

cosmoética–pé-de-meia proexológico–base intrafísica blindada–voluntariado conscienciológico–

–gescons. 

Antagonismologia: o antagonismo desculpas / realizações; o antagonismo estagnação 

evolutiva / esforço recinológico; o antagonismo ganância / necessidade; o antagonismo sistema 

capitalista / Estado Mundial; o antagonismo Sexossomatologia / Transafetivologia; o antagonis-

mo promiscuidade sexual de bicho / sexo sadio diário da dupla evolutiva; o antagonismo devassi-

dão pensênica / pacificação íntima. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin cheia de vitalidade psicomotriz ter preguiça 

mental e intelectual; o paradoxo de a conscin gananciosa não cobiçar o maior bem do Cosmos:  

a evolução e serenidade pessoal; o paradoxo de a conscin luxuriosa buscar equilíbrio e bem-es-

tar na promiscuidade sexual; o paradoxo de a prostituta e freira poderem ter a mesma postura 

mental luxuriosa, porém com atitudes diametralmente opostas, a primeira é promíscua, a segun-

da reprime em excesso; o paradoxo de a conscin trabalhar arduamente apenas com a intenção de 

aposentar-se o mais cedo possível e viver o resto da vida em ociosidade; o paradoxo de  

a estafa poder levar à preguiça; o paradoxo do desânimo para trabalhar e da vivacidade para  

o lazer ou entretenimento estafante. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei penal contra vadiagem; as leis regentes dos lu-

cros; as leis fiscais e contábeis; as leis contra roubo, corrupção e fraude econômico-financeira; 

as leis contra o abuso infantil; as leis de indenização ou punição à condutas sexuais impróprias. 

Sindromologia: a síndrome de Don Juan; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da exaltação da juventude; a síndrome do príncipe tirano; a síndrome da 

ectopia afetiva (SEA); a síndrome da insegurança; a síndrome da máquina orgasmogênica; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome do hiperconsumismo. 

Holotecologia: a laboroteca; a dinheiroteca; a sexoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicologia; a Conscienciometrologia; a Consci-

encioterapia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Assediologia; a Recexologia; a Paradireito-

logia; a Parapoliticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a conscin eletronótica; a consciência 

megassediadora; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o egoico; o Belfegor; o malandro carioca; o Exu; o íncubo; o garoto de 

programa; o travesti; o transexual; o cafetão; o macho alfa; o agiota; o banqueiro; o bilionário;  

o muquirana; o pré-serenão vulgar. 
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Femininologia: a egoica; a malandra carioca; a Pombagira; o súcubo; a prostituta; a ga-

rota de programa; a cafetina; a fêmea alfa; a agiota; a banqueira; a bilionária; a muquirana; a pré- 

-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sa-

piens somaticus; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio sutil preguiça-ganância-promiscuidade = o da conscin imatura, 

com trafores ociosos, suscetível às armadilhas antiproéxis do dinheiro excessivo e das fantasias 

sexuais fora do relacionamento; trinômio crasso preguiça-ganância-promiscuidade = o do políti-

co ausente dos deveres do cargo, comandando os grandes esquemas de corrupção e patrocinando 

bacanais com prostitutas de luxo em mansões, com dinheiro público. 

 

Culturologia: a cultura da malandragem; a cultura do capitalismo selvagem; a cultura 

do consumismo, estimuladora do endividamento incauto; a cultura da ficação ou pegação; a cul-

tura do sexo sem compromisso; a cultura da inércia grupal perante os problemas da sociedade;  

a pressão cultural sobre o indivíduo para manter o padrão de posses e status do meio social ao 

qual pertence. 

 

Correlação. O trinômio preguiça-ganância-promiscuidade correlaciona-se com o poli-

nômio sexo-dinheiro-status-poder. A ganância e promiscuidade são alicerçadas respectivamente 

no dinheiro e sexo. Ambos são utilizados para se obter poder e status. 

Sonho. Pela ótica da Experimentologia, na Socin Patológica contemporânea, muitas pes-

soas sonham com o vazio existencial de raízes na preguiça, ganância e promiscuidade, a exemplo 

das 3 principais vivências, listadas em ordem alfabética: 

1.  Aposentadoria. O sonho da aposentadoria precoce e do boavidismo. 

2.  Luxo. O sonho da vida de luxo, conforto, casarão, carrão, viagens e entretenimentos. 

3.  Prazeres. O sonho de satisfazer os desejos afetivo-sexuais livremente, proporcionan-

do vida de prazeres intensos, contínuos e libertinos. 

 

Monarquia. Quem é dominado, nesta vida humana, pelo trinômio preguiça-ganância-

promiscuidade pode ter tido retrovidas na monarquia, aristocracia e nobreza. Tal fato é ilustrado 

nos 6 exemplos enumerados cronologicamente: 

1.  John (1166–1216). O rei John da Inglaterra causou guerra civil com os barões locais 

ao extorquir dinheiro dos súditos, propiciando a criação da história do Robin Hood. 

2.  Alice Perres (1340–1400). A cortesã do rei Eduardo III aproveitou-se da velhice do 

rei para espoliá-lo, entrando para o grupo dos maiores proprietários de terra da Inglaterra. 

3.  Henrique VIII (1491–1547). O rei Henrique VIII, da Inglaterra, realizou o primeiro 

divórcio oficial da História e acabou tendo 6 esposas, além de inúmeras amantes. 

4.  Luís XV (1710–1774). O rei da França instalou bordel para si no palácio real, em 

Versailhes. 

5.  Catarina II (1729–1796). A imperatriz da Rússia gostava de sexo com jovens, os 

quais deveriam passar pelo teste de qualidade com as damas de companhia. 

6.  Luís XVI (1754–1793). O rei da França e a rainha Maria Antonieta tinham servos até 

para vestir-lhes as roupas, caracterizando mordomia, típico do poder monárquico. 

 

Poder. O poder é frequente em todas as manifestações do trinômio preguiça-ganância- 

-promiscuidade, conforme demonstrado nas 6 variáveis a seguir, listadas em ordem alfabética: 

1.  Dominação. A lascívia embasa-se no lado animal do sexo, o lado da dominação, da 

conquista do macho sobre a fêmea ou a sedução da fêmea sobre o macho. 
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2.  Monetização. A avareza busca primordialmente o poder monetário. 

3.  Prestígio. A ambição busca o poder inerente ao status e prestígio. 

4.  Respeito. A cobiça visa conquistar, através do dinheiro ou prestígio, admiração, acei-

tação, bajulação, respeito, amizades e parceiros afetivo-sexuais. 

5.  Servidão. A inatividade sustenta-se na premissa de outros servirem ao preguiçoso, re-

solvendo os problemas e realizando as tarefas de responsabilidade do preguiçoso. 

6.  Superioridade. A promiscuidade é dos principais meios usado na competição intra-

gênero entre os pretensos macho alfa ou fêmea alfa. 

 

Megainfortúnios. Megatrafares grupais podem gerar infortúnios a populações ou ao 

mundo. Eis, em ordem alfabética, 3 contextos com respectivos exemplos históricos denunciando 

essa gravidade: 

1.  Economia. A reverberação devastadora da crise financeira de 2008 nos mais pobres 

ao redor do mundo, incluindo falência de países inteiros, foi provocado pelos gananciosos execu-

tivos de Wall Street (banqueiros), enquanto curtiam vida de luxo em iates e helicópteros. 

2.  Política. A alienação política, contribuiu significativamente para o cenário de crise do 

Brasil (Ano-base: 2015 / 2016). 

3.  Religião. A Igreja Católica chocou o mundo com a indenização de US$ 2 bilhões de 

dólares devido à comprovação da pedofilia de padres, gerando sequelas severas nas diversas víti-

mas em diversos países. 

 

Terapeuticologia. Com base na Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, 11 providências 

práticas e inteligentes para as conscins intermissivistas interessadas, elencadas em ordem alfabéti-

ca, para  evitar as condições patológicas geradas pelo trinômio preguiça-ganância-promiscui-

dade: 

01.  Apoio. Procurar auxílio da Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC), Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONCIUS), Associa-

ção Internacional da Programação Existencial (APEX), Associação Internacional de Parapsi-

quismo Interassistencial (ASSIPI) ou preceptorias. 

02.  Assistência. Assistir através de doações, tacon, tares, voluntariado ou docência, es-

colhendo o mais satisfatório. 

03.  Autodiagnóstico. Investigar o autodiagnóstico com autocriticidade sincera, levando 

em consideração a possibilidade de existência de percentual sutil do traço fardo. 

04.  Autopesquisa. Pesquisar o trafar, compreender a extensão dos males, desconstruir  

a percepção dos pseudoganhos e estudar qual a manifestação substituta sadia. 

05.  Autorreciclagem. Implementar a reciclagem no dia a dia com volição, trocando  

a manifestação doentia pela sadia na prática. 

06.  Cosmovisiologia. Recorrer à cosmovisão ampliando o entendimento da necessidade 

teática cosmoética, evolutiva e assistencial para a melhora da condição pessoal. 

07.  Duplismo. Aplicar a técnica da dupla evolutiva. 

08.  EV. Praticar diariamente a MBE e o EV. 

09.  Exercício. Exercitar o soma periodicamente de maneira saudável. 

10.  Proéxis. Buscar a proéxis, focando esforços na evolução pessoal e trazendo bem- 

-estar. 

11.  Tenepes. Aderir à técnica 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 o trinômio preguiça-ganância-promiscuidade, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22354 

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Amizade  evitável:  Conviviologia;  Nosográfico. 

04.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Boemia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

10.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

11.  Possessividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Promiscuidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

O  TRINÔMIO  PREGUIÇA-GANÂNCIA-PROMISCUIDADE  NÃO  

É  O  CAMINHO  PARA  O  SUCESSO,  FELICIDADE  E  PRA-
ZER  EVOLUTIVOS,  MAS  LEVA  À  PERMANÊNCIA  OU  PIORA  

DA  CONDIÇÃO  PESSOAL  DE  VAZIO,  TORMENTO  E  MELIN. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda manifesta traços de preguiça, ganância ou 

promiscuidade, mesmo de modo sutil? Quais técnicas ou ferramentas de autopesquisa você utiliza 

para eliminar pseudoganhos advindos de tais traços? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Advogado do Diabo. Título Original: The Devil’s Advocate. País: EUA; & Alemanha. Data: 1997. Dura-

ção: 144 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; In-

glês; & Espanhol. Direção: Taylor Hackford. Elenco: Keanu Reeves; Al Pacino; Charlize Theron; Jeffrey Jones; Judith 

Ivey; Connie Nielsen; Ruben Santiago Hudson; Craig T. Nelson; Debra Monk; Delroy Lindo; Heather Matarazzo; Monica 

Keena; & Marcia Debonis. Produção: Anne Kopelson; Arnold Kopelson; & Arnon Milchan. Desenho de Produção: 

Bruno Rubeo. Direção de Arte: Dennis Bradford. Roteiro: Jonathan Lemkin; & Tony Gilroy, baseados na obra de An-

drew Neiderman. Fotografia: Andrzej Bartkowiak. Música: James Newton Howard. Montagem: Mark Warner. Ceno-

grafia: Roberta J. Holinko. Figurino: Sarah Edwards; & Judianna Makovsky. Efeitos Especiais: Connie Brink; & Steve 

Galich. Companhia: Warner Bros; Regency Enterprises; & Kopelson Entertainment. Sinopse: Jovem advogado de pe-

quena cidade da Flórida nunca perdeu nenhum caso e é contratado pelo dono da maior firma de advocacia de Nova York. 

Recebe alto salário e conta com diversas mordomias, mas, em compensação, estranhos acontecimentos surgem na própria 

vida. 

2.  Ligações Perigosas. Título Original: Dangerous Liaisons. País: EUA. Data: 1988. Duração: 120 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). 
Direção: Stephen Frears. Elenco: Glenn Close; John Malkovich; Michelle Pfeiffer. Produção: Hank Moonjean; Norma 

Heyman. Fotografia: Philippe Rouselot. Música: George Fenton. Companhia: Warner Bros. Outros dados: Vencedor 

do Oscar (1989) de Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino. Sinopse: França, 1788. A Mar-
quesa de Merteuil precisa de favor do ex-amante, o Visconde de Valmont, pois o ex-marido está planejando se casar com 

jovem virgem. O visconde, conhecido pela vida devassa e conquistas amorosas, deveria seduzir a jovem antes do casa-

mento. No entanto, planeja conquistar bela mulher casada, de comportamento fiel ao marido. A Marquesa exige a prova 
escrita dos encontros amorosos e, se ele conseguir tal façanha, ela promete como recompensa 1 encontro amoroso com  

a mulher desejada. Mas os jogos de sedução fogem do controle e os resultados são bem mais trágicos, além do imaginado. 

3.  Maria Antonieta. Título Original: Marie Antoinette. País: França; EUA & Japão. Data: 2006. Duração: 

123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Francês; & Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. 

Direção & Roteiro: Sofia Coppola. Elenco: Kirsten Dunst; Jason Schwartzman; Judy Davis; Rip Torn; Rose Byrne; Asia 

Argento; Molly Shannon; Shirley Henderson; Aurore Clément; & Rose Byrne. Produção: Sofia Coppola; & Ross Katz;  
& Francis Ford Coppola (produção executiva). Produção Executiva: Francis Ford Coppola; & Mattew Tolmach. Dese-

nho de Produção: K.K. Barrett. Direção de Arte: Pierre Duboisberranger; & Jean-Yves Rabier. Fotografia: Lance 

Acord. Montagem: Sarah Flack. Figurino: Milena Canonero. Cenografia: Véronique Melery. Efeitos Especiais: 

L’Etude et la Supervision des Trucages (L’E.S.T.); & Bigbang SFX. Companhia & Distribuidora: Columbia Pictures 

Corporation; American Zoetrope; I Want Candy; Pricel; & Tohokushinsha Film. Outros dados: Vencedor do Oscar de 
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Melhor Figurino (2007). Sinopse: Filme sobre a história de Maria Antonieta, jovem vienense a tornar-se rainha da França 

no ano de 1774. 

4.  Obrigado por Fumar. Título Original: Thank You for Smoking. País: EUA. Data: 2006. Duração: 92 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em 

DVD). Direção: Jason Reitman. Elenco: Adam Brody; Robert Duvall; Aaron Eckhart; Katie Holmes; J.K. Simmons; Ma-

ria Bello; Rob Lowe; Cameron Bright; David Koechner; & Kim Dickens. Produção: David O. Sacks. Direção de Arte: 
Danny Glicker. Roteiro: Jason Reitman. Fotografia: Jim Whitaker. Música: Rolfe Kent. Montagem: Dana E. Glauber-

man. Cenografia: Danny Glicker. Efeitos Especiais: Special Effects Services. Companhia: Fox Searchlight Pictures. 

Outros dados: Filme baseado em livro de Christopher Buckley. Sinopse: Nick Naylor é porta-voz das grandes empresas 
de tabaco dos EUA. Manipulando informações e firmando parcerias com poderoso agente cinematográfico a fim de colo-

car o cigarro de forma positiva em filmes, ele passa a chamar a atenção para o próprio trabalho ilícito. Heather Holloway, 

jornalista de Washington, passa a investigar a vida de Naylor, ao mesmo tempo no qual o filho dele, Joey, começa a dar 
muita importância às funções do pai. 

5.  Wall Street: Poder e Cobiça. Título Original: Wall Street. País: Estados Unidos. Data: 1987. Duração: 

126 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol  

& Português (em DVD). Direção: Oliver Stone. Elenco: Charlie Sheen; Michael Douglas; Tamara Tunie; Franklin Cover; 

Chuck Pfeiffer; John C. McGinley; Leslie Lyles; James Karen; & Andrea Thompson. Produção: Edward R. Pressman;  
& A. Kitman Ho. Desenho de Produção: Stephen Hendrikson. Direção de Arte: John Jay Moore; & Hilda Stark. Rotei-

ro: Stanley Weiser; & Oliver Stone. Fotografia: Robert Richardson. Música: Steward Copeland. Montagem: Claire 

Simpson. Cenografia: Leslie Bloom; & Susan Bode. Figurino: Ellen Mirojnick. Companhia: 20th Century Fox. Sinop-

se: O filme revela o desequilíbrio emocional, valores materialistas e o egocentrismo enquanto causas da amoralidade. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre Afetividade; pref. Cristina 

Arakaki; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 11 caps.; 20 cenografias; 1 entrevista; 56 enus.; 72 filmes; 6 ilus.;  
1 índice de expressões e ditos populares; 25 infografias; 5 quadros sinópticos; 4 questionamentos; 2 tabs.; 17 técnicas;  

5 teorias; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Edição Revisada e Aumentada; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 62, 97, 125, 137 e 194. 
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 27, 64, 78, 89, 103  
e 104, 164, 194 a 195, 240, 245, 303, 339, 429, 467 a 468, 517, 548, 584 a 587, 653, 668, 688, 781, 856, 957, 1.006, 

1.034, 1.045, 1.067 e 1.251. 

3.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-
ses; 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 108, 318, 362, 552, 578-579, 591, 628, 632, 776 e 1.008. 
4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 42, 212, 380, 

433, 508, 509, 521, 530, 644, 704, 769, 804, 856, 1.050 e 1.069. 

5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.347 e 1.383. 
6.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 118, 150 e 156. 

7.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  
3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 70. 

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

5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 42 e 54. 
9.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

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

Iguaçu, PR; 2009; páginas 103, 191, 198, 286 e 291. 

10.  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 

87, 95, 97, 102, 115, 117, 125, 136, 140, 142, 144, 145, 148, 151, 158, 172, 175, 229, 231, 234 a 251, 253, 255 a 261, 270, 
272, 289, 291, 300, 305, 306, 311, 335, 344, 350, 363, 365 a 367, 369 a 371, 378, 382 a 383, 416, 429, 438, 442 a 443, 

446, 455, 458, 465 a 466, 470, 480, 487, 490, 496, 500, 516, 524 a 525, 545, 548, 550 a 551, 578, 580, 667, 677, 687, 695 

a 696, 708 e 718. 
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1 teste; disponível em: <http://bigthink.com/dollars-and-sex/how-promiscuous-are-you-take-our-online-test>; acesso em: 

01.04.15. 

2.  DeNoon, Daniel J.; Promiscuity differs by Gender: Men and Women are Hard-wired for Short-term Sex 

– But must we obey our Brains?; WebMD; disponível em: <http://www.webmd.com/sex-relationships/features/promis 

cuity-differs-by-gender>; acesso em: 01.04.15. 
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T R I N Ô M I O    P R I O R I D A D E - DE S A F I O - AU T O S S U P E R A Ç Ã O  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trinômio prioridade-desafio-autossuperação é a realidade proposta ra-

cionalmente, em várias etapas da vida intrafísica, à conscin lúcida, homem ou mulher, objetivan-

do a manutenção do dinamismo incessante da autevolução consciente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trinômio procede do idioma Latim, trinomius, “que tem 3 no-

mes”. Apareceu em 1676. O termo prioridade vem idioma Latim Medieval, prioritas, e este de 

prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; 

mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente 

através do idioma Francês, priorité. Surgiu no Século XVII. O prefixo des provém do idioma 

Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. A palavra afiar deriva do idioma Português 

Antigo, “afiançar; manter fidelidade com alguém”, esta do idioma Latim, fidere, “fiar-se; con-

fiar”. O vocábulo desafiar apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto procede do 

idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo superação vem do idioma Latim, su-

peratio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Trinômio das prioridades. 2.  Trinômio das autossuperações. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 38 cognatos derivados do vocábulo prioridade: 

antiprioritária; antiprioritário; antipriorização; autoprioridade; autopriorização; Autopriorolo-

gia; desprioridade; despriorização; despriorizada; despriorizado; despreiorizar; Despriorolo-

gia; grupoprioridade; maxiprioridade; megaprioridade;  megapriorização; Megapriorologia; 

miniprioridade; minipriorização; ortoprioridade; primoprioridade; priorismo; prioritária; prio-

ritário; priopensene; prioropensenidade; Prioritarium; priorização; priorizador; priorizadora; 

priorizar; Priorologia; priorometria; prioropata; prioropatia; Prioropatologia; repriorização; 

repriorizar. 

Neologia. As duas expressões compostas trinômio da prioridade-desafio-autossupera-

ção superficial e pessoal e trinômio da prioridade-desafio-autossuperação profunda e assisten-

cial são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Trinômio automotivação-trabalho-lazer. 2.  Trinômio proéxis-com-

pléxis-maximoréxis. 3.  Dispersão consciencial. 4.  Desprioridade evolutiva. 5.  Omissão defici-

tária. 

Estrangeirismologia: o neomodus faciendi; o Prioritarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da volição evolu-

tiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Prioridade  

é qualidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolução; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o senso de priorização; as prioridades; a prioridade mais sábia; os desafios; os 

reptos das autossuperações; a atenção ao prioritário; a prioridade dos trafores pessoais; a autodis-

posição técnica para a recéxis; o engajamento nas neocondutas; o eixo vital do continuísmo cons-

ciencial correto; as etapas vitais da existência humana; a conquista prioritária; a escala das priori-

dades evolutivas; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP). 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os extrapolacionismos parapsíquicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio crise-crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intenção- 

-objetivo-perspectiva; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio neoideia-neo-

empreendimento-neossinapses. 

Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora. 

Antagonismologia: o antagonismo incompléxis-melin / compléxis-euforin. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a sociofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a maturoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Invexologia; a Evoluciologia; a Holomaturolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Trinomiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin motivada; a pessoa competente; a conscin lúcida; a isca humana 

consciente; 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 recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

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

nicus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trinômio da prioridade-desafio-autossuperação superficial e pessoal 

= a vivência da pessoa executando a reciclagem da autorganização geral; trinômio da prioridade- 
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-desafio-autossuperação profunda e assistencial = a vivência da pessoa trabalhando a recupera-

ção das práticas da tenepes deixadas para trás há décadas. 

 

Caracterologia. De acordo com a Recexologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

5 categorias de recursos naturais inerentes ao microuniverso consciencial, ou trafores básicos, 

com os quais a conscin lúcida é capaz de enfrentar os megadesafios prioritários, lógicos, e alcan-

çar as autossuperações na vida da cotidianidade diuturna: 

1.  Autodiscernimento: a capacidade de distinguir as prioridades evolutivas supera as 

psicopatias onipresentes na Socin ainda patológica. 

2.  Autopotencialidade: a energia consciencial supera a força bruta ou muscular do cor-

po humano. 

3.  Autodesempenho: o talento pessoal, intrínseco, aflora nas selfperformances e supera 

a feiúra física inescondível. 

4.  Autoconhecimento: a autocognição gerada pela experiência supera as exigências da 

fortuna ou do patrimônio material. 

5.  Autoparapsiquismo: a paraperceptibilidade pessoal supera a influência da materiali-

dade geral em vigor. 

 

Taxologia. Pelo prisma da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 prioridades evolutivas específicas desafiadoras da conscin intermissivista: 

1.  Atributo prioritário: o autodiscernimento ou a Autodiscernimentologia Teática. 

2.  Chacra prioritário: o coronochacra ou a Energossomatologia Teática. 

3.  Conquista prioritária: a desperticidade ou a Despertologia Teática. 

4.  Especialidade conscienciológica prioritária: a Autopensenologia Lúcida. 

5.  Gestação prioritária: a megagescon ou a consecução da obra-prima pessoal. 

6.  Interassistencialidade prioritária: a tarefa do esclarecimento vivida ou a tares. 

7.  Modelo evolutivo prioritário: o ser humano desassediado permanente total ou o des-

perto. 

 

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 trinômio prioridade-desafio-autossuperação, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

06.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

10.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 
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O  TRINÔMIO  PRIORIDADE-DESAFIO-AUTOSSUPERAÇÃO  
É  PROPOSTA  REITERADA,  CONSECUTIVA,  PARA  TODAS 

AS  CONSCINS  INTERMISSIVISTAS  RECÉM-CHEGADAS  
À  COGNÓPOLIS,  EM  VÁRIAS  ETAPAS  DA  VIDA  HUMANA. 

 

Questionologia. Você já encarou frontalmente, de modo teático, o trinômio prioridade- 

-desafio-autossuperação? Quantas vezes? 
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T R I N T Ã O    S E M    D U P L I S T A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trintão sem duplista é o homem, vivendo na casa dos 30 anos de idade fí-

sica, permanentemente sem parceira de dupla evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo trintão vem do idioma Latim, triginta, “trinta”. Surgiu no Século 

XIII. O vocábulo duplo deriva também do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apareceu em 

1651. 

Sinonimologia: 1.  Trintenário sem duplista. 2.  Trintão sem parceira evolutiva. 3.  Ho-

mem sem duplista. 4.  Solteiro sem parceira evolutiva. 5.  Trintão desemparceirado. 6.  Celiba-

tário. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo trinta: trin-

ta-e-dois; trinta-e-oito; trinta-e-um; trinta-e-um-de-roda; trintão; trintar; trinta-réis; trintena; 

trintenário; trinteno; trintídio; trintona; trintúplice; tríntuplo. 

Neologia. As 3 expressões compostas trintão sem duplista; trintão sem duplista patoló-

gico e trintão sem duplista homeostático são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Trintão com duplista. 2.  Trintenário com duplista. 3.  Homem com 

parceira evolutiva. 4.  Cidadão casado. 5.  Solteira sem parceiro. 6.  Balzaquiana sem duplista.  

7.  Trintona desemparceirada. 

Estrangeirismologia: o homem de hollow profile; o hobby pessoal. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente quanto à sexualidade  

e afetividade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os fixopensenes; o materpense-

ne pessoal. 

 

Fatologia: o megafoco do cidadão; a carreira profissional; o nível social; os estudos for-

mais; a desportividade; o grupo social; o clube; o círculo de relações; as coleiras sociais do ego;  

a zona de desconforto; a válvula de escape; as consequências holocármicas e evolutivas; o me-

gafoco reeducacional; a autoconsciência da gratidão; os comportamentos interativos entre os 

indivíduos; a constituição da dupla evolutiva; as interações evolutivas; as aspirações pessoais; os 

interesses humanos evolutivos; os autoposicionamentos; a incompletude social; a paixão mal re-

solvida; a força presencial débil; a timidez; a hipotonia; o androssoma; a apatia; as alegações 

pessoais; as justificativas sociais; as possíveis pasmaceiras; as inatividades; o acriticismo; a au-

sência das análises autoconscienciométricas; o porão consciencial na adultidade; o heterassédio;  

a inversão existencial (invéxis); a fase preparatória da proéxis até os 35 anos de idade; as auto-

vivências do vínculo consciencial; o vínculo consciencial interpessoal; o vínculo consciencial in-

terinstitucional; as autovivências a 2; as autovivências avançadas do cognopolita; a autovivência 

da maxiproéxis a partir da dupla evolutiva; a vida afetivo-sexual; a dupla evolutiva como ponte 

para a megafraternidade; o autodescomprometimento; o desemparceiramento; o nível da antipa-

ternidade pessoal; os acidentes pessoais; o papel da dupla evolutiva; a promiscuidade; os exces-

sos; os problemas sociais; as práticas da tenepes. 

 

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

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Tecnologia: as técnicas das autovivências. 

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 dupla evolutiva. 

Binomiologia: o binômio solteirão-autoproéxis; o binômio mãe-trintão. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio Decidologia-Definolo-

gia-Determinologia; o trinômio excêntrico-estrambótico-esquipático; o trinômio imaturidade- 

-desafeição-psicopatia; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio 

conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio voluntariado-engajamento-articulação. 

Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo balzaquiana titia / trintão sem duplista; o antagonis-

mo minoria das mulheres / maioria das solteironas; o antagonismo conjugabilidade / encalhado; 

o antagonismo machismo / femismo; o antagonismo minicessões / megaexigências. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a familiofilia. 

Fobiologia: o homem decidofóbico; a autodisciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a somatoteca; a androssomatoteca; a cronoteca; a convivioteca; a sexo-

teca; a psicossomatoteca; a egoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Androssomatologia; a Duplologia; a Sexosso-

matologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Re-

cexologia; a Imaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; a conscin da robéxis; os casais incompletos; a personalidade não carismática; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o trintão sem duplista; o solteirão; o homossexual; o homem tímido;  

o cidadão enfermo; o homem encaramujado; o misoneísta; o antidiplomata; o interiorota; o fiel 

religioso; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a balzaquiana solteira; a trintona sem duplista; a lésbica; a mulher tími-

da; a cidadã enferma; a mulher encaramujada; a antidiplomata; a interiorota; a fiel religiosa;  

a compassageira evolutiva; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens evo-

lutiens; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens coadjutor;  

o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trintão sem duplista patológico = aquele homem vítima de paixão infan-

til impossível; trintão sem duplista homeostático = aquele homem ainda superocupado com a con-

clusão da própria formação profissional, intensiva e laboriosa. 
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Culturologia: a cultura pessoal. 

 

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 trintão sem duplista, indicados para a expansão das 

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

10.  Reclusão  voluntária:  Conviviologia;  Nosográfico. 

 

O  TRINTÃO  SEM  DUPLISTA  É  SEMPRE  PERSONALIDADE 

DIGNA  DE  ESTUDO  ESPECÍFICO  NA  SOCIN,  AINDA  PATO-  
LÓGICA, TENDO  EM  VISTA  O  NÚMERO  EXCEDENTE  DE 
MULHERES  NA  MAIORIA  DAS  POPULAÇÕES  HUMANAS. 

 

Questionologia. Você, leitor, porventura está na condição do trintão sem duplista? Qual 

a causa de tal situação? 
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T R I N T Ê N I O    D A    P R O J E C I O L O G I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trintênio da Projeciologia é o período de 3 décadas de atividades do Ins-

tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), enquanto Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC), fundada em 16 de janeiro de 1988 na cidade do Rio de Janeiro, RJ, dedicada às 

pesquisas e divulgações da Conscienciologia, notadamente por meio da especialidade da projeção 

lúcida (PL). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo trintênio procede do idioma Latim, triginta, “trinta”. O vocábu-

lo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação 

de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, 

“lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Trintênio da Ciência da projeção consciente. 2.  Conjunto de 3 déca-

das da Projeciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas trintênio da Projeciologia, trintênio da Projecio-

logia atrator e trintênio da Projeciologia disseminador são neologismos técnicos da Evolucio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Trintênio da Conscienciologia. 2.  Trintênio proexológico. 3.  Jubi-

leu de prata da Projeciologia. 

Estrangeirismologia: as pesquisas pioneiras da out-of-body experience (OOBE, OBE); 

a near-death experience (NDE); a popularização da astral projection; o know-how na distinção 

entre sonho lúcido e projeção consciente; os flashes retrocognitivos projetivos; os takes recorren-

tes das rememorações projetivas; o upgrade projeciológico decorrente da projeciografia e proje-

ciocrítica; o vade mecum projeciológico; o Projectarium; o Gesconarium; a timeline da Projecio-

logia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à importância de esclarecer a Humanidade sobre a autoconscientização multidi-

mensional (AM). 

Ortopensatologia: – “IC. Sem aglutinação de conscins voluntárias, com ampla liberda-

de de pensamentos, não há Instituição Conscienciocêntrica (IC)”. “A IC não funciona como feu-

do, há de ser democrática, aberta aos intermissivistas”. “A Instituição Conscienciocêntrica existe 

sempre para atender a determinada demanda interassistencial específica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; o holopensene pessoal 

de acolhimento ao intermissivista; os projeciopensenes; a projeciopensenidade; os energopense-

nes; a energopensenidade; o holopensene ideal para a autexperimentação laboratorial avançada;  

o materpensene projeciológico; o holopensene da Paratecnologia aplicada à autopesquisa projeti-

va; a autopensenidade fenomenológica; as consciexes intermissivistas atuantes na implantação do 

holopensene projetivo; o amparo de função das consciexes alinhadas ao materpensene projetivo;  

o holopensene interassistencial da instituição pioneira da Conscienciologia; o holopensene dos 

Cursos Intermissivos (CIs). 

 

Fatologia: o trintênio da Projeciologia; a primeira instituição da Conscienciologia; o in-

cunábulo projeciológico gerando a instituição pioneira de pesquisa da projeção consciente, o Cen-

tro da Consciência Contínua (CCC); a experiência acumulada de 3 décadas de atendimentos as-

sistenciais diuturnos; a relevância dos grupos de pesquisa formado por projetores conscientes;  

a preceptoria docente na identificação dos travões referentes ao nível projetivo; o Encontro Anual 
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de Voluntários promovendo planejamento institucional; a oportunidade de desenvolvimento do 

epicentrismo através da docência conscienciológica; a implantação do aplicativo do estado vibra-

cional (EV); a assistência coletiva aos pedidos de tenepes; as maratonas projetivas; os alvos pro-

jetivos; o Dia Internacional da Projeção Consciente; o ato de desprezar as informações advindas 

dos parafenômenos projetivos; a escolha de novas rotinas objetivando ampliar a autoconscientiza-

ção extrafísica e diminuir os condicionamentos intrafísicos; o incentivo às recins desencadeadas 

pelas vivências projetivas lúcidas em série; o acolhimento ao intermissivista no primeiro contado 

com as neoideias das Ciências Conscienciologia e Projeciologia; a Cronologia da Projeciologia 

registrando os fatos notáveis da Ciência; o impacto das obras técnico-científicas pioneiras sobre 

projeção da consciência; a ampliação da pesquisa internacional da projetabilidade humana lúcida; 

as variáveis bloqueadoras do desenvolvimento projetivo; o incentivo ao registro diuturno das ex-

periências extracorpóreas naturais; as possibilidades assistenciais abertas dos relatos projetivos 

nas revistas científicas; o nível de compreensão da utilidade evolutiva da projetabilidade lúcida;  

a projeciografia ampliando o entendimento das experiências projetivas; a classificação das proje-

ções conscientes; a projeciocrítica validando a análise das projeções conscientes; as conclusões 

hauridas das projeções conscientes; as neoideias derivadas das projetabilidade lúcida; as gescons 

promovidas pelas projeções conscientes; as campanhas de chamada de intermissivista; o comple-

tismo interassistencial grupal; as oportunidades interassistenciais através da itinerância docente;  

a interface com a Socin; os cursos e eventos científicos do Instituto Internacional de Projeciolo-

gia e Conscienciologia; a intercooperação e parcerias com as Instituições Conscienciocêntricas;  

a Era da Autoconscientização Multidimensional (AM) apontada pelo primeiro tratado de Proje-

ciologia. 

 

Parafatologia: a experiência do estado vibracional (EV) profilático pré-projetivo; o des-

cortino parapsíquico cosmovisiológico na experiência extracorpórea; as parapercepções dos para-

fatos; a evidência da multidimensionalidade; a oportunidade de contato com a paraprocedência; 

os grupos volitativos; os parassocorristas projetores atuando nos resgates conscienciais extrafísi-

cos; o levantamento paracientífico dos fenômenos projetivos; a projetabilidade reciclogênica am-

plificando a autoconsciencialidade; a aura projetiva; a psicofonia projetiva; a superação dos tra-

vões autoprojetivos; o domínio bioenergético favorecendo a projetabilidade lúcida; os paraencon-

tros gerando ampliação da lucidez e recuperação de cons magnos; o auxílio do amparador extrafí-

sico técnico em energias conscienciais na fixação do padrão homeostático de referência; a escola 

teática de interassistencialidade proporcionada pelo convívio extrafísico com amparadores; a pa-

raconvivialidade evolutivamente prolífica; a prática da tenepes incentivando a projeção assisten-

cial; as reuniões extrafísicas; as projeções conscienciais patrocinadas pelos amparadores extrafísi-

cos; o neopatamar a partir da experiência projetiva; o aumento dos percentuais de projetores lúci-

dos na atual etapa das reurbanizações extrafísicas (reurbexes); os parafenômenos; a Parafenome-

nologia; a Paracronologia Projeciológica; a colheita intermissiva a partir das projeções conscien-

ciais; as Centrais Extrafísicas; a comunex Interlúdio conectada à Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI); a equipex especialista em Projeciologia; as dinâmicas parapsí-

quicas das Instituições Conscienciocêntricas; a parelencologia; a projeção pelo mentalsoma;  

a cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da equipe interdisciplinar de voluntários; o sinergismo 

projetivo energossoma-psicossoma; o sinergismo equipin-equipex. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) presente em todos os ambientes de ensi-

no, pesquisa e eventos científicos do IIPC. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria do ensaio da morte biológica;  

a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria do megaparadigma cosmoético; a teoria da 
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evolutividade consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da ortoconvivialidade;  

a teoria da grupalidade evolutiva. 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida. 

Voluntariologia: a equipe de voluntários do IIPC; o voluntário temporário; o voluntá-

rio remoto; o voluntário associado; o voluntariado duplo vínculo; o convívio diário com voluntá-

rios do Brasil e do Exterior.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico 

da imobilidade física vígil (IFV); os laboratórios conscienciológicos grupais Acoplamentarium  

e Pacificarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível dos Projetores 

Lúcidos; o Colégio Invisível dos Projeciólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsí-

quicos; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Epicons;  

o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da projeção consciente; os efeitos intrafísicos das ações 

extrafísicas do projetor projetado; o efeito recinológico da projetabilidade lúcida; o efeito didáti-

co da experiência fora do corpo patrocinada; o efeito amplificador da saída do corpo físico de 

modo voluntário; os efeitos positivos da participação em grupos volitativos. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela projetabilidade lúcida; as neossinapses 

dos neocons projetivos. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo projeção lúcida única–projeção de consciência 

contínua. 

Enumerologia: o autodidatismo projeciológico; a automotivação projeciológica; o au-

tabertismo projeciológico; a autopriorização projeciológica; a autodisciplina projeciológica;  

a autovivência projeciológica; a autocomprovação projeciológica. 

Binomiologia: o binômio Materiologia-Projeciologia; o binômio autolucidez-autorre-

memoração; o binômio empenho grupal–saldo evolutivo; o binômio coincidência-descoincidên-

cia; o binômio cordão de prata–cordão de ouro; o binômio projeção-desassédio; o binômio vida 

intrafísica–vida extrafísica. 

Interaciologia: a interação vida intrafísica–vida projetada da semiconsciex; a interação 

interassistencialidade–projetabilidade lúcida; a interação sonho lúcido–projeção semiconscien-

te; a interação alunos-voluntários. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo lucidez-discernimen-

to-desperticidade; o crescendo abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.  

Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio família nuclear–fa-

mília profissional–família consciencial; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de 

fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio EV–tenepes–projeção consciente; o trinômio auto-

domínio-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio Pandeiro-IIPC-Interlúdio contribuindo na 

implantação da Conscienciologia no planeta Terra.  

Polinomiologia: o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanha-

mento; o polinômio veicular soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autovivên-

cia-bagagem-escrita-docência; o polinômio observação-experimentação-exemplificação-publica-

ção; o polinômio atos-fatos-parafatos-neofatos. 

Antagonismologia: o antagonismo obnubilação consciencial / lucidez consciencial;  

o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo projeção lúcida  

/ vida trancada; o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo autorreeducação  

/ heterorrepressão; o antagonismo porão consciencial / recuperação de cons. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo; o para-

doxo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para entrosar-se ao fluxo do Cosmos; o para-

doxo veicular corpo-fole–psicossoma projetado. 
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Politicologia: a política institucional da interassistencialidade; a democracia; a cosmo-

cracia; a conscienciocracia; a projeciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a evolucio-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às realizações grupais; a lei da interassisten-

cialidade consciencial; a lei da afinidade evolutiva. 

Filiologia: a voluntariofilia; a sociofilia; a experimentofilia; a teaticofilia; a argumentofi-

lia; a bibliofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; o desenvolvimento da pro-

jeciofilia. 

Fobiologia: a superação da projeciofobia; a remissão da tanatofobia; a resolução da lide-

rofobia; a supressão da autopesquisofobia; a transposição da grafofobia; a ultrapassagem da neo-

fobia; a profilaxia da extrafisicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome do deslumbramento; a síndrome da descontinuidade interrompendo os registros proje-

ciográficos; o autodiscernimento vacinando o projetor consciente em relação à síndrome de Swe-

denborg. 

Maniologia: a superação da onirismomania; a reciclagem da idolomania; a desconstru-

ção da religiomania; a ultrapassagem da gurumania. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Projeciologia; a Historiologia; a Holomemorio-

logia; a Cronologia; a Parapercepciologia; a Projeciografologia; a Projeciocriticologia; a Discer-

nimentologia; a Autoparapercepciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Pesquiso-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin pioneira da projeção consciente; a semiconsciex; a Conscientia libera (CL); a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o projetor lúcido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

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

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

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

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

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

o ofiexista; o parapercepciologista; o parapreceptor; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a projetora lúcida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

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

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a parapreceptora; a pesquisadora; a projetora consciente; a sis-

temata; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapi-

ens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens semiconsciex. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trintênio da Projeciologia atrator = a primeira das 3 décadas, contribuin-

do para a aglutinação inicial de intermissivistas ressomados; trintênio da Projeciologia dissemina-

dor = as 3 décadas subsequentes, contribuindo para a aglutinação de atuais e futuros intermissi-

vistas. 

 

Culturologia: a cultura projeciológica; a cultura da extrafisicalidade. 

 

Historiologia. A sistematização de informações sobre as ciências Projeciologia e Cons-

cienciologia teve início com as pesquisas independentes do médico brasileiro Waldo Vieira 

(1932–2015), projetor consciente desde os 9 anos de idade. Ainda na adolescência, o pesquisador 

organizou a própria biblioteca especializada em fenômenos parapsíquicos, com mais de 1.200 vo-

lumes anotados em 5 idiomas, dentre eles a projeção lúcida ou a experiência da consciência para 

fora do corpo físico e as bioenergias. 

Ciência. A Projeciologia foi proposta na condição de ciência por Waldo Vieira em 1981, 

com a publicação do livro Projeções da Consciência – Diário de Experiências Fora do Corpo Fí-

sico. No mesmo período, na cidade do Rio de Janeiro, foi criado o Centro da Consciência Contí-

nua (CCC), grupo de pesquisa reunindo pioneiros interessados no estudo da projeção consciente  

e das bioenergias, utilizando o neoparadigma proposto por Vieira, o paradigma da consciência ou 

consciencial. 

Tratado. A consolidação da Projeciologia ocorre em 1986 com a publicação da obra 

considerada o tratado mais completo sobre projeção consciente, fruto de 19 anos de trabalho.  

O tratado Projeciologia: Panorama de Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, 

com 900 páginas e 1.907 referências bibliográficas. Com Edição do Autor, teve 5.000 exemplares 

distribuídos gratuitamente aos interessados e às bibliotecas de diversos países. 

IIP. O tratado Projeciologia, de referência internacional, foi o agente catalisador da fun-

dação do Instituto Internacional de Projeciologia (IIP), em 16 de janeiro de 1988, absorvendo as 

atividades do Centro da Consciência Contínua, no Rio de Janeiro.  

Pioneirismo. Instituição científica pioneira nos estudos e pesquisas da projeção consci-

ente, laica, universalista, sem fins de lucro, desde a criação conta com equipe de voluntários das 

mais diversas áreas profissionais no Brasil. As atividades parapedagógicas desenvolvidas nos la-

boratórios-escola do IIP, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, logo foram estendidas às 

principais cidades brasileiras e, posteriormente, ao Exterior. 

Conscienciologia. O crescente interesse pela Projeciologia justificou a publicação de no-

vo tratado em 1994. Nele a Conscienciologia surge na condição de campo científico específico 

para o estudo integral da consciência, agente do fenômeno projetivo. A obra 700 Experimentos da 

Conscienciologia, resultado de quase 4 décadas de pesquisas, foi lançado no Brasil e na Feira do 

Livro de Frankfurt, Alemanha. Com o lançamento do novo livro, o IIP expande a razão social pa-

ra Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). 

CEAEC. A partir do grupo de pesquisas conscienciológica, os colaboradores do então 

IIP fundaram a Cooperativa de Colaboradores do IIP e o Centro de Altos Estudos da Consciência 

(CEAEC). Posteriormente, o Campus CEAEC, como se tornou conhecido internacionalmente, 

também mudou a razão social para Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.  

Enciclopédia. Em dezembro de 1999, Waldo Vieira deixa a presidência do IIPC, função 

mantida por mais de 1 decênio, passando a dedicar-se inteiramente às pesquisas e à elaboração da 

Enciclopédia da Conscienciologia, transferindo a própria residência para a cidade de Foz do 

Iguaçu, PR. 

Sede. Em 2004, o IIPC transfere a sede matriz do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, PR, 

contribuindo para a consolidação do campus de pesquisa já implantado pelo CEAEC. Na ocasião 

renova a estrutura organizacional de pessoa jurídica para atender à nova legislação brasileira, 

transformando-se em Associação.  
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Parassociais. Em função da posição geopolítica estratégica trinacional, visando a expan-

são da Projeciologia no Planeta, o IIPC firmou parcerias educativo-científicas com os países vizi-

nhos através dos Programas Parassociais (PPs), atuantes no Paraguai, Argentina e Peru.  

Empreendedorismo. O empreendedorismo evolutivo empregado pelo IIPC ao longo de 

3 décadas, vem implantando o holopensene da Projeciologia por meio de centenas de voluntários 

distribuídos nos Centros Educacionais de Autopesquisa, promovendo esclarecimento de ponta  

a milhares de consciências interessadas na projeção consciente e fenômenos parapsíquicos rela-

cionados. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trintênio da Projeciologia, 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.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

04.  Cronologia  da  Projeciologia:  Historiologia;  Neutro. 

05.  Desenvolvimento  projetivo:  Autoprojeciologia;  Homeostático. 

06.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

07.  Implantação  conscienciológica:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08.  Incunábulo  projeciológico:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

09.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Lei  da  Projeciologia:  Legislogia;  Homeostático. 

11.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

12.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Projeção  semiconsciente:  Projeciologia;  Neutro. 

14.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático.  

15.  Taxologia  das  projeções  conscienciais:  Projeciologia;  Neutro. 

 

O  TRINTÊNIO  DA  PROJECIOLOGIA  EVIDENCIA  O  CONTI-
NUÍSMO  E  O  PIONEIRISMO  DO  IIPC,  MARCO  DA  IM-
PLANTAÇÃO  DA  NEOCIÊNCIA  CONSCIENCIOLOGIA,  

AGLUTINADORA  DE  CONSCIÊNCIAS  EGRESSAS  DO  CI. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe continuamente nas projeções conscien-

tes? Já se beneficiou das atividades promovidas ao longo de 3 décadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.155. 

2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de revisores do Holociclo; 2 Vols; 1800p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema de 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 813. 
3.  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 79 a 82, 113 a 115, 847 e 848. 
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4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 83, 115, 
135, 172, 252, 374, 377, 378, 403 e 537. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Sobre o IIPC: Quem Somos: Históri-

co; 1 foto; 1 website; disponível em: <http://www.iipc.org/sobre-o-iipc/quem-somos/historico/>; acesso em: 09.01.18; 
19h17. 

2.  Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Sobre o IIPC: Parcerias–Programas 

Parassociais (PPs); 1 ilus.; disponível em: <http://www.iipc.org/programas-parassociais-pps/>; acesso em: 09.01.18; 
19h18. 

 

C. G. 
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T R I O    D A S    M E G A P E R C E P Ç Õ E S  
( A U T O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trio das megapercepções é o conjunto das 3 faculdades mentais, raciocí-

nio, imaginação e memória mais relevantes e a partir das quais o microuniverso da consciência se 

assenta e atua. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo trio vem do idioma Italiano, trio, “peça de câmera, geralmente ins-

trumental, para 3 executantes; peça contrapondo 3 instrumentos solistas ao resto da orquestra; 

grupo de 3 pessoas engajadas na mesma atividade”, e este de tre, “três”. Surgiu no Século XIX.  

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 percepção procede do idioma Latim, perceptio, “com-

preensão; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Terno mentalsomático da evolução. 2.  Trinômio da evolução cons-

ciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo trio: triódio; 

triodo; trioicia; trioico; trioleína; triórquido; triorquismo; triovulado; trióxido. 

Neologia. As 4 expressões compostas trio das megapercepções, trio das megapercep-

ções ignorado, trio das megapercepções sublúcido e trio das megapercepções superlúcido são 

neologismos técnicos da Automaturologia. 

Antonimologia: 1.  Percepções simples. 2.  Sensações somáticas. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a open mind; o rapport mentalsomático; a pene-

tralia mentis; a awareness; o megacurriculum vitae intermissivo; o Paraperceptarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorracionalidade ascendente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o trio das megapercepções; as 3 faculdades mentais mais relevantes; a per-

cepção predominante no microuniverso da conscin; a Automegafocologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo motivação–bom humor–eficácia pessoal. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos conteúdos dos racio-

cínios. 

Teoriologia: a teoria da pensenização evoluída carregada no pen. 

Tecnologia: as técnicas da linearidade da pensenização; as técnicas de aprimoramento 

dos atributos cerebrais. 

Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático interassistencial na Cognópolis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma. 

Neossinapsologia: a geração contínua de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo neoideia-autorreflexão-neoi-

deia. 

Interaciologia: a interação racionalidade–bom humor. 

Crescendologia: o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo autorraciocinofilia / confusão mental. 

Paradoxologia: o paradoxo surpreendente da pessoa idosa (avô) mais jovial em compa-

ração com o jovem (neto). 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas; a lei do maior es-

forço mentalsomático. 

Filiologia: a autorraciocinofilia; a heterorraciocinofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a autorraciocinofobia; a heterorraciocinofobia. 

Holotecologia: a raciocinoteca; a lucidoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a mentalsoma-

toteca; a logicoteca; a metodoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Automaturologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia;  

a Raciocinologia; a Autevoluciologia; a Teaticologia; a Autopriorologia; a Fatologia; a Ortopen-

senologia a Holopercucienciologia. 

 

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 megaperceptor; o Homo sapiens holomaturologus;  

o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus; o Ho-

mo sapiens intermissivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trio das megapercepções ignorado = a condição grosseira da pessoa ví-

tima da síndrome da dispersão consciencial, jamais pensenizando sobre o assunto; trio das mega-

percepções sublúcido = a condição superficial da pessoa assentada, consciente ou inconscien-

temente, na imaginação, no achismo, ainda sem a vivência da inteligência evolutiva; trio das me-

gapercepções superlúcido = a condição parapsíquica da pessoa governada, de modo consciente, 

predominantemente, pelo raciocínio e com vivência da inteligência evolutiva. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holopercucienciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Automaturologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, os 

3 componentes do trio das megapercepções de qualquer consciência: 

1.  Raciocínio: a razão; a realidade relevante; a fatuística; a vida presente; a pista princi-

pal das autexperimentações ou autovivências; a base existencial assentada no critério lógico;  

o princípio da descrença; a Ciência da Realidade; a Teaticologia; as autopercepções extrassenso-

riais ou o autoparapsiquismo; a autopensenização atual e frontal da dianteira existencial; a Auto-

criteriologia. 

2.  Imaginação: a fantasia; o ficcionismo; o sonho; a vida onírica; o emocionalismo;  

a alienação; a alucinação; a ilusão; o Maya; o irracionalismo; a posição teorética; o predomínio do  

acostamento nas autexperimentações; a base existencial na inventividade de pseudovivências vir-

tuais; os oniropensenes; os esquizopensenes; as teorias da Filosofia; a Imagisticologia. 

3.  Memória: as recordações; as vivências passadas; a condição fora da realidade;  

o acostamento remoto da pista principal das autexperimentações; as retrorracionalidades; as re-

troimaginações; a base existencial na acumulação das autovivências; a posição inteiramente teoré-

tica; a praticidade desativada; a autopensenização de trás; os mnemopensenes; os retropensenes; 

os paleopensenes cadavéricos; a Holomnemonicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trio das megapercepções, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Atributologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

07.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Parapercepção  patológica:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 
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PELA  IDENTIFICAÇÃO,  EM  SI  MESMO,  DO  COMPONEN 
TE  PREDOMINANTE  DO  TRIO  DAS  MEGAPERCEPÇÕES,  

QUALQUER  CONSCIN  PODE  AVALIAR  COM  SEGURANÇA 
O  PRÓPRIO  MEGAFOCO  DO  MOMENTO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Qual componente do trio das megapercepções predomina em você, 

leitor ou leitora? Por qual razão? Você vai e deve continuar assim? 
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T R I O    Í N S I T O  
( A U T O R R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O trio ínsito é o trinômio das personalidades íntimas da própria conscin in-

termissivista, autorretrocognitora, coexistindo intraconsciencialmente, ou em si mesma, hoje, de 

modo pacífico e potencializador da evolução, consistindo na personalidade ou conscin atual  

(1), na personalidade consecutiva (2) da primeira fase da condição multiexistencial relembrada,  

e na personalidade da identidade extra (3) dos períodos intermissivos sadios. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo trio vem do idioma Italiano, trio, “peça de câmera, geralmente ins-

trumental, para 3 executantes; peça contrapondo 3 instrumentos solistas ao resto da orquestra; 

grupo de 3 pessoas engajadas na mesma atividade”, e este de tre, “três”. Surgiu no Século XIX.  

A palavra ínsito deriva do idioma Latim, insitus, “inserido; enxertado; introduzido em; dado pela 

Natureza; natural; inato; gravado na alma”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Personalidade tríplice. 2.  Trio intracoexistente. 

Neologia. As 4 expressões compostas trio ínsito, trio ínsito masculino, trio ínsito femini-

no e trio ínsito misto são neologismos técnicos da Autorretrocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Semipossessão interconsciencial. 2.  Hipomnésia pessoal. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a open mind; a awareness; o megacurriculum vi-

tae; a panorâmica sobre o próprio timeline multiexistencial; o existential role escolhido na autos-

seriéxis; o Paraperceptarium; o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das autorretrocognições multisseculares. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes;  

a retropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a elucidação do padrão médio das autopensenizações multiexistenciais;  

a reiteração do materpensene pessoal; o aproveitamento das retrofôrmas holopensênicas pessoais 

sadias. 

 

Fatologia: a busca inteligente do autoconhecimento mais avançado e prioritário; a au-

tanálise holobiográfica; a essência da personalidade; a ampliação do senso de identidade; a auta-

bordagem conscienciométrica profunda; a apreensão cosmovisiológica da autoconsciencialidade; 

a constatação dos autotrafares renitentes; a identificação dos autotrafores fixados; a autoconfiança 

firmada nas ortocompetências; a compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades evoluti-

vas; o autogoverno gradativo da própria holobiografia. 

 

Parafatologia: o trio ínsito; as 3 personalidades ínsitas; a autoconsciência das próprias 

personalidades consecutivas; o equilíbrio racional na coexistência das 3 personalidades íntimas; 

as autorretrocognições personalíssimas complexas; o aumento do número de personalidades hu-

manas prévias relembradas; o equilíbrio holomnemônico; a autoidentidade extra; a autoidentidade 

tornada conhecida; as identificações seriexológicas; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização autosseriexológi-

ca; o autorrevezamento multiexistencial autolúcido. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo compléxis–intermis-

sividade assistencial; o sinergismo retrovivências–paravivências–vivências integradas na autoba-

gagem cognitiva multiexistencial. 

Principiologia: o princípio da individuação consciencial; o princípio da singularidade 

holobiográfica; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interassistenciali-

dade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) multidimensional e multiexis-

tencial. 

Teoriologia: o entendimento ampliado dos enredos da teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnica da 

comprovação da seriéxis; a paratécnica interassistencial de autotransfiguração em retroidentida-

de mais afim ao assistido objetivando o rapport interconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencioló-

gico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pro-

jeciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: a distinção mais precisa dos efeitos na personalidade do trinômio aspectos 

intraconscienciais–aspectos interconscienciais–aspectos extraconscienciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses holobiográficas. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade. 

Enumerologia: o trio congênito; o trio inato; o trio inerente; o trio inserido; o trio ínti-

mo; o trio entranhado; o trio intrínseco. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio holomemória-

holobiografia; o binômio megatrafor-materpensene. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-autocoerência-autoconfiança; a interação 

retrossomas-neossoma; a interação retrovidas–vida atual. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo monovisão autobiográfica–cosmovisão holobio-

gráfica; o crescendo empático no autaproveitamento interassistencial do trinômio retroegos–pa-

raego–ego atual; o crescendo assistente intrafísico–assistente extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; os co-

tejos conscienciométricos pelo trinômio retrobiografias–parabiografia–autobiografia atual;  

o balanço interexistencial do trinômio trafores-trafares-trafais; a concepção mais fidedigna do 

trinômio autoconceito-autoimagem-autestima. 

Polinomiologia: o autesquadrinhamento pelo polinômio traços paragenéticos–traços ge-

néticos–traços mesológicos–traços culturais; o cerne intraconsciencial mantido independente do 

polinômio consanguinidade-gênero-etnia-cidadania. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade intraconsciencial / realidade extracons-

ciencial; o antagonismo ortopráxis fixadas / automimeses dispensáveis. 

Paradoxologia: o paradoxo das múltiplas identidades integradas de modo sadio, coeso 

e coerente na intraconsciencialidade mantendo a identidade consciencial. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da identidade; a lei do maior esforço aplicada à sustentação da auto-

coerência no trio ínsito. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia. 

Holotecologia: a seriexoteca; a ressomatoteca; a dessomatoteca; a intermissioteca;  

a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a experimentoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autorretrocogniciologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a In-

termissiologia; a Holomnemoniologia; a Autorrevezamentologia; a Interassistenciologia; a Gru-

pocarmologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Holobio-

grafologia. 

 

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 conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens conscientiometricus; o Ho-

mo sapiens projectius; o Homo sapiens vinculatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: trio ínsito masculino = a identificação pessoal como sendo 3 homens; 

trio ínsito feminino = a identificação pessoal como sendo 3 mulheres; trio ínsito misto = a identifi-

cação pessoal como sendo 3 personalidades mistas quanto ao gênero. 

 

Culturologia: a cultura da Retrocogniciologia; a cultura da Seriexologia; a viga mestra 

da multicultura pessoal. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autorretrocogniciologia, a conscin intermissivista pode 

relembrar, quanto às autorretrocognições relativas às próprias retrovidas e retrossomas, afora as 

lembranças da vida atual desde a infância, duas categorias básicas da própria consciência, dispos-

tas na ordem lógica, compondo, ao final, o trio ínsito: 

1.  Conscin remota: a própria consciência, aqui humana, em vida intrafísica anterior, re-

cente ou remota, compondo a primeira fase da condição da personalidade consecutiva ou de si 

mesma. Tal pessoa pode ter sido anônima ou registrada pela História Humana à época. Em geral 

predominam as influências da vida intrafísica mais recente na personalidade de hoje. 

2.  Consciex remota: a própria consciência, aqui extrafísica, em múltiplas intermissões 

anteriores, compondo a condição da identidade extra, com períodos extrafísicos curtos ou prolon-
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gados, contudo sempre interassistenciais, segundo o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da ati-

vidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 trio ínsito, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

02.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Identidade  extra:  Egocarmologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Trio  das  megapercepções:  Automaturologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  RAZOÁVEL,  CONVICTA,  DO  TRIO  ÍNSI-
TO  PESSOAL  GERA  ELEVADA  AUTOSSUFICIÊNCIA  E  IN-
DISFARÇÁVEL  AUTODETERMINAÇÃO  NO  RUMO  DA  VI-

VÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DA  AUTODESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre tal assunto singular: o trio ínsito 

relativo a si próprio? Você chegou a quais conclusões realistas? Você vive empregando a monovi-

são autobiográfica curta ou a cosmovisão holobiográfica longa? 
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T R I T R A F A L I S M O    AN T I E V O L U T I V O  
( T R A F A L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O tritrafalismo antievolutivo é a conjugação patológica de 3 traços faltantes 

básicos para a conscin intermissivista completar o quadro pessoal razoável, conscienciométrico, 

do próprio nível de desempenho e desenvoltura proexológica: o autoparapsiquismo interassisten-

cial, a autopriorização cosmoética e a autorganização. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição tri vem do idioma Latim, tres, tria, “três vezes; 

três partes”. O vocábulo traço provém igualmente do idioma Latim, tractiare, de tractus, e este 

de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no 

Século XVI. O termo falta deriva também do idioma Latim, fallita, de fallitus, “faltado”. Apare-

ceu no Século XV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola, teoria ou 

princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; 

ação; conduta; hábito ou qualidade característica de quadro mórbido; condição patológica”.  

O prefixo anti vem do mesmo idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Tríade dos trafais antievolutivos. 2.  Tritrafalismo antiproexológico. 

3.  Tríade das lacunas conscienciais. 

Neologia. As 3 expressões compostas tritrafalismo antievolutivo, tritrafalismo antievo-

lutivo atenuante e tritrafalismo antievolutivo agravante são neologismos técnicos da Trafalo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Tritraforismo. 2.  Tritrafarismo. 3.  Trinômio da holomaturidade. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo deficiente; a necessidade de desenvolvi-

mento dos skills prioritários; a discriminação do megalocus da autoproéxis; a dificuldade em di-

namizar o megacurriculum vitae; o aprendizado do neomodus operandi evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal lacunado; a reeducação autopensênica; a necessi-

dade de abertismo consciencial aos neopensenes prioritários; a autorganização pensênica; a busca 

pela vivência dos prioropensenes. 

 

Fatologia: o tritrafalismo antievolutivo; a discriminação realista das carências pessoais 

estagnadoras; as fissuras de personalidade desviacionistas; o tritrafalismo indicando ausência de 

habilidades e competências evolutivas prioritárias; o autodesempenho medíocre; a sucumbência  

à existência em subnível; a biofilia monopolizadora; a falta de predicados essenciais à agilização 

da auto e heterevolução; as ações rebarbativas; a pasmaceira antievolutiva; as limitações consci-

enciais impostas pela inexperiência evolutiva; a incompletude do quadro pessoal de talentos evo-

lutivos; o traço pessoal faltante para a conquista de neopatamar evolutivo; o gap entre a teoria as-

similada e a prática vivenciada; a autoconsciencialidade a menor; a falta de integridade conscien-

cial; o tritrafalismo antievolutivo inibindo o extrapolacionismo pessoal; a dispersão de energias, 

tempo e oportunidades em objetivos irrelevantes; o antidiscernimento colocando o secundário em 

evidência; o exercício crescente da interassistencialidade denunciando, ao próprio assistente, os 

trafais ignorados e / ou negligenciados; o inventário dos erros, enganos e omissões pessoais pon-

tuando a premência da superação do tritrafalismo antievolutivo; o autorrealismo pragmático 

quanto ao fato de todo trafal ser suprível a partir do esforço pessoal; o enfrentamento franco dos 
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autodesafios evolutivos; a autoconsciência quanto aos trafores propulsores da autevolução ainda 

não incorporados no microuniverso consciencial; a urgência do desenvolvimento conjunto de 

neotrafores críticos para a consecução satisfatória da programação existencial; o esgotamento das 

possibilidades de neovivências evolutivas sem o preenchimento de trafais oportunos; a busca 

ininterrupta pela excelência consciencial; a reciclagem intraconsciencial cirúrgica; a revisitação 

ao Manual de Prioridades Pessoais (MPP). 

 

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

tificação falha da sinalética energética pessoal; a iscagem inconsciente; a dificuldade no acesso 

lúcido à equipe de amparadores; os entraves no rastreamento dos holopensenes dos ambientes  

e consciências; o embaraço na recepção das achegas extrafísicas; o parapsiquismo despercebido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico dos elementos constituintes do tritrafalismo 

antievolutivo; o sinergismo ausência-deficiência; o sinergismo tritrafalismo–hibernação evoluti-

va; o sinergismo tritrafalismo antievolutivo–automimese dispensável; o sinergismo recéxis–re-

cin; o sinergismo dos autotrafores magnos otimizando o preenchimento dos autotrafais; o siner-

gismo catalítico dos poderes conscienciais em ação. 

Principiologia: o princípio da autevolução ininterrupta; o princípio de se levar tudo de 

eito; o princípio da recuperação dos cons magnos; o princípio da antiestagnação evolutiva;  

o princípio da evolução dinâmica; o princípio do aperfeiçoamento contínuo; o princípio do posi-

cionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria do restringimento intrafísico; a teoria da 

robéxis; a teoria da mesméxis; a teoria da acomodação evolutiva; a teoria da zona de conforto 

patológica; a teoria da evolução compulsória; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos 

(CIs); a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da exaustividade; a técnica 

do detalhismo; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica do devagar e sempre; a técnica da recé-

xis; a ignorância quanto à técnica de viver evolutivamente; a técnica da compensação intracons-

ciencial; a técnica da aplicação dos autotrafores para o preenchimento dos autotrafais; a técnica 

do Conscienciograma. 

Voluntariologia: a qualificação crescente do voluntariado tarístico a partir da destra-

falização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Proexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos dos trafais na manifestação consciencial deficitária; os efeitos 

patológicos do tritrafalismo antievolutivo na autoprodutividade proexológica; os efeitos desvia-

cionistas da subestimação do prioritário; os efeitos nocivos do tritrafalismo antievolutivo na 

exacerbação dos autotrafares; o efeito do tritrafalismo antievolutivo na defasagem evolutiva  

a menor; os efeitos da autossuperação do tritrafalismo nos compassageiros evolutivos em condi-

ções similares; o efeito sadio do vislumbre teórico de patamares evolutivos mais avançados no 

autesforço da destrafalização. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao preenchimento satisfatório dos auto-

trafais; a condição patológica das retrossinapses predominando sobre as neossinapses evoluti-

vas; as neossinapses conscienciológicas propiciando a autoconscientização quanto ao trafalismo 

pessoal. 
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Ciclologia: o ciclo patológico das carências consecutivas; o ciclo neotrafores–neo-habi-

lidades–neorresponsabilidades; o ciclo teorizar-vivenciar-conquistar-incorporar; os estágios su-

cessivos do ciclo do desenvolvimento consciencial; o ciclo ápice da saturação–início da renova-

ção; o ciclo virtuoso das reciclagens crescentes; o ciclo de aquisição de neotrafores; o ciclo pri-

orização-repriorização; o ciclo neocarências-neossuperações. 

Binomiologia: o binômio tritrafalismo–personalidade débil; o binômio megatrafalismo–

–insuficiência evolutiva; a premência do binômio dedicação-neocompetências; o binômio evo-

lutivo rotina-progresso; o binômio Inventariologia-Proexologia; o binômio crise-crescimento;  

o binômio autorreflexões periódicas–autodestrafalização; o binômio potencialidades-limitações; 

o binômio automotivação-autotranspiração. 

Interaciologia: a interação tritrafalismo antievolutivo–surtos de imaturidade; a intera-

ção despreparo-precariedade; a interação tritrafalismo–zona de conforto–incompléxis; a intera-

ção inépcia trafalista–travões proexológicos; a interação tritrafalismo antievolutivo–autexpecta-

tivas frustradas; a interação autopesquisa ininterrupta–autorrenovações permanentes; a intera-

ção autossuperação-autopacificação. 

Crescendologia: o crescendo autonegligência-autovitimização; o crescendo tritrafalis-

mo antievolutivo–ectopia existencial; o crescendo preenchimento dos trafais–dinamização da au-

tobiografia; o crescendo revisão autoconscienciométrica–conquista de neotrafores; o crescendo 

megatrafais-minitrafores-megatrafores; o crescendo proexológico fase aquisitiva–fase executi-

va–fase distributiva; o crescendo erro-reparação. 

Trinomiologia: o trinômio autodespriorização-autodesorganização-autassedialidade;  

o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio 

erro-engano-omissão; o trinômio patológico secundário-periférico-insignificante; o trinômio fal-

ta-fraqueza-falha; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio diagnóstico-terapêu-

tica-remissão. 

Polinomiologia: o polinômio Conscienciometrologia-Traforologia-Proexologia-Holo-

maturologia; o polinômio autevolutivo lacunas-crises-autossuperações-neopatamares; o polinô-

mio tudo-simultaneamente-aqui-agora; o polinômio neopensenes-neoperspectivas-neoteorias- 

-neoexperiências. 

Antagonismologia: o antagonismo megatrafal / catálise evolutiva; o antagonismo mani-

festação consciencial lacunada / manifestação consciencial coesa; o antagonismo trafores espe-

cíficos / trafais generalizados; o antagonismo trafal pessoal / trafal social; o antagonismo tritra-

falismo consciente / tritrafalismo insciente; o antagonismo completude / incompletude; o antago-

nismo evolução / estagnação. 

Paradoxologia: o paradoxo da ausência atuante. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à destrafalização pessoal e grupal. 

Fobiologia: a proexofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da mesmice; a síndrome da apriorismose; a síndrome da despriorização existencial. 

Mitologia: o mito da autevolução sem autesforço. 

Holotecologia: a traforoteca; a trafaroteca; a proexoteca; a experimentoteca; a conscien-

ciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Trafalologia; a Traforologia; a Holomaturologia; a Evoluciolo-

gia; a Recexologia; a Homeostaticologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Cons-

cienciometrologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin teoricona; a pessoa displicente; a personalidade desô; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa inexperiente; a conscin imatura. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista inadaptado; o intermissivista je-

juno; o inversor iniciante; o reciclante existencial. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista inadaptada; a intermissivista je-

juna; a inversora iniciante; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens mesmeticus; o Ho-

mo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens 

neophobus; o Homo sapiens autostigmaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: tritrafalismo antievolutivo atenuante = o vivenciado pela conscin jovem, 

ainda na fase preparatória da programação existencial, até os 35 anos de idade física; tritrafalismo 

antievolutivo agravante = o vivenciado pela conscin madura, já no período executivo da progra-

mação existencial, a partir dos 36 anos de idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia. 

 

Reações. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 pos-

síveis categorias de reações derivadas do tritrafalismo antievolutivo da conscin imatura, homem 

ou mulher: 

1.  Antidesassediologia: o autassédio; a indefensibilidade frente aos heterassédios. 

2.  Antiparapercepciologia: a insensibilidade parapsíquica; a existência trancada; as li-

mitações da abordagem eletronótica. 

3.  Antipriorologia: as escolhas pessoais erradas; a inteligência evolutiva (IE) deficitá-

ria; o emprego deslocado do livre arbítrio; a falta de esforço pessoal no essencial. 

4.  Dispersologia: a autorrotina anárquica; a vida fragmentada; a desorganização pes-

soal; a atenção saltuária. 

5.  Imaturologia: a falta de coesão holossomática; a incoerência consciencial; a ausência 

de teática evolutiva. 

6.  Perdologia: a perda de oportunidades evolutivas; o desvio dos aportes proexológicos; 

o desperdício do tempo de vida útil; o esbanjamento dos autotrafores. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 tritrafalismo antievolutivo, indicados para a expansão 

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

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  inacabada:  Pancogniciologia;  Neutro. 

05.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

07.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

08.  Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

09.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Megatrafal  derradeiro:  Megatrafalologia;  Neutro. 

12.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Trafar  favorito:  Autotrafarologia;  Nosográfico. 

14.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 
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A  SUPERAÇÃO  DEFINITIVA  DO  TRITRAFALISMO  ANTIEVO- 
LUTIVO  É  MEDIDA  PRIORITÁRIA  PARA  TODA  CONSCIN  

LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  COMPROMETIDA  COM  A  CON-
QUISTA  SATISFATÓRIA  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia o tritrafalismo antievolutivo? Quais 

têm sido as consequências práticas de tal situação? 

 

M. I. T. 
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T R O C A    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 troca intelectual é o ato da vivência evoluída da permutabilidade cogni-

tiva entre a conscin lúcida e as outras consciências dentro das condições evolutivas do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra trocar é de origem obscura. Surgiu no Século XIV. O termo troca 

apareceu no Século XVI. O vocábulo intelectual procede do idioma Latim, intellectualis, “relati-

vo à inteligência”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Permuta intelectual. 02.  Permuta cognitiva. 03.  Permuta cultural. 

04.  Troca intercultural. 05.  Troca cognitiva; troca intelectiva. 06.  Escambo intelectual. 07.  Par-

tilha do saber. 08.  Partilha cognitiva. 09.  Partilha mentalsomática; permuta mentalsomática. 10.  

Troca evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo troca: tro-

cabilidade; trocação; trocada; trocadela; trocadilhar; trocadilhismo; trocadilhista; trocadilho; 

trocado; trocador; trocadora; trocamento; troca-pernas; trocar; troca-tintas; troca-troca; tro-

cável. 

Neologia. As duas expressões compostas troca intelectual intrafísica e troca intelectual 

multidimensional são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Estagnação intelectual. 2.  Ramerrame mentalsomático. 3.  Regres-

sismo cognitivo. 4.  Antirreciclagem intelectual. 5.  Apedeutismo engessado. 6.  Inércia inte-

lectual. 

Estrangeirismologia: o upgrade intelectivo; o Recexarium; o Evolutionarium; o Men-

talsomarium; os E-mails técnicos; a Internet; a Wikipedia; o establishment científico; os think 

tanks; o brainstorming; a exchange of views; o mutual understanding. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; as autoviragens panorâmi-

cas no holopensene da autoproéxis; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a integra-

ção de fluxos pensênicos diversificados. 

 

Fatologia: a troca intelectual; os valores de troca; a dinâmica mentalsomática; os encon-

tros intelectuais; os debates culturais; as cartas abertas; as mídias em geral; as colunas regulares 

em jornais; os suplementos culturais de jornais; as revistas de vanguarda; as conferências públi-

cas; as sociedades científicas; os grupos culturais; as peças teatrais; a reinclusão social pessoal;  

a reeducação social; a mutualidade das trocas mentaissomáticas; o transformismo das trocas evo-

lutivas; a dinâmica da aprendizagem evolutiva; as automutações evolutivas; a rede cotidiana de 

interestimulação intelectual na Cognópolis; a convivência interpares; as conversas estimulantes; 

os debates continuados; as publicações libertárias; as correspondências; os espaços dinâmicos 

pró-somatório de ideias; os congressos; o cyberespaço; o ambiente mentalsomático; a comunida-

de científica internacional; os campi universitários; os parques científicos. 

 

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

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-comunicabilidade-teaticidade. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença;  

o princípio da verdade relativa de ponta (verpon); o princípio da afinidade intelectual. 

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

(CGC) estabelecendo o tom às discussões intelectuais. 

Tecnologia: as neotecnologias propiciando agilidade às trocas intelectivas planetárias 

pelas comunicações online–on time–full time. 

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 Pa-

raeducação; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Autores 

Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores; as comunidades informais de cientistas ou os Colégios Invisíveis da Ciência; o propósito 

dos Colégios Invisíveis em geral. 

Efeitologia: os efeitos otimizadores na produção científica inovadora da agregação dos 

pesquisadores em ambientes de permuta intelectiva; os efeitos reformadores no autopatrimônio 

cognitivo do lavor interativo; os efeitos recicladores na intraconsciencialidade das trocas inte-

lectuais satisfatórias. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses construídas interativamente. 

Ciclologia: o ciclo científico produção-divulgação-refutações; o ciclo crítica-réplica- 

-tréplica. 

Enumerologia: as trocas intelectuais informais / sistematizadas; as trocas intelectuais 

presenciais / a distância; as trocas intelectuais utilitárias / mateológicas; as trocas intelectuais 

unidisciplinares / interdisciplinares; as trocas intelectuais unidimensionais / interdimensionais; as 

trocas intelectuais simétricas / assimétricas; as trocas intelectuais monovisiológicas / cosmovisio-

lógicas. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio auto-herança–hetero-

partilha; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio circulação de informações–canais de co-

municação. 

Interaciologia: a interação trocas intelectivas–socialização; a interação respeito inter-

consciencial–solidariedade cosmoética recíproca; a interação trocas intelectuais cooperativas– 

–aprimoramento intelectivo mútuo. 

Crescendologia: o crescendo compartilhar-maturar neoconceitos; o crescendo diversi-

ficação-ampliação. 

Trinomiologia: o trinômio questionamentos-reflexões-aprendizagens; o trinômio assis-

tência-Pedagogia-megafraternidade; o trinômio aprender-ensinar-reaprender; o trinômio ava-

liar-informar-esclarecer; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo enriquecimento cognitivo no abertismo consciencial 

/ empobrecimento cognitivo no fechadismo consciencial; o antagonismo monodimensionalidade 

/ multidimensionalidade; o antagonismo Verbaciologia / Retórica. 

Politicologia: a democracia pedagógica; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à construção dos neoconhecimentos. 

Filiologia: a intelectofilia; a bibliofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a con-

viviofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a intelectofobia inibidora da autexpressão consciencial. 

Mitologia: a eliminação do mito da verdade absoluta. 

Holotecologia: a didaticoteca; a pedagogoteca; a intelectoteca; a lexicoteca; a enciclote-

ca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Recexologia; a Invexologia; a Contrapon-

tologia; a Mudanciologia; a Interassistenciologia; a Culturologia; a Evoluciologia; a Parapercep-

ciologia; a Sociologia; a Reeducaciologia; a Ultrexegeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin pensadora; a personalidade do cientista; as equipes pesquisísticas; a conscin enci-

clopedista. 

 

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; os interlocutores; os parceiros intelectuais. 

 

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; as interlocutoras; as parceiras intelectuais. 

 

Hominologia: o Homo sapiens permutator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens transformator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: troca intelectual intrafísica = a permutabilidade cognitiva entre conscins; 

troca intelectual multidimensional = a permutabilidade cognitiva entre conscins e consciex lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; os intercâmbios culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, as trocas intelectuais, propostas pela 

Conscienciologia, facultam a permutabilidade das condições evolutivamente desvantajosas pelas 

posições ideais, por exemplo, estas 20 categorias de substituições evolutivas inteligentes, dispos-

tas na ordem alfabética: 

01.  Amparologia. A troca da insegurança do guia amaurótico pela segurança construti-

va do amparador extrafísico. 

02.  Assertividade. A troca dos erros involuntários pelos acertos lúcidos pessoais. 

03.  Autoconscientização. A troca da ilusão da matéria efêmera da Ciência Eletronótica 

pela realidade consciencial permanente do cientista, pesquisada pela Conscienciologia. 

04.  Autodiscernimentologia. A troca das reações predominantes do psicossoma pelas 

reações evoluídas, discernidoras, do mentalsoma. 

05.  Autotraforologia. A troca do megatrafar pelo megatrafor pessoal. 
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06.  Cienciologia. A troca da moldura temporária da Arte pela mensagem construtiva  

e viva da Ciência. 

07.  Comunicologia. A troca das informações corriqueiras pelas informações extrafísicas 

obtidas por meio do parapsiquismo. 

08.  Interassistenciologia. A troca da carreira profissional belicista pela carreira profis-

sional assistencial. 

09.  Legislogia. A troca da lei do menor esforço pela lei do maior esforço evolutivo. 

10.  Liberologia. A troca da hostilidade retrógrada interpresidiária pela reconciliação re-

compositora da evolução conjunta. 

11.  Paraprocedenciologia. A troca da superficialidade da condição de celebridade hu-

mana pela autoconsciência da paraprocedência pessoal. 

12.  Priorologia. A troca do varejismo pelo atacadismo consciencial na vida diuturna  

e multidimensional. 

13.  Proexologia. A troca da zona ilusória de conforto pelos autesforços proexológicos. 

14.  Recexologia. A troca dos arcaísmos fossilizadores pelos neologismos renovadores. 

15.  Somatologia. A troca das loucuras da guerra pela educação somática do desporto 

sadio. 

16.  Superdotação. A troca da imaturidade infantil pela maturidade da superdotação 

consciencial. 

17.  Tares. A troca das tarefas assistenciais primárias da consolação (tacon) pelas tarefas 

avançadas do esclarecimento interconsciencial. 

18.  Tenepessologia. A troca definitiva do placebo da religião pelo medicamento da te-

nepes diária. 

19.  Valores. A troca dos valores finitos da vida humana pelos valores imperecíveis da 

consciência multidimensional. 

20.  Verponologia. A troca das meias-verdades pelas verdades relativas de ponta 

(verpons). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 troca intelectual, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Aterrissagem  forçada:  Recexologia;  Nosográfico. 

03.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

06.  Desintermediação:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Expressão  intercambiável:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Inversão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Moldura:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Neoprovíncia  cultural:  Multiculturologia;  Homeostático. 

13.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

14.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22388 

AS  TROCAS  INTELECTUAIS  SADIAS  SÃO  PROCEDIMEN-
TOS  TÉCNICOS  E  PARATÉCNICOS  INDISPENSÁVEIS  PARA  

A  DINAMIZAÇÃO  DA  EVOLUÇÃO  DAS  CONSCIÊNCIAS,  
CONSCIEXES  E  CONSCINS,  HOMENS  E  MULHERES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém permanentemente trocas intelectuais 

evolutivas? Com quem? De quais naturezas? 
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T R U C U L Ê N C I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A truculência é a qualidade, condição ou reação da pessoa brutal, grosseira, 

inclemente, sem finura, atuando através de atos de violência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo truculência vem do idioma Latim, truculentia, “dureza, violência; 

aspereza; rigor (de 1 clima); inclemência (do tempo)”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Grosseria. 02.  Atrocidade; barbaridade; brutalidade. 03.  Ferocida-

de. 04.  Deformação cultural. 05.  Deseducação. 06.  Barbárie. 07.  Incivilização. 08.  Selvageria. 

09.  Antropofagia. 10.  Genocídio. 

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

antitruculência; autotruculência; co-truculência; co-truculenta; co-truculento; heterotruculên-

cia; megatruculência; supertruculência; truculenta; truculento. 

Neologia. As duas expressões compostas truculência doméstica e truculência coletiva 

são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Antitruculência. 02.  Finesse; fineza; finura. 03.  Civilidade.  

04.  Educação pessoal. 05.  Formação cultural. 06.  Sociabilidade. 07.  Benignidade. 08.  Pacifici-

dade. 09.  Megafraternidade. 10.  Policarmalidade. 

Estrangeirismologia: o gangster; o pitboy; o bushism. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Miologia Humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da animosidade; os patopensenes; a patopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a truculência; a truculência animal subumana remanescente no belicista;  

a rendição à psicomotricidade; a Psicomiologia; as autopredisposições antipacíficas; o governo do 

cerebelo; a força bruta; o intelecto embrutecido; os ataques de animalismo; o subcérebro protor-

reptiliano; o porão consciencial na pessoa adulta; a grilagem; as vias de fato como solução;  

o predomínio dos bíceps; a virga-férrea; o antipacifismo; o protocerebelismo; a tenacidade afeti-

va; a subumanidade remanescente na pessoa; a truculência dos filmes de ação, de terror e de guer-

ra; a truculência do adrenal; o período jurássico no Século XXI; a truculência toxicogênica; o bo-

xe; a caçada por esporte; as artes marciais pseudopacíficas; as tragédias sofocleanas como efeitos 

das truculências; os impérios truculentos; a megatruculência das bombas nucleares; as ditaduras 

superbelicistas; a truculência no Terceiro Milênio transformando o Rio de Janeiro – a antiga cida-

de maravilhosa – em cemitério; os crimes hediondos; as limpezas étnicas. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de talião foi levado ao extremo por Israel. Os nazistas perse-

guiram os judeus, depois os judeus se tornaram nazistas. O sionismo é irmão gêmeo do nazismo. 

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

Tecnologia: a truculência técnica nas guerras modernas. 

Voluntariologia: os voluntários das guerras fronteiriços ao suicídio. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pacifistas. 

Efeitologia: os efeitos patológicos demorados das ações truculentas. 

Ciclologia: o ciclo temporal algoz de hoje–vítima de amanhã. 

Enumerologia: a incivilidade; a pugnacidade; a desumanidade; a acerbidade; a brutali-

dade; a belicosidade; a ferocidade. 

Binomiologia: a ignorância quanto ao binômio admiração-discordância; o binômio pa-

tológico autotruculência-heterotruculência. 

Interaciologia: as interações câmaras de gás nazistas de Auschwitz e as ocupações is-

raelenses da Palestina. 

Crescendologia: o crescendo tendências cerebelares–tendências cerebrais. 

Antagonismologia: o antagonismo pacifismo / truculência. 

Paradoxologia: o paradoxo do gênio belicista truculento. 

Politicologia: a barbarocracia; a escravocracia; a policiocracia; a monocracia; a asno-

cracia; a baionetocracia; a belicocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: os mitos grotescos das 70 mulheres virgens aguardando os homens-bomba ou 

projéteis humanos. Há homens virgens aguardando as mulheres-bomba e gestantes-bomba? 

Holotecologia: a hoploteca; a belicosoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Heterassediologia; a Volicio-

logia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Regressiologia; a Grupocarmologia; a Instinto-

logia; a Subcerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; as consréus ressomadas; as consbéis truculentas; a conscin 

baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin superbelicista; a pessoa protocerebelar; o indiví-

duo protorreptiliano; a besta interior. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o paleontólogo; o homem cavernícola; o troglodi-

ta; o troglobionte; o jurássico; o homem animal; o homem-bíceps; o asnocrata; o político Caifás;  

o belicista Enéas; o personagem Conan; o personagem Rambo; o bambambã; o jagunço; o arma-

mentista; o perverso; o bárbaro; o desumano; o truculento; o co-truculento; o brigão; o belicista 

antepassado de si mesmo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a áspide humana; a paleontóloga; a mulher ca-

vernícola; a troglodita; a troglobionte; a jurássica; a mulher animal; a mulher-bíceps; a asnocrata; 

a armamentista; a perversa; a bárbara; a desumana; a truculenta; a co-truculenta; a brigona; a be-

licista antepassada de si mesma. 

 

Hominologia: o Homo sapiens truculentus; o Homo sapiens malevolens; o Homo sa-

piens tyrannicus; o Homo sapiens heterobsidiatus; o Homo sapiens crudelis; o Homo sapiens in-

civilis; o Homo sapiens psychopathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: truculência doméstica = a praticada pelos componentes psicopáticos da 

família nuclear; truculência coletiva = a dos massacres de civis praticados pelos psicopatas beli-

cistas das guerras e guerrilhas modernas. 

 

Culturologia: a cultura da truculência belicista; a cultura da violência. 
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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 truculência, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Incivilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

07.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Satisfação  ambígua:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Tirania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TRUCULÊNCIA  É  AINDA  A  EXIBIÇÃO  INCONTESTÁVEL  

DO  NÍVEL  DE  ANIMALIDADE  DAS  CONSCINS  QUANDO  

AINDA  CONSERVANDO  A  IGNORÂNCIA  EVOLUTIVA  MAIS  

PRIMITIVA  OU  REMOTA  DOS  HOMINIS  STULTUS. 
 

Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, perante a truculência ainda remanes-

cente nas metrópoles modernas? Você passa por acidentes de percurso truculentos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Wado; 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 578, 635, 641 e 645. 
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T R U N C A G E M    I N T R A C O N S C I E N C I A L  
( I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A truncagem intraconsciencial é o ato ou efeito de truncar, cortar, mutilar 

ou incompletar, involuntariamente, de modo abrupto, o desenvolvimento da autopensenização, 

seja quando a conscin está apenas refletindo, em silêncio (solilóquio), ou quando se comunica 

oralmente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo truncar deriva do idioma Latim, truncare, “truncar; cortar pela 

ponta; suprimir; mutilar”. Apareceu no Século XV. O sufixo agem provém do idioma Francês, 

age, “que indica ação, estado, ou resultado da ação”. O prefixo intra procede também do idioma 

Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência provém do idio-

ma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; 

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

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Detruncagem intraconsciencial. 2.  Truncamento intraconsciencial.  

3.  Clivagem intraconsciencial. 4.  Automutilação pensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas truncagem intraconsciencial, minitruncagem in-

traconsciencial e megatruncagem intraconsciencial são neologismos técnicos da Intraconscien-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Integridade consciencial. 2.  Inteireza intraconsciencial. 3.  Comple-

tude intraconsciencial. 4.  Totalidade consciencial. 

Estrangeirismologia: o sensorium interrupto; os deficits mentais; o breakdown; a sur-

menage. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a autopensenização descontínua; a ruptura da linearidade da autopenseni-

zação; a vacuidade pensênica. 

 

Fatologia: a truncagem intraconsciencial; o truncamento intraconsciencial; a truncadura 

intrapsíquica; a fratura do fio da meada do pensamento; a falha inesperada; o travão na hora  

H; a clivagem intraconsciencial; a lacuna mental; a solução de continuidade da intelecção; o corte 

da autoconsciencialidade; a supressão do pensamento linear; o vazio cerebral; o esvaziamento do 

conteúdo mental; o eclipse mental; o raciocínio falho; o exaurimento mentalsomático; a decapi-

tação mentalsomática; a desfocagem abrupta; a inibição intelectual consecutiva; o desassossego 

pessoal; o impulsivismo; a fadiga psíquica; a hipomnésia; a dismnésia; as neuróglias patológicas; 

o branco mental; a estafa psicológica; a ausência epilética; a autocrítica mentalsomática; os auto-

trafais; o subcérebro abdominal; o porão consciencial no adulto. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia. 

Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da hipomnésia. 
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Holotecologia: a pensenoteca; a comunicoteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Parapatologia; a Perdologia; a Desviolo-

gia; a Etiologia; a Pensenologia; a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Cerebrologia; a Pa-

racerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; a conscin estafada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o componente da massa humana impensante;  

o hipomnéstico. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a componente da massa humana impensante;  

a hipomnéstica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens truncatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitruncagem intraconsciencial = a ocorrência comum do branco men-

tal; megatruncagem intraconsciencial = a ausência epilética (petit mal), o curto-circuito intelecti-

vo, o megalapso mental. 

 

Causas. Sob a ótica da Etiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 causas co-

muns da truncagem intraconsciencial: 

01.  Ansiosismo:  ansiedade;  emocionalismos;  Psicossomatologia. 

02.  Assédio  interconsciencial:  autassédio;  heterassédio;  Assediologia. 

03.  Assincronia  energética:  despreparo  parapsíquico;  Tenepessologia. 

04.  Atenção  saltuária:  infantilismo;  Atencionologia. 

05.  Autocorrupção:  patopensenidade;  Parapatologia. 

06.  Autodesorganização:  autoindisciplina;  Desviologia  Intraconsciencial. 

07.  Desassistencialidade:  ausência  da  interassistencialidade;  Interassistenciologia. 

08.  Desconcentração  mental:  ausência  da  autopercuciência;  Concentraciologia. 

09.  Devaneio:  divagação;  fabulação;  Imagisticologia. 

10.  Hipomnésia:  megalapso  mental;  branco  mental;  lapsus memoriae;  Holomne-

mônica. 

 

Automutilações. De acordo com a Somatologia, não se pode menosprezar as truncagens 

somáticas (mutilações corporais, autotomias), ou as posturas antifisiológicas, incluindo até os 

idiotismos culturais passíveis de gerar truncagens intraconscienciais, por exemplo, estas 4 castra-

ções, dispostas na ordem alfabética, dentro do universo da Sexossomatologia: 

1.  Circuncisão:  tradicionalismo  teológico. 

2.  Deferentectomia:  vasectomia. 

3.  Infibulação:  cliteridectomia;  tradicionalismo  teológico. 

4.  Salpingectomia:  ligadura  de  trompas. 

 

Linearidade. Conforme os princípios da Cosmovisiologia, nas pesquisas da sincronici-

dade, ou interatividade no Cosmos, importa focar, em primeiro lugar, a linearidade das realidades 

convergentes, por exemplo, estas 4, passíveis de serem prejudicadas pelas truncagens intracons-

cienciais, e aqui dispostas na ordem alfabética: 

1.  Autopensenização:  a  cadeia  linear  dos  autopensenes. 

2.  Fatos:  a  cadeia  linear  dos  eventos  ou  fatos. 
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3.  Parafatos:  a  cadeia  linear  dos  parafenômenos  ou  parafatos. 

4.  Sinalética:  a  cadeia  linear  dos  sinais  da  sinalética  parapsíquica  pessoal. 

 

Isolamentos. No contexto da Conviviologia, a truncagem intraconsciencial pode ocorrer 

com frequência nas conscins mantenedoras de alguma categoria de isolamento paradoxalmente 

estressante, por intermédio de solilóquios ininterruptos, ou monoideicos, por exemplo, estes 10, 

dispostos na ordem alfabética: 

01.  Abandono:  a  separação;  o  divórcio;  o  divorciado;  a  divorciada. 

02.  Afastamento:  o  faroleiro;  o  perdido;  o  proscrito;  o  êxule;  o  banido. 

03.  Convento:  a  vida  claustral;  a  freira;  o  sacerdote. 

04.  Eremitismo:  o  eremita;  o  cenobitismo;  o  cenobita;  o  anacoreta;  a  individuali-

zação;  a  incomunicabilidade. 

05.  Insulamento:  a  pessoa-ilha;  o  misantropo;  o  autismo;  o  autista. 

06.  Orfandade:  a  perda  do  ente  amado. 

07.  Reclusão:  o  sequestrado;  o  segregado;  a  prisão;  o  preso  na  solitária;  o  deten-

to  na  masmorra. 

08.  Solidão:  o  solus;  o  sozinho;  o  aposentado;  o  estar  só;  o  insociável;  o  uni-

pessoal;  o  irrepartível;  o  Homo  sapiens  solus. 

09.  Solifugismo:  o  solífugo;  o  lucífugo;  o  amante  das  sombras;  o  baratrosférico. 

10.  Solteirice:  o  celibato;  a  solteira;  o  viúvo;  a  viúva. 

 

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 truncagem consciencial, indicados para a expansão das 

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

1.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

5.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

6.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

7.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TRUNCAGEM  INTRACONSCIENCIAL,  EM  TODOS  OS 

CASOS,  SIGNIFICA  OCORRÊNCIA  PATOLÓGICA,  SEJA 

SIMPLES  OU  GRAVE,  E  SEMPRE  SE  DEVE  DAR  ATEN-
ÇÃO  AOS  DETALHES  A  FIM  DE  ELIMINÁ-LA  DE  VEZ. 

 

Questionologia. Você eventualmente passa por algum episódio de truncagem intracons-

ciencial? De qual tipo? 

 
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 221, 444, 463, 464, 467, 632 e 653. 
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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 499 e 854. 
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T U R I S M O    C O N S C I E N C I O C Ê N T R I C O  
( 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. O turismo conscienciocêntrico é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, viajar objetivando visitar ou voluntariar temporariamente em Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs) para ampliar a auterudição, pesquisar, interagir e praticar a interassistência multi-

dimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo turismo procede do idioma Inglês, tourism, de tour, “viagem de re-

creio; excursão”. Surgiu no Século XX. O vocábulo consciência provém do idioma Latim, cons-

cientia, “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 ele- 

mento 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.  Tour conscienciocêntrico. 2.  Turismo em campus conscienciológico. 

3.  Viagem científica a ICs. 4.  Visita a balneário energético conscienciológico. 5.  Turismo de co-

nhecimento parapsíquico. 

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

ecoturismo; ecoturista; ecoturística; ecoturístico; turismóloga; turismólogo; Turismologia; turis-

ta; turística; turístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas turismo conscienciocêntrico, turismo consciencio- 

cêntrico primário e turismo conscienciocêntrico avançado são neologismos técnicos da Consci-

enciocentrologia. 

Antonimologia: 1.  Turismo de negócio. 2.  Turismo litorâneo. 3.  Excursão da terceira 

idade. 4.  Turismo de aventura. 5.  Turismo gastronômico. 6.  Acomodação intrafísica. 7.  Interio-

rose; provincianismo. 8.  Estagnação evolutiva. 9.  Radicação vitalícia antiproéxis. 

Estrangeirismologia: a tournée conscienciocêntrica; o tour cognopolita; o tour retro-

cognitivo; o city tour pelos campi conscienciológicos; o sight seeing mentalsomático; o spa cons-

cienciológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Turismologia Evolutiva. 

Citaciologia: − O turismo é uma universidade em que o aluno nunca se gradua (George 

Curzon, 1859−1925). Sem cultura não há turismo (Walter Hunziker, 1899−1974). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal evolutivo; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene do local visitado; o holopensene do tu-

rismo internacional; os globopensenes; a globopensenidade; a constatação dos holopensenes dos 

locais visitados. 

 

Fatologia: o turismo conscienciocêntrico; o turismo consciencial útil; o turismo consci-

encial lúcido; o conscienciocentrismo; a seleção lúcida dos lugares a serem visitados; a paisagem 

natural do turismo conscienciológico; o hotel enquanto moradia momentânea; os múltiplos luga-

res da memória durante a vida intrafísica; a obrigação da convivência durante o roteiro turístico; 

as cerimônias; as etiquetas sociais; o bom humor fazendo a diferença; a placa de boas vindas;  

a boa comunicabilidade; os reencontros grupocármicos; a oportunidade para aprender outros idio-

mas; as profissões turísticas propiciando assistência aos visitantes; os veículos de locomoção tu-

rísticas; a gastronomia do local visitado pelo turista; a valorização do guia de turismo fazendo  

a diferença nas informações e roteiros turísticos; o acolhimento ao intermissivista; a atividade de 
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ciceronear o intermissivista; as vendas interassistenciais ampliando o turismo conscienciocêntrico; 

a ética profissional; o aproveitamento do tempo da terceira idade para fazer a tares; os roteiros de 

viagens focados nas retroexistências; o cartógrafo consciencial das próprias autorretrocognições. 

 

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

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assimilação simpática (assim); a assimilação an-

tipática; a desassimilação simpática (desassim); as parapercepções energéticas de atrativos turísti-

cos; as evocações de consciexes vinculadas ao ambiente visitado; a mobilização básica das 

energias (MBE) antes, durante e depois da entrada nos parambientes; o dejaísmo; as repercussões 

energéticas e parapsíquicas na chegada dos visitantes; as inspirações patrocionadas por amparado-

res de função; a excursão rememorativa do Curso Intermissivo (CI); a parexcursão cósmica; a di-

namização extrafísica da autevolução; a universalidade das comunexes habitadas; a paradiploma-

cia aplicada nas excursões extrafísicas de aprendizagem; o desassédio dos eventos consciencioló-

gicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paradiplomacia–turismo consciencial. 

Principiologia: o princípio do turismo conscienciocêntrico enquanto aprendizado evo-

lutivo; o princípio de pensar o bem de todos; o princípio de levar a tares às últimas consequênci-

as cosmoéticas nas viagens; o princípio do realismo energético; o princípio da boa convivência 

com companheiros do turismo conscienciocêntrico; o princípio da descrença (PD); o princípio de 

ninguém perder ninguém; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da interconvivialidade 

nas excursões retrocognitivas; o código de ética do turismo; o código de conduta do turismo. 

Teoriologia: a teoria da seriexialidade; a teoria da multidimensionalidade; a teática da 

interassistencialidade consciencial; a teoria da atração dos afins. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento energético; as técnicas de autodefesa energética. 

Voluntariologia: o voluntário docente itinerante; o voluntário poliglota da International 

Academy of Consciousness (IAC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Guias de Turismo; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invísivel da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos multiexistenciais dos contatos interculturais dos turistas. 

Neossinapsologia: as neossinapses estabelecidas a partir dos reencontros evolutivos. 

Ciclologia: o ciclo alta temporada–baixa temporada; o ciclo turismo emissivo–turismo 

receptivo. 

Enumerologia: o turismo rural; o turismo ecológico; o turismo cultural; o turismo naci-

onal; o turismo internacional; o turismo mentalsomático; o turismo parapsíquico. 

Binomiologia: o binômio deslocamento-transporte; o binômio mensageiro-gorjeta; o bi-

nômio energias dos atrativos turísticos–energias dos turistas. 

Interaciologia: a interação turista–guia de turismo; a interação do turismo consciencio-

cêntrico–crescimento autevolutivo. 

Crescendologia: o crescendo guia amaurótico–guia de turismo–amparador; o crescen-

do visitante-participante-assistente-epicon. 

Trinomiologia: o trinômio cicerone–agente de turismo–bacharel em turismo; o trinô-

mio motivação-trabalho-lazer; o trinômio formação técnica–abertismo–assistência. 

Polinomiologia: o polinômio turista-transporte-hotel-restaurante; o polinômio profes-

sor-aluno-intermissivista-amparador. 

Antagonismologia: o antagonismo turismo de lazer / turismo conscienciocêntrico; o an-  

tagonismo turismo frívolo da terceira idade / turismo mentalsomático; o antagonismo turismo de 
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jogo (cassinismo) / turismo ecológico; o antagonismo palestra gratuita semanal esclarecedora  

/ forró semanal da terceira idade. 

Paradoxologia: o paradoxo do turista conscienciocêntrico desperdiçando o uso dos la-

boratórios no campus visitado. 

Politicologia: a democracia; o Estado Mundial; as políticas de globalização; a União Eu-

ropeia; o Mercosul; as políticas de turismo nacionais e municipais. 

Legislogia: a lei geral do turismo; a lei de regulamentação do turismo; a lei da ação  

e reação; a lei da empatia; as leis da boa educação. 

Filiologia: a biofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia;  

a culturofilia; a sociofilia; a poliglotofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a energofobia; a acrofobia; a agorafobia; a aerodromofobia;  

a amaxofobia; a siderodromofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a mania dos brasileiros de fazer compras em viagens internacionais; a me-

galomania do consumismo (viajar para gastar). 

Mitologia: os mitos culturais; os mitos religiosos; o mito da supervalorização do local 

visitado; o mito das artes. 

Holotecologia: a turismoteca; a energoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Turismologia; a Proexologia; a Con-

viviologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Somatologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente de viagem; o guia nacional de turismo; o técnico em turismo;  

o hoteleiro; o chef; o guia regional de turismo; o cozinheiro; o auxiliar de cozinha; o maître;  

o garçon; o camareiro; o capitão porteiro; o motorista de táxi; o condutor de ônibus; o turista;  

o aeroportuário; o viajante; o passageiro; o bacharel em turismo; o cicerone; o mensageiro; o guia 

internacional de turismo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o intelectual; o reciclante existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o docen-

te itinerante internacional; o excursionista; o profissional do turismo; o inversor existencial; o epi-

con lúcido; o tenepessista; o conscienciólogo; o comunicólogo. 

 

Femininologia: a agente de viagem; a guia nacional de turismo; a técnica em turismo;  

a hoteleira; a chef; a guia regional de turismo; a cozinheira; a auxiliar de cozinha; a maître; a gar-

çonete; a camareira; a capitã porteira; a motorista de táxi; a condutora de ônibus; a turista; a aero-

portuária; a viajante; a passageira; a bacharela em turismo; a cicerone; a mensageira; a guia inter-

nacional de turismo; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a do-

cente; a itinerante internacional; a excursionista; a profissional do turismo; a inversora existen-

cial; a epicon lúcida; a tenepessita; a consciencióloga; a comunicóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens turisticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

multiculturalis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens conscientiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: turismo conscienciocêntrico primário = o passeio a campus consciencio-

lógico feito pela conscin iniciante ou jejuna na Conscienciologia; turismo conscienciocêntrico 

avançado = a viagem de pesquisa e colaboração a campus conscienciológico feita pelo voluntário 

e pesquisador veterano da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da hospitalidade; a cultura de boas-vindas ao turista. 

 

Historiologia. Thomas Cook (1808–1892), empresário australiano, primeiro agente de 

viagens, alugou 1 trem para transportar 570 funcionários de Leicester a Loughborough, viagem de 

ida e volta, para participarem de congresso antialcoólico. A viagem intentava deixar os operários 

longe dos pubs. 

 

Turismo convencional. As pesquisas da Organização Mundial do Turismo (OMT) e do 

Ministério do Turismo do Brasil (Mtur) classificam as atividades turísticas em 9 estilos de 

turismo, listados na ordem alfabética, com exemplos de locais: 

1.  Aventura: Abrolhos (BA); Imbituba (SC); Brotas (SP); Vulcão de Pacaya (Guate-

mala). 

2.  Ecoturismo: Foz do Iguaçu (PR); Lençóis (BA); Patagônia (Argentina); Deserto de 

Atacama (Chile). 

3.  Esporte: João Pessoa (PB); Florianópolis (SC); Vitória (ES); Havaí (EUA); Londres 

(Inglaterra). 

4.  Náutico: Santos (SP); Fernando de Noronha (PE); Países Escandinavos. 

5.  Pesca: Corumbá (MS); Cáceres (MS); Patagônia (Argentina). 

6.  Rural: Venda Nova do Imigrante (ES); Lages (SC); Alsácia (França). 

7.  Saúde: São Paulo (SP); Havana (Cuba). 

8.  Social: Região da Amazônia (Brasil); África do Sul; China; Guatemala; Índia. 

9.  Terceira idade: Caldas Novas (GO); São Lourenço (MG); Poços de Caldas (MG); 

Cidade do Vaticano (Itália). 

 

Campi. No âmbito da Conscienciocentrologia, o turista conscienciólogo pode escolher 

viajar com a finalidade de assistir, voluntariar e / ou participar de eventos em campi consciencio-

cêntricos, a exemplo destes 5, relacionados na ordem alfabética: 

1.  Campus ARACÊ. Associação Internacional para a Evolução da Consciência; Domin-

gos Martins, ES. 

2.  Campus CEAEC. Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia; Foz do Iguaçu, PR. 

3.  Campus IAC. International Academy of Consciousness; Evoramonte, Portugal. 

4.  Campus IIPC. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; Sampaio 

Correia, Saquarema, RJ. 

5.  Campus OIC. Organização Internacional de Consciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR. 

 

Roteiros. Sob a ótica da Turismologia, eis 10 exemplos de atividades conscienciológi-

cas, expostas na ordem alfabética, disponíveis a qualquer conscin aberta a novas experiências, 

com bom humor, motivação, neofilia, intercooperação e em constante busca autevolutiva: 

01.  Consciencioterapêutico: o Congresso Internacional de Saúde da Consciência;  

a Imersão Consciencioterápica (OIC). 

02.  Heurístico: o Serenarium (laboratório radical da Heurística; ARACÊ). 

03.  Institucional: o Encontro de Voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia  

e Conscienciologia (IIPC); o Congraçamento das ICs. 

04.  Mentalsomático: o Curso Heterocrítica de Obra Útil (CEAEC e IIPC); o Curso de 

Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1, IIPC). 
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05.  Parapedagógico: o Curso Qualificação Docente (REAPRENDENTIA; CEAEC);  

o Congresso de Parapedagogia. 

06.  Parapsíquico: o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2);  

o Acoplamentarium (CEAEC); o Spa Consciencial (IAC). 

07.  Proexológico: os Cursos Balanço Existencial e Identificação das Diretrizes da Pro-

éxis (APEX; CEAEC); o laboratório conscienciológico da proéxis (CEAEC). 

08.  Projeciológico: o Congresso Internacional de Projeciologia (CIPRO, IIPC); o Curso 

de campo Imersão Projecioterápica (OIC); o Projectarium (IAC). 

09.  Retrocognitivo: o laboratório das retrocognições (CEAEC); as Viagens Retrocog-

nitivas (IAC). 

10.  Tenepessológico: o Congresso Internacional de Tenepessologia (CEAEC); o labo-

ratório conscienciológico da tenepes (ARACÊ; CEAEC). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 turismo conscienciocêntrico, indicados para a expansão 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Cataratas  do  Iguaçu:  Hidroenergologia;  Homeostático. 

05.  Cultura  conscienciocêntrica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Guia  de  turismo  autoconsciente:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12.  Nomadismo  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  TURISMO  CONSCIENCIOCÊNTRICO  POTENCIALIZA   
O  AUTOCONHECIMENTO  EVOLUTIVO  E  PROMOVE  MAIOR  

INTERAÇÃO  ENTRE  VOLUNTÁRIOS,  VISITANTES,  ALUNOS   
E  DOCENTES  NOS  EVENTOS  CONSCIENCIOCÊNTRICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a viagem turística tão somente por puro 

lazer ou já pratica o turismo conscienciocêntrico para ampliar a própria evolução? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Falando Grego. Título Original: My Life in Ruins. País: EUA; & Espanha. Data: 2009. Duração: 94 min. 

Gênero: Comédia; & Romance. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português;  
& Inglês (em DVD). Direção: Donald Petrie. Elenco: Nia Vardalos; Richard Dreyfuss; Alexis Georgoulis; Alistair 

McGowan; Harland Williams; Rachel Dratch; Caroline Goodall; Ian Ogilvy; Sophie Stuckey; María Botto; María Adánez; 
Brian Palermo; Jareb Dauplaise; Simon Gleeson; Natalie O’Donnell; Sheila Bernette; Ralph Nossek; Bernice Stegers; Rita 

Wilson; Ian Gomez; Takis Papamattheou; Serenella; Marta Schweizer; Maria Ripalda; Nacho Pérez; Nadav Malamud; 

Roland Sanden; Vassilis Psychogiopoulos; José María Sacristán; Alberto Santiago; Alex Spijksma; María José Goyanes; 
Jennifer Rope; Melina Kyriakopoulou; Denise Moreno; Lorin Dreyfuss; Abdeltif Louzar; Oreste Papadopol; Valentin 
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Stoica; Macarena Benites; Heather Blair; & Christina Mitropoulou. Produção: Jeff Abberley; Mark Albela; Julia 

Blackman; Michelle Chydzik Sowa; Peter Friedlander; Gary Goetzman; Tom Hanks; Nathalie Marciano; Denise O’Dell; 
Denis Pedregosa; Peter Safran; & Rita Wilson. Desenho de Produção: David Chapman. Direção de Arte: Jonathan 

McKinstry. Roteiro: Mike Reiss. Fotografia: José Luis Alcaine. Música: David Newman. Montagem: Patrick J. Don 

Vito. Cenografia: Sonia Aranzabal; & Christine Vlachos. Figurino: Lala Huete; & Lena Mossum. Efeitos Especias: 
César Abades; Reyes Abades; Óscar Abades; Germán García; Dimitris Gerpinis; Daniel Reboul; Tomás Urbán; & Joaquín 

Vergara.Companhia: 26 Films; & Kanzaman. Sinopse: Georgia é estadunidense e professora universitária, mas perdeu  
o emprego em Atenas. Arrumou serviço enquanto guia de turismo, mas odeia o trabalho. Os turistas, a maioria estaduni-

denses, não querem saber de dados e datas históricas, pois gostam mesmo é de fazer compras. Todo grupo tem o casal 

pateta, o casal briguento, o gorduchinho, a adolescente mal-humorada, as divorciadas procurando rapazes e o brincalhão. 
Com este grupo não é diferente, e ainda por cima, o ônibus não tem ar-condicionado e o motorista é do tipo soturno. 

Graças à amizade inesperada feita no grupo, e depois de flores, sorvete e do Oráculo de Delfos, Georgia pode acabar 
descobrindo o kefi grego nesse tour de 4 dias. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Beni, Carlos Mario; Análise Estrutural do Turismo; pref. João Dória Jr.; 540 p.; 5 seções; 11 caps.; 105 
refs.; 25 x 18 cm; br.; 11ª Ed.; Senac; São Paulo, SP; 2006; páginas 15, 91 e 452 a 465. 

2.  Chimenti, Silvia; & Tavares, M. Adriana; Guia de Turismo: O Profissional e a Profissão; apres. Caio 

Luiz de Carvalho; 246 p.; 16 seções; 10 caps.; 23 x 16 cm; br.; Senac; São Paulo, SP; 2007; páginas 31 a 39. 
3.  Manfroi, Eliana; Estudo Comparado de Grupos Evolutivos com Base em Autopesquisa Retrocognitiva de 

Campo; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; 3 enus; 2 notas; 14 refs.; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 90, 91 e 94. 

4.  Raposo, Alexandre; Capella, Marcia; & Santos, Claudia Cardoso; Turismo no Brasil: Um Guia para  

o Guia; 184 p.; 13 caps.; 270 enus.; 275 ilus.; 1 mapa; 2 tabs.; glos. 100 termos; 5 apênds.; 28 x 21 cm; br.; Senac; Rio de 
Janeiro, RJ; 2002; páginas 168 a 176. 

5.  Rejowski, Mirian; Org.; Turismo no Percurso do Tempo; pref. Sarah Bacal; 162 p.; 5 seções; 4 caps.; 26 
refs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Aleph; São Paulo, SP; 2005; páginas 56 a 59. 

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

revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21  

x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 
2002; página 665. 

 

O. D. S. 
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T U R I S M O    R E U R B A N I Z A D O R  
( RE U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O turismo reurbanizador é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

viajar e permanecer temporariamente em lugares diferentes do habitual, contribuindo para a reno-

vação holopensênica, intra e extrafísica, dos ambientes visitados.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra turismo procede do idioma Inglês, tour, “viagem de recreio, ex-

cursão”. Surgiu no Século XVII. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; re-

cuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo urbano vem do mesmo idioma Latim, 

urbanus, “da cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Apa-

receu no Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Excursão reurbanizadora. 2.  Viagem reurbanizadora. 3.  Passeio re-

novador do holopensene. 4.  Turismo reorganizador das energias ambientais. 5.  Visitologia reci-

cladora da atmosfera pensênica.  

Neologia. As 3 expressões compostas turismo reurbanizador, turismo reurbanizador in-

consciente e turismo reurbanizador proposital são neologismos técnicos da Reurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Turismo antirreurbanizador. 2.  Excursão mantenedora do holopen-

sene local. 3.  Turismo mimético. 4.  Turismo estagnador. 5.  Viagem retroalimentadora do holo-

pensene do destino. 

Estrangeirismologia: o tour; o city tour; a trip; a round trip; o dolce far niente; o trade 

turístico; o voyage à forfait; o voyage à la carte; o voyage de vacances. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à responsabilidade na qualificação dos holopensenes visitados. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Turismo 

areja ambientes. Turismo renova olhares. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reurbanologia; as fixações holopensênicas;  

a fôrma holopensênica sadia; a higidez pensênica; a diversificação holopensênica; a pressão holo-

pensênica; o choque holopensênico; os antipensenes; a antipensenidade; os estagnopensenes; a es-

tagnopensenidade; os istmopensenes; a istmopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenida-

de; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os recexo-

pensenes; a recexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os globopensenes; a globopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; a para-

fôrma holopensênica; o feedback da retrofôrma holopensênica; a Arquitetura fixadora holopensê-

nica; o fato de não retroalimentar o materpensene patológico do destino turístico; o ato de não se 

deixar influenciar pelo holopensene predominante dos ambientes visitados; a constituição de novo 

holopensene diminuindo a pressão dominante; a limpeza do rastro pensênico pessoal; a assinatura 

pensênica sadia. 

 

Fatologia: o turismo reurbanizador; a manutenção da lucidez; a indústria do turismo;  

o turismo urbano; o conjunto de diferentes atrativos; o planejamento turístico de cidades; a ima-

gem urbana; a propaganda subliminar das cidades na mídia a fim de promover o destino; o turis-

mo de massa; as viagens de lazer; o turismo cultural; os destinos turísticos da moda; o turismo ci-

néfilo; o turismo literário; os antiestigmas ambientais; as excursões de peregrinação religiosa;  

o turismo religioso; o turismo em cemitérios; o turismo de guerra; o turismo em favelas; o narco-

turismo; o turismo de drogas; o monoatrativo; o abertismo consciencial; a profilaxia dos contra-

fluxos a partir da pesquisa sobre as características do local; as informações sobre o destino; o es-
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tudo prévio dos locais visitados; a história do lugar; o convívio pacífico com as diferenças energé-

ticas e culturais dos ambientes visitados; a civilidade; a boa educação; a postura superficial duran-

te as viagens; a afinidade pensênica uníssona com o destino turístico; a falta de discernimento na 

escolha das viagens a passeio; os souvenirs; os bagulhos energéticos; o choque cultural; a con-

frontação dos costumes; as sociedades contrárias ao turismo; as populações hostis aos turistas;  

a massa impensante nas filas de visitação de locais icônicos; as excursões grupais; a curiosidade 

pela Arquitetura sendo elemento principal de interesse; a Arquitetura Inclusiva enquanto elemen-

to facilitador de acesso aos atrativos turísticos; as adaptações espaciais nos locais turísticos para 

permitir o acesso de pessoas com deficiência e de pessoas com mobilidade reduzida; os sítios his-

tóricos preservados; os sítios arqueológicos; os bens tombados; o patrimônio cultural da Humani-

dade; os festivais de inverno estudantis em cidades históricas; as viagens de estudos; o intercâm-

bio universitário; o nível de autoconhecimento seriexológico; os reencontros multiexistenciais;  

a pesquisa retrocognitiva de campo; a reorganização de ambientes intrafísicos degradados; as re-

urbanizações intrafísicas modificadoras do caráter do lugar; a Arquitetura Reparadora. 

 

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

pática (assim) das energias conscienciais (ECs); o acoplamento energético; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; a autovivência das projeções conscienciais lúcidas; a autovivência das 

projeções conscienciais assistenciais; a autovivência das projeções conscienciais precognitivas; as 

autorretrocognições; a psicometria dos ambientes; o encapsulamento energético; a Paradiploma-

cia; as reurbanizações extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias do turista com o holopensene do local visi-

tado; o sinergismo holopensene intrafísico–holopensene extrafísico. 

Principiologia: o princípio “muito ajuda quem não atrapalha”; o princípio da descren-

ça (PD) aplicado à checagem da qualidade extrafísica dos ambientes em contrapartida da aparên-

cia física. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à manutenção da ortopen-

senidade; o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de etiqueta dos destinos visitados;  

os códigos de conduta dos países estrangeiros; o código Mundial de Ética do Turismo da Organi-

zação Mundial do Turismo (OMT). 

Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria das fôrmas holopensênicas. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do detalhismo; a técnica da exte-

riorização de energias conscienciais; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica da 

projeção consciencial precognitiva; as técnicas de não sucumbência às pressões holopensênicas 

doentias dos destinos turísticos visitados. 

Voluntariologia: o paravoluntariado das reurbexes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Automentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da 

Conviviologia; o laboratório conscienciológico Retrocognitarium; o laboratório conscienciológi-

co da Paradiplomacia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Pen-

senologistas; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito descompressor dos neopensenes sobre a fôrma holopensênica es-

tagnada; o efeito das energias conscienciais diversificadas; o efeito da geração de conceptáculos 

holopensênicos sadios favorecedores das reurbins e reurbexes; os efeitos da fartura de energias 

nos locais turísticos; o efeito antirreurbanizacão das excursões religiosas; o efeito dos neopa-

drões holopensênicos sobre o status quo. 

Neossinapsologia: as neossinapes possíveis a partir do contato com padrões pensênicos 

diversificados. 
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Ciclologia: o ciclo retroalimentador dos holopensenes sendo entrave natural à renova-

ção; o ciclo de duração do destino turístico comum. 

Enumerologia: o monumento turístico; o edifício turístico; o logradouro turístico;  

o quarteirão turístico; o bairro turístico; o centro urbano turístico; o país turístico. 

Binomiologia: o binômio matriz cultural–materpensene local; o binômio conservantis-

mo–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento–fôrma holopensênica; o binômio turismo-

assistência; o binômio reurbin-reurbex; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação turista–ambiente visitado; a interação turista-residentes;  

a interação turista–holopensene dominante; a interação turista–holopensene minoritário; a inte-

ração grupopenses dos excursionistas–fôrma holopensênica local; a interação conscin assistenci-

al lúcida–amparador técnico extrafísico em reurbexes; a interação ambiente intrafísico–ambiente 

extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo ignorância energética–percepção energética–domínio 

energético; o crescendo turista eletronótico–turista paraperceptivo–turista agente reurbanizador 

autolúcido; o crescendo ambientes energeticamente negativos–ambientes energeticamente ambi-

valentes–ambientes predominantemente homeostáticos; o crescendo desopressão holopensênica– 

–desopressão intraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio observação-exploração-reconhecimento; o trinômio atos-fa-

tos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio observar-perceber-interagir-assistir; o polinômio turista- 

-residente-consciexes-ambiente-energias. 

Antagonismologia: o antagonismo holopense minoritário / holopensene predominante; 

o antagonismo pressão holopensênica sadia / pressão holopensênica patológica; o antagonismo 

tombamento histórico / Arquitetura Reparadora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a postura superficial do turista poder ser mais reurbani-

zadora se comparada à atitude apaixonada perante o ambiente visitado; o paradoxo benefícios 

econômicos do turismo–malefícios sociais do turismo. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a culturocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade pensênica; as leis da formação e manutenção dos holo-

pensenes. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a energo-

filia; a fraternofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a conviviofobia. 

Maniologia: os souvenirs reforçando a religiomania; a mania de acumular, sem discerni-

mento, lembranças de viagens; a iconomania. 

Mitologia: o mito da relevância arquitetônica de qualquer edificação antiga; o mito de 

haver os lugares sagrados prejudicando a renovação holopensênica. 

Holotecologia: a reurbanoteca; a turismoteca; a arquiteturoteca; a urbanisticoteca; a his-

torioteca; a pensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Turismologia; a Reurbanologia; a Holopensenologia; a Intrafisi-

cologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Multiculturologia; a Arqueologia; a Historiologia; a Ar-

quitetura e Urbanismo; a Comunicologia; a Paradiplomacia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o projetor consciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o turista; o excursionista; o viajante; o intercambista; o peregrino; o es-

tudante; o estudioso; o pesquisador conscienciológico; o intermissivista; o cognopolita; o enciclo-

pedista; o macrossômata; o conscienciólogo; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente;  

o agente reurbanizador; o amparador extrafísico; o desassediado permanente total. 
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Femininologia: a turista; a excursionista; a viajante; a intercambista; a peregrina; a estu-

dante; a estudiosa; a pesquisadora conscienciológica; a intermissivista; a cognopolita; a enciclo-

pedista; a macrossômata; a consciencióloga; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente;  

a agente reurbanizadora; a amparadora extrafísica; a desassediada permanente total. 

 

Hominologia: o Homo sapiens turisticus; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sapi-

ens holopensenicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapi-

ens geopoliticus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

rastropensenicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens parapsychicus; 

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: turismo reurbanizador inconsciente = aquele resultante da exteriorização 

despercebida de energias conscienciais mais sadias se comparadas ao holopensene local predo-

minante; turismo reurbanizador proposital = aquele resultante da contribuição energética sadia, 

técnica e autoconsciente para a renovação do holopensene do ambiente visitado. 

 

Culturologia: a cultura das viagens de férias; a cultura das excursões estudantis; a cul-

tura dos intercâmbios no exterior; a cultura das viagens para os lugares da moda; a cultura da 

checagem das energias dos ambientes; a cultura dos países estrangeiros; a cultura da desopres-

são social; os idiotismos culturais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 turismo reurbanizador, indicados para a expansão das 

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

01.  Arquitetura  Reparadora:  Acertologia;  Neutro. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Confrontação  urbanística:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

07.  Diversificação  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

10.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

13.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Tombamento  histórico:  Multiculturologia;  Neutro. 

15.  Turismo  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

O  TURISMO  REURBANIZADOR  É  EFEITO  EVOLUTIVO,  RE-
SULTANTE  DA  POSTURA  PENSÊNICA  POSITIVA  DA  CONS-

CIN,  HOMEM  OU  MULHER,  EM  BENEFÍCIO  DA  RENOVA-
ÇÃO  DOS  HOLOPENSENES  DOS  AMBIENTES  VISITADOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente para a pressão holopensênica 

exercida pelos ambientes turísticos visitados? Contribui lucidamente para a renovação do holo-

pense desses locais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour; 

revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 
miniglos. 106 termos; 1 tab.; 8 websites; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 112, 113, 119, 120 e 216 a 221. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
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ginas 648 e 649. 
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; 
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1.  Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo; Turismo e Acessibilidade: Manu-

al de Orientações; apres. Walfrido dos Mares Guia; 294 p.; 8 caps.; 24 enus.; 1 ilus.; 14 websites; 2 anexos; 11 refs.; alf.; 
30 x 21 cm; espiralado; Ministério do Turismo; Brasília, DF; 2006; páginas 8 e 9; disponível em: <http://www.acessibilida 

de.org.br/manual_acessibilidade.pdf>; acesso em: 05.05.15. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A turma de Conscienciologia é o grupo de conscins e consciexes, assisten-

tes e assistíveis, reunidas no âmbito de Instituição Conscienciocêntrica (IC), sob o materpensene 

parapedagógico no estudo teático de verpons conscienciológicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo turma vem do idioma Latim, turma, “destacamento de cavalaria; 

esquadrão; tropa; multidão; ajuntamento”. Surgiu em 1566. O vocábulo consciência deriva tam-

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

nhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apare-

ceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; 

Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”. 

Sinonimologia: 1.  Corpo docente e discente de curso conscienciológico. 2.  Classe mul-

tidimensional de interassistência tarística.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo turma: de-

senturmação; desenturmada; desenturmado; desenturmar; enturmação; enturmada; enturmado; 

enturmar; enturmável; turmação; turmão; turmar; turmeiro; turminha. 

Neologia. As duas expressões compostas miniturma de Conscienciologia e maxiturma 

de Conscienciologia são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Aula de Conscienciologia; curso de Conscienciologia. 2.  Turma de 

curso eletronótico. 

Estrangeirismologia: o ato de desvendar o puzzle multidimensional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao grupo evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os grupopensenes; a gru-

popensenidade; o materpensene do curso; o materpensene da aula; o holopensene local; o holo-

pensene individual; o holopensene grupal; o dinamismo do holopensene da aula evidenciado pe-

los assuntos evocados; as conscins representantes de bolsões holopensênicos; os ortopensenes;  

a ortopensenidade individual; a ortopensenidade grupal; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade individual; a evoluciopensenidade grupal. 

 

Fatologia: o suporte energossomático dos voluntários na formação da turma; o limiar 

crítico do trabalho percebido no ato de furar a bolha da pressão holopensênica; o posicionamento 

determinado de fazer acontecer o curso sustentando o desassédio atacadista; a participação no 

curso a partir do momento da inscrição; a continuação do curso após a última aula; a alteração de 

escala docente tardia causando fluxos de saída e inscrições de alunos de última hora; o potencial 

recinológico do curso sendo fator determinante do nível da pressão extrafísica pré-curso; os 

obstáculos aparentemente intransponíveis à participação da conscin na turma sendo superados por 

meio do autoposicionamento; a definição com máxima antecedência da data, local e equipin do 

curso otimizando a convergência dos esforços do maximecanismo assistencial; os indicadores 

interassistenciais da IC; os resultados financeiros negativos podendo apontar omissões deficitárias 

grupais; a captação lúcida de intermissivistas para a realização da maxiproéxis grupal; as oportu-

nidades e desafios de desassédio no voluntariado do pré-planejamento à acabativa das turmas;  

a reciclagem das posturas religiosas relativas ao dinheiro no contexto das vendas interassistenci-

ais; o percentual de continuísmo dos alunos na matriz curricular da IC enquanto indicador da ca-

pacidade de desassédio atacadista dos docentes; a decidofobia no voluntariado deixando a equi-
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pex de braços cruzados; a evitação da postura mística de deixar para a equipex o trabalho da 

equipin; o clima interconsciencial do coffee break oportunizando a tares pontual; o ato de lecionar 

em sala intrafisicamente vazia; a irresistibilidade cosmoética do processo docente consciencio-

lógico; a condição de mercador da própria ignorância alfabetizada; o atendimento ao público 

pessoal do professor; a autoridade moral calcada nas autorrecins sendo sustentáculo do holopen-

sene tarístico; o grupo acelerador de reconciliações; a turma dinamizadora de acertos grupocármi-

cos; o maxidissidente ideológico propiciando o resgate de ex-liderados de retrovidas; a docência 

itinerante ampliando o raio de contato com os desafetos do passado; as abordagens dogmaticas 

ainda não recicladas pelo docente gerando dissidências do curso; os mecanismos de defesa do ego 

(MDE) do aluno causando autodissidências; as autovivências tarísticas em sala de aula ao modo 

de treino pré-intermissiológico; a interdependência interconsciencial evolutiva; o perfil dos dis-

centes sendo objeto de autopesquisa do docente; a proporção de androssomas e ginossomas; as 

faixas etárias dos integrantes da turma; as profissões dos alunos; a atenção às sincronicidades 

enquanto elemento de pesquisa do maximecanismo assistencial atuante. 

 

Parafatologia: o processo multidimensional de reunião do grupo evolutivo; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a possibilidade de cancelamento e adiamento dos cur-

sos aumentando a pressão extrafísica sobre voluntários; a oportunidade otimizada de retratação 

extrafísica do docente a partir da Intrafisicologia; os encontros projetivos professor-aluno apro-

fundando a tares em pontos não abordados em aula; a revisão das matérias do Curso Intermissivo 

(CI); a Parelencologia dinâmica da aula; a evocação de grupos extrafísicos pelas temáticas abor-

dadas; o paraluno trazido pelo aluno na condição de isca inconsciente; a participação da consciex 

intermissivista na condição de ouvinte; a inferência do contexto extrafísico pela observação deta-

lhista do intrafísico;o contexto intrafísico sendo mera ponta do iceberg do enredo multidimen-

sional da aula; a impossibilidade do entendimento completo e aprofundado das parassincronicida-

des no momento evolutivo atual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a medida do sinergismo força presencial docente–força presencial do 

amparador de função do curso pelo impacto energético e tarístico do professor; a evitação do si-

nergismo patológico antirrecinibilidade do aluno–ausência devido a contrafluxos; o sinergismo 

autorganização da equipin−amparabilidade da equipex; o sinergismo máximo equipin-equipex 

sendo observado nos cursos de campo com repetidas edições; as turmas cheias enquanto conse-

quência inevitável do sinergismo interáreas no voluntariado. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto sustentáculo da teática docente; 

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica;  

o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da dinamização evolutiva  

a partir do grupo; o princípio de a turma de Conscienciologia ser constituída do público alvo de 

assistência do docente; o aluno incoerente ao princípio proexológico da retribuição pessoal em 

não assumir a docência conscienciológica. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) através das autovi-

vências em sala de aula; o desenvolvimento da docência conscienciológica no código de priorida-

des pessoais (CPP) do geronte, reciclante existencial tardio; o código grupal de Cosmoética 

(CGC) do voluntariado; os retrocódigos grupais sob revisão. 

Teoriologia: a teoria das contas correntes cármicas; a autoconscientização quanto à re-

composição necessária na teoria das interprisões grupocármicas; a autodecisão quanto à potenci-

alização autevolutiva da teoria da evolução interassistencial contínua; a teoria da Pré-intermissi-

ologia; a teoria da coerência em relação ao Curso Intermissivo; a teoria da minipeça do Maxi-

mecanismo Multidimensional Interassistencial na evolução grupal; a teoria da vida humana críti-

ca na Era da Aceleração da História Humana. 

Tecnologia: a aparentemente simples técnica do sorteio potencializando sincronicida-

des; a técnica de pensar ao modo de amparador; a técnica do não adiamento do curso enquanto 
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conduta-padrão; a técnica de confiar no amparo extrafísico sem negligenciar as tarefas intrafísi-

cas; a profilaxia dos contrafluxos pelo entendimento das técnicas anticosmoéticas dos assediado-

res de função; a técnica do estoque regulador de ouvintes; a técnica da definição antecipada dos 

docentes e epicentros do curso sustentando a confluência cosmoética das variáveis multidimensi-

onais. 

Voluntariologia: o voluntariado para realização de cursos; o voluntariado docente;  

o voluntariado focado na assistência a ser realizada nas turmas; o paravoluntariado dos ampa-

radores dependente da qualificação da intencionalidade no voluntariado da IC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium favorecendo o aprofundamento no estudo da Paraelencolo-

gia; o laboratório conscienciológico da docência; o laboratório conscienciológico do voluntari-

ado; o laboratório conscienciológico dos contatos telefônicos com alunos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: o efeito halo sobre o grupocarma multidimensional da turma; o efeito reur-

banizador dos cursos de campo; o efeito homeostático de fixação holopensênica local a cada edi-

ção do curso; o aumento da pressão extrafísica na IC enquanto efeito dos gaps nos calendários de 

atividades; o efeito das recomposições grupocármicas sobre a soltura holochacral. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas trocas de vivências parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo retributivo aprender-ensinar; o ciclo acolhimento-orientação-enca-

minhamento; o ciclo anual de cursos da IC; o ciclo de constituição das turmas; o ciclo planeja-

mento-realização-acabativa dos cursos; o estímulo ao neoaluno da autovivência do ciclo discên-

cia-docência. 

Enumerologia: a turma bem-humorada; a turma entrosada; a turma neofílica; a turma 

participativa; a turma questionadora; a turma jejuna; a turma retomadora. 

Binomiologia: o binômio professor-aluno; o binômio autocognição-responsabilidade. 

Interaciologia: o ajuste fino na preparação da aula através da interação docente pro- 

jetor–equipex; a interação planejamento intrafísico–planejamento extrafísico; a interação mater-

pensene do curso–Parelencologia; a interação aluno-aluno; as interações energéticas do grupo. 

Crescendologia: o crescendo egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade.  

Trinomiologia: o trinômio amparador–guia amaurótico–assediador; o trinômio mater-

pensene da aula–teática docente–necessidade do aluno; o trinômio dependência-independência-

interdependência. 

Antagonismologia: o antagonismo antecipação / falta de posicionamento; o antagonis-

mo formar turma / encher turma; o antagonismo representante de amparador / porta voz de asse-

diador; o antagonismo amparo de função / assédio de função; o antagonismo tara parapsíquica / 

/ profundidade temática da tares. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o mais assistido; o paradoxo de o aluno 

jejuno assistir ao professor veterano. 

Politicologia: os limites cosmoéticos das políticas de descontos e gratuidades das ICs. 

Legislogia: a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei da maxiproéxis;  

a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a gregariofilia; a grupoconviviofilia; a reconcili-

ofilia; a interassistenciofilia; a autorreeducaciofilia. 

Fobiologia: a superação da docenciofobia; a autexposiciofobia impossibilitando a inter-

assistência pela troca de vivências; a sociofobia; o autotravão grupofóbico com etiologia nas au-

torretrovivências em grupos sectários. 

Mitologia: o mito de o monge da montanha ser modelo de autoconhecimento; o mito de 

todo discente de Conscienciologia ser intermissivista; o mito de a evolução solitária ser mais rá-

pida; o mito de a formação de turma ser realizada sem esforço holochacral. 

Holotecologia: a consciencioteca; a convivioteca; a didaticoteca; a educacioteca; a gre-

garioteca; a grupocarmoteca; a interassistencioteca; a pedagogoteca; a voluntarioteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Evo-

luciologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Pacifismologia; a Taristicologia; a Vo-

luntariologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a turma de Conscienciologia; a conscin lúcida; a conscin aglutinadora; 

a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o corpo paradiscente; a conscin rapport. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador de função; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o pro-

fessor itinerante; o epicon lúcido; o exemplarista; o maxidissidente ideológico; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação; o semperaprendente; o telealuno; o aluno desassediador; o parapsíquico desequilibrado; 

o casca grossa; o caladão; o hipercrítico; o carente; o representante de grupos extrafísicos; o bus-

cador-borboleta; o guia amaurótico; o monitor; o professor cobaia; o impactoterapeuta. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora de função;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; 

a professora itinerante; a epicon lúcida; a exemplarista; a maxidissidente ideológica; a paraper-

cepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a semperaprendente; a telealuna; a aluna desassediadora; a parapsíquica 

desequilibrada; a casca grossa; a caladona; a hipercrítica; a carente; a representante de grupos 

extrafísicos; a buscadora-borboleta; a guia amaurótica; a monitora; a professora cobaia; a impac-

toterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo 

sapiens semperaprendens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens magister; o Homo sa-

piens didacticus; o Homo sapiens exemplar. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniturma de Conscienciologia = aquela constituída de única conscin 

discente, única conscin docente e inúmeras consciexes, nos cursos de preceptoria conscienciológi-

ca; maxiturma de Conscienciologia = aquela constituída por centenas de conscins e milhares de 

consciexes, do curso de imersão Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3 (ECP3). 

 

Culturologia: a cultura da aceleração da História 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 turma de Conscienciologia, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  representatividade-responsabilidade:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

06.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 
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07.  Evento  conscienciológico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático.  

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

11.  Precognição  projetiva  docente:  Projeciologia;  Homeostático. 

12.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia  das  sincronicidades:  Multissincronologia;  Neutro. 

14.  Venda  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

  

O  MATERPENSENE  TARÍSTICO  DAS  TURMAS  DE  CONSCI-
ENCIOLOGIA,  POTENCIALIZADOR  DOS  REENCONTROS  IN-
TERASSISTENCIAIS  MULTIDIMENSIONAIS  EM  SÉRIE,  GERA  

DINAMIZAÇÃO  DA  EVOLUTIVIDADE  PESSOAL  E  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, qual balanço faz 

das autoparticipações em turmas de Conscienciologia? Há predominância da condição de assis-

tido ou do protagonismo assistencial condizente com o próprio Curso Intermissivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

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

sores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  

3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 
7 cm; enc.; 10a Ed. Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 994 a 996. 

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 110, 111, 
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1.  Viveiros, Diana Cristina de Medeiros; A Teática da Formação de uma Turma de CPC; Artigo; Conscien-

tia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 4 enus.; 2 infografias; 1 nota; 3 refs.; Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2011; páginas 577 a 584; disponível em: <http://www.ceaec.org/conscientia/in-
dex.php/conscientia/article/viewFile/496/482>; acesso em: 23.06.14; 16h21. 
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T U R N 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. O turno intelectual é a técnica da reação em cadeia dos autopensenes men-

taissomáticos criativos, através da linha de montagem das neoideias, com a divisão ordenada do 

horário diuturno ou o momento quando ocorre a alternância e autorrevezamento do período fixa-

do, dentro da sequência adequada de trabalho intelectual, conforme o tempo (Cronêmica) e o em-

prego máximo do cérebro (Cerebrologia, Paracerebrologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo turno procede do idioma Francês, tourne, e este do idioma La-

tim, tornare, “arredondar; tornear; volver; revolver”. Surgiu no Século XIV. A palavra intelectual 

deriva do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência”. Apareceu também no Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Turno ideativo. 2.  Turno mentalsomático. 3.  Turno heurístico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo turno: con-

traturno; diuturna; diuturnal; diuturnidade; diuturnizar; diuturno; noturna; noturnal; noturno; 

returno; turninho. 

Neologia. As duas expressões compostas turno intelectual amador e turno intelectual 

profissional são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Turno emocional. 2.  Turno do boavidismo. 

Estrangeirismologia: o trabalho full time; a evitação do workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à holomaturidade heurística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o turno intelectual; a experiência autocognitiva; o relógio biológico; o estado 

de alerta; a atenção elevada; o turno de trabalho; o turno matinal; o turno vespertino; o turno no-

turno; o turno lucano; o autodesempenho; a excelência da consecução do trabalho; a duração de 

cada turno; a conciliação de horários; a carga horária pessoal de sono; a agenda de sono; o cuida-

do com a idade física e a luz nos olhos; a alimentação fotônica; a melatonina; a alimentação  

à noite; a autorganização evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ajuda preciosa 

da autoparaperceptibilidade na manutenção dos turnos intelectuais. 

 

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 Cos-

moeticologia. 

Ciclologia: o ciclo circadiano; o ciclo menstrual. 

Enumerologia: o ciclo; a jornada; a ordem; o período; o horário; o giro; o returno. 

Binomiologia: o binômio saúde-segurança. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 
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Polinomiologia: o polinômio espacial cidade-campo-montanha-praia; o polinômio diu-

turno manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio organizacional simetria-equalização-equitabi-

lidade-uniformidade. 

Antagonismologia: o antagonismo compléxis / incompléxis. 

Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a atencioteca; a cognoteca; a crono-

teca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autocogniciologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Heuristicologia; a Cerebrologia; a Paracerebro-

logia; a Holomaturologia; a Cronobiologia. 

 

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 intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: turno intelectual amador = constituído pela sucessão de 2 períodos lon-

gos nas 24 horas do dia; turno intelectual profissional = constituído pela sucessão de 4 períodos 

curtos nas 24 horas do dia. 

 

Cerebrologia. Sob a ótica da Holomaturologia, o mais relevante nos turnos intelectuais 

é a recuperação interneuronal ou heurística do pesquisador, ou pesquisadora, por meio de técnica 

adequada e sem nenhum prejuízo à saúde ou à segurança pessoal. 

 

Tempos. Segundo a Experimentologia, a técnica dos turnos mentaissomáticos pode ser 

explicitada em 2 tempos: 

1.  Primeiro Tempo: o turno básico; ao chegar ao limite cortical das elaborações dos 

pensenes criativos, o pesquisador se recolhe e busca dormir por meia hora. 
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2.  Segundo Tempo: o returno; o pesquisador retorna ao trabalho, depois de meia hora,  

e retoma o mesmo ponto onde parou, com outras ideias, recuperado, com nova disposição e o rea-

juste das redes interneuronais. 

 

Tabelologia. Dentro do universo da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem cro-

nológica, a grade ou o esquema diário, uniforme, de trabalho intelectual acrescido de alimentação, 

exercícios físicos e Higiene Pessoal (17 horas e meia) e de sono (6 horas e meia), para a pessoa,  

a partir da terceira idade, aposentada e válida, plotado em 4 turnos integrados de cada qual: 

 

Tabela  –  Grade  de  Atividades  Diárias 

 

Turnos Horário Horas Atividades 

Turno  I 01:30–06:00 4  Horas  e  meia Trabalho  e  desjejum 

 06:00–06:30 Meia  hora 1
o
  Sono  ou  reforço 

Turno  II 06:30–11:30 5  Horas Trabalho  e  almoço 

 11:30–12:00 Meia  hora 2
o
  Sono  ou  siesta 

Turno  III 12:00–14:30 2  Horas  e  meia Trabalho  e  coffee  break 

 14:30–15:00 Meia  hora 3
o
  Sono  ou  reforço   

Turno  IV 15:00–20:30 5  Horas  e  meia Trabalho,  exercícios,  jantar 

 20:30–01:30 5  Horas 4
o
  Sono  básico  sustentador 

Totais: 17  Horas  e  meia +   6  Horas  e  meia =  24  Horas  do  dia 

 

Alerta. Tal esquema, obviamente, é difícil e sustenta toda a vida da pessoa, contudo, so-

mente deve ser aplicado pela conscin a partir da terceira idade (65 anos de idade), com vida ante-

rior disciplinada, e de acordo com as prescrições do médico da família, observando sempre os ho-

rários das refeições e mantendo o nível da lucidez. Vale fazer pequeno período de experiência  

e qualquer alteração notável da saúde, a pessoa deve parar e voltar a consultar o clínico. É eviden-

te a necessidade da autotolerância quanto a pequenas variações, por exemplo, de meia hora, no 

cumprimento rígido do horário, de acordo com as circunstâncias e os contingenciamentos naturais 

da vida humana. 

 

Gastrologia. A fim de sustentar o esquema e evitar problemas gástricos, seguindo  

a orientação moderna de se alimentar 5 ou 6 vezes ao dia, com poucas porções alimentares em 

cada vez, pode-se empregar, além do desjejum, almoço e jantar, recursos da Tecnologia da Ali-

mentação, os alimentos mais leves, por exemplo, estes 7 produtos de sabores específicos, saudá-

veis, para serem consumidos dentro de 3 dias depois de aberto o pacote, aqui dispostos na ordem 

alfabética: 

1.  Alimento tipo carvão: as bolachas pretas queimadas. 

2.  Alimento tipo compensado: os pães ou bolachas duplas com farelo de trigo. 

3.  Alimento tipo cortiça: os pães ou biscoitos achatatos com farelo de trigo. 

4.  Alimento tipo isopor: os pães ou bolachas de trigo com arroz integral. 

5.  Alimento tipo papelão: as torradas integrais com aveia; o pão sueco. 

6.  Alimento tipo plástico: as gelatinas de várias cores. 

7.  Alimento tipo serragem: os pães de glúten integral com sementes de sésamo. 

 

Conviviologia. De acordo com a Interassistenciologia, devem-se considerar, também  

a título de trabalhos intelectuais durante os turnos, certos momentos regulares de convivialidade, 

por exemplo, tertúlias conscienciológicas, eventos científicos, reuniões conscienciocêntricas, en-
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tre outros. Além disso, algumas atividades sociais extrapautas podem alterar, ao modo de condu-

tas-exceção, os turnos intelectuais. 

Hipótese. Eis a hipótese racional a ser comprovada: o trinômio 4 trabalhos–4 refeições–

–4 sonos pode evitar a perda de neurônios e o envelhecimento acelerado? 

 

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 turno intelectual, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

2.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

PARA  QUEM  TEM  O  PERFIL  ADEQUADO,  A  MEGATÉC-
NICA  DOS  TURNOS  MENTAISSOMÁTICOS  PODE  FAZER 

A  CONSCIN  ULTRAPASSAR  OS  DESEMPENHOS  INTELEC-
TUAIS  OBTIDOS  NA  EXISTÊNCIA  ATÉ  À  TERCEIRA  IDADE. 

 

Questionologia. Você tem algum interesse de empregar a técnica dos turnos mentaisso-

máticos? Já pode praticá-la ou vai preparar-se para executá-la no futuro próximo? 
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U L T I M I D A D E  
( H O L O F I L O S O F I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ultimidade é a hipótese de tentativa da qualificação holofilosófica da in-

finitude (Cosmos), ou eternidade (Cronêmica), evolução (Evoluciologia) e princípio consciencial 

(Conscienciologia), autodiscernidor (Autodiscernimentologia) e moral (Cosmoeticologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo último deriva do idioma Latim, ultimus, “o mais afastado;  

o mais remoto; último”, de ultimare, “acabar; terminar”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ultimismo. 2.  Teoria da evolutividade continuada. 3.  Hipótese do 

eterno recomeço. 4.  Vida consciencial. 5.  Antimaterialidade. 6.  Última idade. 7.  Quarta idade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo ultimidade: miniultimidade; maxiultimidade; ultimidista. 

Neologia. Os 3 vocábulos ultimidade, miniultimidade e maxiultimidade são neologismos 

técnicos da Holofilosofia. 

Antonimologia: 1.  Teoria do materialismo. 2.  Hipótese da finitude da vida conscien-

cial. 3.  Vida intrafísica. 

Estrangeirismologia: o ad infinitum evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a cosmopensenidade; o problema sempre aberto do primopensene; a pri-

mopensenidade. 

 

Fatologia: a ultimidade; o futuro infinito; o presente-futuro infinitivo; a finalidade de 

tudo como eterno recomeço; a eterna recorrência; a eternidade pessoal; a grandeza real da cons-

ciência; a racionalidade da inteligência permanente; o momento evolutivo consecutivo e ininter-

rupto; a Filosofia do interesse último da consciência; a preocupação última do grupocarma; o ob-

jetivo último de todos; a antimaterialidade; o autoutilitarismo multidimensional; as últimas conse-

quências autopesquisísticas; o moto contínuo; o alfa e o ômega; a enésima potência; o horizonte 

ininterrupto; a condição além do Estado Mundial; a cosmossíntese da megafraternidade. 

 

Parafatologia: a eternidade da consciência; o além desta dimensão intrafísica; a cosmo-

consciência; o conscienciês; a evolução consciencial sem fim; a Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de causa e efeito. 

Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia. 

Ciclologia: o ciclo mentalsomático. 

Trinomiologia: o trinômio consciencial indestrutível-imperfeito-evolutivo. 

Mitologia: o mito do finitismo. 

Holotecologia: a cosmoconsciencioteca; a cosmoeticoteca; a cosmoteca; a evolucioteca; 

a serenoteca. 
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Interdisciplinologia: a Holofilosofia; a Mateologística; a Evoluciologia; a Holomaturo-

logia; a Holocarmologia; a Cosmoeticologia; a Cosmoconscienciologia; a Paraprocedenciologia;  

a Proexologia; a Megaprospectiva; a Parassofia; a Cosmognosia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Consciex Livre. 

 

Masculinologia: o ultimidista; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a ultimidista; a evoluciólogo; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens autoconscientialis; 

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus;  

o Homo sapiens serenissimus; a Conscientia libera (CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniultimidade = a hipótese racional da imortalidade da consciência; 

maxiultimidade = a hipótese racional da pararrealidade permanente da Tudologia. 

 

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 ultimidade, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

2.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

5.  Mateologística:  Experimentologia;  Nosográfico. 

6.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  CONCEITO  TRANSCENDENTE  DA  ULTIMIDADE,  AO  IN- 
VÉS  DE  DESENCORAJAR  A  CONSCIN  LÚCIDA,  POTENCIA-
LIZA  A  VONTADE  PARA  ENCARAR  A  RECIN  E  A  REEDU-  

CAÇÃO  NA  VIDA  INFINITA  E  EM  ETERNA  EXPANSÃO. 
 

Questionologia. Você já refletiu sobre a própria ultimidade? Quais ideias novas conce-

beu com tal reflexão? Você é ultimidista? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 217. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 52 e 170. 
3.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 
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6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 53, 340 e 530. 
4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 405 e 1.106. 
5.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  

5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 44. 

6.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-
tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 116. 

7.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 580. 

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

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 622. 
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U L T R E X E G É T I C A  
( E X E G E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Ultrexegética é a Ciência ou técnica aplicada à interpretação racional, 

conteudística, teática, máxima, dos fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos do Cosmos, de 

acordo com os fundamentos da Descrenciologia e dos princípios e mecanismos multiculturais, 

multidimensionais, multitemporais, multiexistenciais, multimilenares, holossomáticos, holopensê-

nicos, holomnemônicos, holobiográficos e holocármicos da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo ultra procede do idioma Latim, ultra, “para além de; adiante de; 

fora de; além; mais longe”. O termo exegética deriva do idioma Grego, eksegetiká, plural do adje-

tivo eksegetikós, “próprio de interpretar ou explicar”, através do idioma Latim, exegetice, “Arte 

de explicar”. O vocábulo exegético apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Ultrexegeticologia. 02.  Ultrexegética cosmovisiológica. 03.  Exe-

gética Máxima. 04.  Ultra-Hermenêutica. 05.  Ultra-Hermeneuticologia. 06.  Hermenêutica cos-

movisiológica. 07.  Hermenêutica Máxima. 08.  Ultranaliticologia.  09.  Analiticologia Cosmovi-

siológica. 10.  Analiticologia Máxima; mundividência conscienciológica. 

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

exegeta; Exegética; exegético; Exegeticologia; Miniexegética; miniexegético; Miniexegeticolo-

gia; Ultrexegética; ultrexegético; Ultrexegeticologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Exegeticologia, Ultrexegética e Ultrexegeticologia, e as duas 

expressões compostas Ultrexegética Intrafísica e Ultrexegética Multidimensional são neologis-

mos técnicos da Exegeticologia. 

Antonimologia: 01.  Exegética. 02.  Exegeticologia. 03.  Miniexegética. 04.  Miniexege-

ticologia. 05.  Hermenêutica. 06.  Hermeneuticologia. 07.  Mini-Hermenêutica. 08.  Mini-Herme-

neuticologia. 09.  Analiticologia. 10.  Minianaliticologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à meganálise das realidades e pararrealidades do Cosmos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das análises em geral; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: as múltiplas grandezas das qualidades interpretativas das coisas, realidades  

e contingenciamentos; os órgãos de interpretação; os sentidos somáticos; os fenômenos orgâni-

cos; os atributos cerebrais; as faculdades mentais; os fenômenos psíquicos; as interpretações dis-

funcionais dos fatos; a análise conclusiva no momento evolutivo; as respostas sensoriais; as res-

postas intelectuais; a identificação dos fenômenos; a interpretação dos conteúdos dos fenômenos 

já identificados; as autorreflexões supercríticas; as neoideias provocativas; as neoverpons recicla-

doras; a melhoria do megafoco das pesquisas; a mudança do centro dos debates; a esnobação do 

núcleo das atenções eletronóticas; a busca dos temas prioritários da evolução consciencial; as 

neorreflexões sobre as retrorreflexões; a liberação intelectiva de cada conscin; as neointerpreta-

ções sobre as retrointerpretações; as abordagens técnicas mais evoluídas às realidades; a capaci-

dade pessoal de interpretação das ocorrências; o emprego das ultracognições teáticas; a falseabili-

dade das hipóteses; as mudanças de paradigmas cada vez mais frequentes; a insustentabilidade 

das teorias por muito tempo; a infinita capacidade de aperfeiçoamento da Humanidade; a comple-

mentaridade dos saberes interdisciplinares na interpretação da realidade; a mininterpretação das 
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realidades pela conscin pré-serenona; a ultrinterpretação das realidades pela Consciência Sereno-

na; o Bairro Cognópolis instalando o centro de gravidade social da Conscienciologia a partir da 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) e estruturando a cidadela das 

pesquisas evolutivas das consciências. 

 

Parafatologia: as percepções extrassensoriais; os fenômenos parapsíquicos; as respostas 

parapsíquicas em bases extrafísicas ou multidimensionais da consciência; os desequilíbrios intra-

conscienciais impeditivos da cosmovisão equilibrada dos fatos e parafatos extraconscienciais;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; a troca do interesse momentoso pelos interesses multiexistenciais; a libertação do Homem 

confinado pela incultura parapsíquica; a implantação dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomá-

ticos disseminando a compreensão da Conscienciologia; a autoconscientização multidimensional 

(AM); o papel histórico do parexegeta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectivo; o sinergismo paraperceptivo cérebro-para-

cérebro; o sinergismo cosmovisiologista intelectualidade-racionalidade-logicidade-parapercepti-

bilidade; o sinergismo ultrexegético criticidade cosmoética–contextualidade multidimensional– 

–autodiscernimento evolutivo. 

Principiologia: o princípio da imparcialidade; a busca da substância das evidências  

e provas pessoais com bases no princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a hipótese do esgotamento eletronótico; a teoria da Era da Consciência;  

a teoria da interpretação da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: as técnicas hermenêuticas; a combinação da técnica da exaustividade e do 

detalhismo com a cosmovisão; as técnicas pesquisísticas participativas da Conscienciologia. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

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

rio conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Hermeneutas Parapsíquicos; o Colégio Invisível 

dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito multiplicador das neoverpons. 

Neossinapsologia: a conjunção das neossinapses com as paraneossinapses para abran-

ger realidades e pararrealidades. 

Ciclologia: o ciclo construção-desconstrução-reconstrução das verdades relativas; o ci-

clo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio Exegética-Orismologia; o binômio Hermenêutica-Exegética;  

o binômio Cronêmica seriexológica–Proxêmica multidimensional. 

Interaciologia: a interação interpretação do detalhe isolado–interpretação detalhista 

do conjunto do objeto; a interação onipresente fatos-parafatos; a interação Humanidade–Para- 

-Humanidade pressentida por poucas pessoas; a interação História–Para-História ignorada por 

legiões de pessoas. 

Crescendologia: o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional;  

o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo evolutivo subcérebro-cérebro-paracérebro; 

o crescendo autopensenização nacionalista–autopensenização extraterrestre; o crescendo reci-

clador da caça judaica ao lucro para a identificação das megacognições da Serenologia. 

Trinomiologia: o trinômio fatos-versões-paraversões; o trinômio interpretação-siste-

matização-explanação; o trinômio realidade-identificação-verdade. 

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

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria rarefeita / teoria consistente; o antagonismo 

exegese / eisegese; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo conteúdo / forma; o anta-
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gonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo cognoscível / incognoscível; o anta-

gonismo protabordagem da toupeira / ultrabordagem da Consciex Livre. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; as leis do Universalismo; as leis do Megafraternis-

mo;  a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a hermeneuticoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca;  

a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Ultrexegética; a Exegeticologia; a Hermeneuticologia; a Analiti-

cologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Vivenciologia; a Autanaliticologia; a Hete-

ranaliticologia; a Somatologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia;  

a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o para-hermeneuta; o parexegeta. 

 

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 para-hermeneuta; a parexegeta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ultroexegeticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Ho-

mo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens experimentatus;  

o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens criticus; o Homo sapiens studiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Ultrexegética Intrafísica = a exegese das realidades desta dimensão hu-

mana; Ultrexegética Multidimensional = a exegese das pararrealidades ou da multidimensionali-

dade da consciência. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica cosmoética; a cultura conscienciológica; a Multi-

culturologia da Hermeneuticologia e da Exegeticologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Exegeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 con-

ceitos básicos, ou conclusões práticas, derivados das investigações da Ultrexegética: 
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01.  Autocogniciologia. A Ultrexegética incentiva o trabalho aprazível de a pesquisadora 

e o pesquisador conhecerem melhor a si mesmos e ao Cosmos e, a partir dos achados do autopa-

rapsiquismo racionalizado, gerando alvoroço intraconsciencial nas ninhadas dos gurus das acade-

mias e universidades convencionais. 

02.  Autoconscienciologia. A Ultrexegética depura as reações sutis da conscin ante  

o Cosmos, por exemplo: os autoposicionamentos de a pessoa lúcida não marchar a cavalo, não 

andar de riquixá, não pisar na grama, não receber homenagens e honrarias e evitar as dedicatórias, 

instrumentos capazes de travar as heterocríticas da obra escrita em foco. 

03.  Centramentologia. A Ultrexegética conduz o pesquisador às autorreflexões super-

críticas atravessando o périplo ideológico desde o centramento do autoumbigo à cosmovisão no 

megafoco interassistencial do Cosmos, abatendo, em silêncio, as vacas sagradas do obscurantis-

mo medievalesco ainda prevalecente no Terceiro Milênio, em diversificadas áreas humanas. 

04.  Hiperconscienciologia. A Ultrexegética permite a ordenação do mosaico dos con-

trastes por meio da convergência atenta ao megafoco evolutivo no rumo da hiperconsciência inte-

rassistencial, evolutiva. 

05.  Interassistenciologia. A Ultrexegética inspira o individualismo doador, paradoxal, 

da conscin minipeça, autoconsciente, interassistencial, no qual o neomodelo paraindividualista in-

sere a si mesma à frente, em favor da interassistencialidade perante todas as consciências, em to-

das as dimensões, e a Cosmoética, independendo de dogmas, defendendo a vida intrafísica antes  

e após a dessoma. 

06.  Intercriticologia. A Ultrexegética estabelece a crítica intercultural cosmoética as-

sentada na libertação da conscin do etnocentrismo e na descartabilidade dos interesses periféricos 

ou secundários da vida humana. 

07.  Megafocologia. A Ultrexegética conduz o hermeneuta, homem ou mulher, à mega-

focagem no problema ímpar da prioridade evolutiva, pessoal e grupal no universo pesquisístico 

da Conscienciologia, à frente do próprio tempo, em termos evolutivos, políticos, práticos. 

08.  Paracronologia. A Ultrexegética esclarece o embasamento da evolução conscien-

cial inafastável em todo o planeta Terra, no qual, no primeiro tempo, os bons saem espontanea-

mente ou quando querem (Serenologia) e, no segundo tempo, os maus saem a contragosto, em 

função da evolução média da população (Transmigraciologia). 

09.  Pesquisologia. A Ultrexegética demonstra os fatos de, no decurso de séculos, o po-

vo ou o mundo viveu rejeitando a teoria do heliocentrismo e, hoje, extensos segmentos sociais 

ainda rejeitam a lógica teoria da Evolução Natural, sendo portanto, compreensível legiões de pes-

soas rejeitarem os princípios avançados da Conscienciologia, a Neociência não massificável. 

10.  Refinamentologia. A Ultrexegética afirma o ritmo das descobertas como sendo  

o ritmo da evolução geral, por exemplo, no fenômeno da Conscienciologia, o conscienciês apare-

ce ainda como sendo grande mistério dentro de imenso enigma e o Serenão representa a reunião 

da infinidade de refinamentos ainda inescrutáveis da evolução 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 Ultrexegética, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Exegese  conscienciológica:  Comunicologia;  Neutro. 
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09.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Interpretação  seletiva:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

12.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  ULTREXEGÉTICA  É  INCONTESTAVELMENTE  IMPOR-
TANTE  NO  CONVÍVIO  COM  AS  REALIDADES,  EM  GERAL,  
MAS,  PRECIPUAMENTE,  EM  TODAS  AS  OCORRÊNCIAS  

FUNDAMENTADAS  NA  PARAPERCEPTIBILIDADE  HÍGIDA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a Ciência ou técnica da Ultrexegé-

tica? Você vive satisfeito com o nível da interpretação teática pessoal dos fatos essenciais da pró-

pria vida? 
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UNI CI N  
( I N T E G R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A UNICIN – União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais – 

é a associação multidimensional, de caráter assistencial, parapolítico, científico, educacional, não 

econômico, transnacional e universalista, regida por estatuto específico e pelas normas legais 

pertinentes, fundada em Foz do Iguaçu, em 22 de janeiro de 2005, com o objetivo de promover  

a integração da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), com vistas  

à maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo união vem do idioma Latim, unio, “um; unidade; união”. Apareceu 

no Século XIV. O vocábulo instituição deriva igualmente do idioma Latim, institutio, “criação; 

formação”. Surgiu no Século XV. A palavra consciência provém do mesmo idioma Latim, cons-

cientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; 

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

O elemento de composição cêntrico procede também do idioma Latim, centrum, e este do idioma 

Grego, kéntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.  

O termo internacional vem do idioma Francês, international, e do idioma Inglês, international, 

“internacional”. Apareceu em 1858. 

Sinonimologia: 1.  Instituição Conscienciocêntrica (IC) unificadora. 2.  União das ICs. 

3.  Organização das ICs. 4.  Organização conscienciocêntrica unitiva. 5.  Câmara de deliberações 

das ICs. 6.  Parlamento cosmoético. 7.  Célula do Estado Mundial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo união: desu-

nião; desunida; desunidade; desunido; desunir; reunião; reunida; reunido; reunidor; reunidora; 

reunir; unicons; unida; unidade; unido; unidor; unidora; unir. 

Neologia. A sigla UNICIN e as 2 expressões compostas UNICIN executiva e UNICIN 

parecerista são neologismos técnicos da Integraciologia. 

Antonimologia: 1.  Empresa Conscienciocêntrica (EC). 2.  Instituição intrafísica con-

vencional. 3.  Partido político. 4.  Governança autocrática. 5.  Governação autista. 

Estrangeirismologia: o puzzle evolutivo; o modus faciendi; o modus operandi; o brain-

storming empresarial; o network proexológico; a diplomat posture do conscienciólogo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à teática do paradigma consciencial. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene da Integraciologia; o holopensene específico de grupos afi-

nizados do passado; o holopensene reurbanizador; o holopensene sociabilizador; o holopensene 

empreendedor; o holopensene pacificador; o holopensene dos acertos grupais; o holopensene rea-

lizador; os grupopensenes; a grupopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os pro-

exopensenes; a proexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a holopenseni-

dade das reconciliações; o holopensene das mediações de conflitos interconscienciais; o holo-

pensene da megafraternidade; os megapensenes dos acordos evolutivos; a megapensenidade dos 

acordos grupais; o holopensene dos Evoluciólogos; o holopensene dos Serenões. 

 

Fatologia: a UNICIN; o tecnopolo das ICs; a CCCI, oásis de inteligência evolutiva (IE); 

as ICs, polos assistenciais avançados; a Cognópolis, tecnópole da Paratecnologia; os organismos 

conscienciocêntricos; a agenda integrada da CCCI; o intercâmbio institucional; o ambiente dos 

acordos diplomáticos; as reuniões dos líderes nas missões diplomáticas; as negociações diplomá-

ticas; os procedimentos inerentes às negociações; os esforços pessoais visando os acertos grupais; 
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a argumentação cosmoética; a tares interinstitucional; as concessões cosmoéticas; as intervenções 

cosmoéticas; as omissões superavitárias; as acareações intrafísicas; o epicentrismo consciencial;  

o heterorrevezamento interpares; a infiltração cosmoética; a engenharia consciencial; a arquitetura 

de relacionamentos; a teática da política universalista; as articulações políticas cosmoéticas;  

a definição dos parâmetros de atuação para as diversas áreas da Conscienciologia, por meio da re-

alização de estudos e pesquisas científicas; a preservação da holomemória da Conscienciologia;  

o grupo evolutivo; a maxiproéxis grupal; a predisposição de fulcro sinérgico e catalisador destina-

do a harmonizar a ação dos associados e demais integrantes da CCCI; as sinapses para pensar 

global e agir localmente; a Organização das Nações Unidas (ONU); a União Europeia (UE);  

a Aliança Cooperativa Internacional (ACI); a Socin Conscienciológica; o exemplarismo do 

voluntariado conscienciológico; as metas cosmoéticas da proéxis em grupo; o atacadismo cons-

ciencial; a macroabordagem dos contingenciamentos evolutivos; a visão de conjunto dos fatos da 

CCCI; o estabelecimento das diretrizes políticas da CCCI; a consolidação da Ciência Conscien-

ciologia e especialidades, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão; a implementação 

da pesquisa conscienciológica teática do Estado Mundial ao modo de exemplarismo cosmoético; 

o compromisso em assegurar a continuidade e expansão do paradigma consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática da dife-

renciação pensênica; a assim e a desassim; a intensificação da tenepes; o parapsicodrama como 

facilitador do desenvolvimento grupal; a amparabilidade de função extrafísica; a teia multidimen-

sional; o corpo paradiplomático nas embaixadas interassistenciais; as ações paradiplomáticas; as 

missões paradiplomáticas; as parapolíticas institucionais; as agendas paradiplomáticas; as rela-

ções interconscienciais multidimensionais; as reurbexes, resultantes da reeducação e da ressociali-

zação de consciências; a imunidade paradiplomática; a ambiência pró-acordos paradiplomáticos; 

a paradiplomacia ensinada nos Cursos Intermissivos (CI) pré-ressomáticos; as reuniões multidi-

mensionais para os acertos grupais; os propósitos paradiplomáticos; as articulações dos represen-

tantes das paraprocedências; a teática da interassistência multidimensional; a vivência da mega-

fraternidade; a vivência da megaeuforização; as nuanças da visão de conjunto multidimensional; 

os acertos grupocármicos multisseculares; a vivência inicial da policarmalidade; o mecanismo 

multidimensional interassistencial; a união das Comunidades Conscienciológicas Cosmoéticas 

Extrafísicas (CCCEs); a Sociex Conscienciológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo IC-voluntariado; o sinergismo pró-atividade–amparo 

extrafísico de função; o sinergismo das parcerias entre ICs; o sinergismo intencionalidade–efeti-

vidade assistencial; o sinergismo resultados-interassistência; o sinergismo vida intrafísica–vida 

extrafísica; o sinergismo autodiscernimento–acerto evolutivo; o sinergismo vontade política–in-

tenção cosmoética. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo institucional; o princípio do equilíbrio do 

poder evolutivo; o princípio da atração entre os afins; o princípio da descrença; o princípio da 

interdependência evolutiva; os princípios da democracia pura; o princípio da convivialidade pa-

radiplomática; a vivência dos princípios do Estado Mundial. 

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

(CGC); o código de consignas grupais utilizado de modo pontual em reuniões executivas; o códi-

go grupal das prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria básica da evolução 

em grupo. 

Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas; a técnica da intervenção cosmoética; a técni-

ca de atuar ao modo de “bombeiro”; a técnica do protocolo, como ferramenta desassediadora;  

a técnica da acareação cosmoética; a técnica da argumentação cosmoética; a técnica da tenepes; 

a técnica do parar para pensar–pensar para acertar–agir para vencer. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à interassistencialidade. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório da 

Paradireitologia; o laboratório da Paradiplomacia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupalidade; o Colégio Invisível da Policarmolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio In-

visível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Para-

politicologia. 

Efeitologia: o efeito mediato e a longo prazo das ações implementadas hoje; o efeito 

dos acertos pessoais gerando neoacertos grupais; os efeitos evolutivos da paz entre os grupos. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo omniquestionamento; as neossinapses 

geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos; as neossinapses cosmoéticas da autodesasse-

dialidade e da heterodesassedialidade; as neossinapses geradas pelo exemplarismo multidimen-

sional; as neossinapses da interassistencialidade fixadas para o resto da vida humana; as neossi-

napses prioritárias; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da reeducação pela teática 

da Paradiplomacia; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo dos extrapolacionismos parapsí-

quicos; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo planejamento-implementação-consolidação;  

o ciclo construir-manter-administrar. 

Enumerologia: a união do voluntariado da CCCI; a união dos gestores da CCCI; a uni-

ão das ICs; a união das ECs; a união dos condomínios conscienciológicos; a união dos Colégios 

Invisíveis da Conscienciologia; a união dos Conselhos Técnico-Científicos da CCCI. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica; 

o binômio especialismo-generalismo; o binômio tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto; o bi-

nômio iniciativa assistencial–acabativa assistencial; o binômio vontade política–resolução cos-

moética; o binômio vínculo empregatício–vínculo consciencial. 

Interaciologia: a interação líderes-liderados; a interação coordenadores-voluntários;  

a interação vínculo profissional–vínculo consciencial; a interação Cognópolis-Socin; a interação 

ICs-ECs; a interação condomínios conscienciológicos–Cognópolis; a interação paz pessoal–paz 

grupal; a interação anticonflituosidade-heteroconflituosidade; a interação conscin vulgar–Se-

renão. 

Crescendologia: o crescendo proéxis individual–proéxis grupal–maxiproéxis grupal;  

o crescendo aluno-voluntário-gestor; o crescendo diplomata–aprendiz de paradiplomata–consci-

enciólogo; o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo democracia local–democracia 

nacional–democracia internacional; o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio eficiência-eficácia-efetividade; o trinômio motivação-traba-

lho-lazer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio recin-recéxis-complé-

xis; o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio contestação-réplica-tréplica; o trinômio uni-

versalismo-megafraternidade-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia. 

Antagonismologia: o antagonismo onipotência / impotência; o antagonismo ser / estar; 

o antagonismo poder / saber; o antagonismo saber / fazer; o antagonismo querer / merecer;  

o antagonismo querer / estar disponível. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a evo-

luciocracia. A democracia pura; as políticas do protótipo do Estado Mundial. 

Legislogia: a lei do maior esforço coletivo; a lei dos afins no bolsão da política; a lei 

dos afins no bolsão do poder; a lei dos afins no bolsão do saber. 

Filiologia: a argumentofilia; a conscienciofilia; a politicofilia; a sociofilia; a cosmoetico-

filia; o grupofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a democraciofobia; a conviviofobia. 

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

Maniologia: a mania de agradar; a mania de decidir sozinho; a mania de manipular;  

a mania de omitir; a mania de postergar; a mania de subestimar; a mania de superestimar. 

Mitologia: o mito do salvador da pátria. 
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Holotecologia: a juridicoteca; a politicoteca; a paradireitoteca; a diplomacioteca; a con-

vivioteca; a pacificoteca; a socioteca; a administrativoteca; a gregarioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Integraciologia; a Harmoniologia; a Parapoliticologia; a Paradi-

reitologia; a Paradiplomaciologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; 

a Parapercepciologia; a Discernimentologia; a Vinculologia; a Voluntariologia; a Parassociologia; 

a Ressociologia; a Parageopolítica; a Pararreurbanologia; a Intermissiologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin parestadista; a conscin parapolítica; a conscin paradiplomática; a conscin mediado-

ra de conflitos. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo diplomata; o acoplamentista; o reeducador; o agente 

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

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

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conselheiro; o macrossômata; o conviviólogo;  

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

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

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pacifista; o paradiplomata; o parapercepciologista; 

o parapolítico; o presidente; o estadista; o autopesquisador; o projetor consciente; o protocolista; 

o secretário-geral; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a consciencióloga diplomata; a acoplamentista; a reeducadora; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivis-

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

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a conselheira; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a gestora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pacifista; a paradiplomata; a parapercepciologista;  

a parapolítica; a presidente; a estadista; a autopesquisadora; a projetora consciente; a protocolista; 

a secretária-geral; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens diplomaticus; o Ho-

mo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo 

sapiens pacificus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens priorologus; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens para-

perceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: UNICIN executiva = a coordenação institucional de equipe multidiscipli-

nar para a certificação e estruturação organizacional de novas ICs; UNICIN parecerista 

= a atuação institucional na consolidação de pareceres técnicos elaborados pelas áreas compe-

tentes da UNICIN, em atenção às demandas da CCCI. 

 

Culturologia: a cultura da conscientização política; a cultura da política cosmoética;  

a cultura da Paradiplomaciologia; a cultura do voluntariado profissional; a mediação inter-

cultural; a cultura da pacificação; a cultura proexológica; a Multiculturologia da Interassisten-

cialidade. 
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Articulaciologia. A UNICIN atua no papel de instância de articulação cosmoética entre 

os voluntários da Conscienciologia e os organismos conscienciocêntricos da CCCI. Para tanto, 

promove contatos inter e suprainstitucionais, fomentando a coexistência pacífica, os consensos 

cosmoéticos e a cosmovisão parapolítica propiciadores da mudança de patamar evolutivo grupal. 

 

Organismos. Os Organismos Conscienciocêntricos (OCs) são os diversos tipos de agru-

pamentos da CCCI, formalizados ou não. Desempenham, em conjunto, papel relevante para o con-

texto maxiproexológico: os colégios invisíveis; os campi conscienciológicos; os condomínios re-

sidenciais conscienciológicos; as Cognópolis; as Empresas Conscienciológicas (ECs); as ICs; as 

Pré-ICs; os projetos suprainstitucionais; os residenciais intracampi. 

 

Maxiproexologia. A UNICIN deve priorizar, objetivando o completismo proexológico 

grupal, os 4 seguintes aspectos relacionados na ordem alfabética: 

1.  Holopensenologia: consolidar o holopensene da Conscienciologia no planeta. 

2.  Parapoliticologia: implantar as bases do Estado Mundial. 

3.  Pesquisologia: qualificar e consolidar a pesquisa da Conscienciologia na CCCI. 

4.  Reurbexologia: contribuir para a reurbanização intra e extrafísica. 

 

Instâncias. Sob a ótica da Politicologia, eis, a configuração política das instâncias deci-

sórias de governança conscienciocêntrica da CCCI, vigente, até o momento, relacionada na ordem 

funcional de abrangência: 

1.  Colegiado de Intercooperação: órgão máximo decisório da CCCI. 

2.  Conselhos suprainstitucionais: CIAJUC; CIEFFI; Científico; CINEO; Colegiologia; 

ECs; Epicons; ICs; Intervoluntariado; Parapedagógico. 

3.  Conselho dos 500: órgão máximo decisório da Cognópolis Foz do Iguaçu. 

4.  ICs: AIEC; APEX; ARACÊ; ASSINVÉXIS; CEAEC; COMUNICONS; CONS-

CIUS; DISCERNIMENTUM; EDITARES; EVOLUCIN; IAC; IIPC; INTERCAMPI; OIC; REA-

PRENDENTIA; RECONSCIENTIA; UNICIN; UNIESCON. 

 

Comitês. O Secretariado, órgão gestor da UNICIN, é composto de 3 comitês executivos, 

citados a seguir, em ordem alfabética: 

1.  Conscienciocentrologia: acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanha-

mento de ICs, Pré-ICs e grupos interessados em criar novas ICs. 

2.  Paradiplomacia: prevenção e resolução de conflitos interconscienciais e interinstitu-

cionais, promovendo a convergência de interesses e a realização de trabalhos evolutivos con-

juntos. 

3.  Planejamento e Projetos: assessoramento e execução do planejamento integrado da 

CCCI; fomento, análise e priorização dos projetos da CCCI. 

 

Conselhos. A partir da Organizaciologia, eis, na ordem alfabética, 10 categorias de con-

selhos técnicos, com expertise em áreas do conhecimento, importantes para a elaboração de dire-

trizes político-administrativas da CCCI, emanadas por meio de pareceres técnicos: 

01.  CIAJUC: Conselho Internacional de Assistência Jurídica à Conscienciologia. 

02.  CIEFFI: Conselho Internacional Econômico Financeiro Fiscal Interassistencial. 

03.  Científico: Conselho Científico da Conscienciologia. 

04.  CINEO: Conselho Internacional de Neologística. 

05.  Colegiologia: Conselho dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CICs). 

06.  ECs: Conselho de Empreendimentos Conscienciocêntricos. 

07.  Epicons: Conselho de Epicentros Conscienciais. 

08.  ICs: Conselho das Instituições Conscienciocêntricas. 

09.  Intervoluntariado: Conselho do Voluntariado da CCCI. 

10.  PPD: Conselho Parapedagógico da CCCI. 
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Eventos. Sob a ótica da Administrativologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 instrumentos utilizados pela UNICIN, passíveis de serem empregados na mensuração da perfor-

mance gestora das ICs: 

1.  Agenda integrada: agenda única contendo todos os eventos das ICs. 

2.  BIC: Balanço Interassistencial Conscienciocentrológico. 

3.  Colegiado: reunião eventual do Colegiado de Intercooperação com vistas à delibera-

ção coletiva de macrodecisões geradoras de algum impacto na CCCI. 

4.  Fóruns paradiplomáticos. 

5.  GTs: grupos de trabalho. 

6.  Meeting da UNICIN: atividade anual de planejamento estratégico do Secretariado  

e dos Conselhos da UNICIN. 

7.  Summits: atividade de planejamento integrado da CCCI, em geral organizado por 

área. Exemplos: o Summit de Planejamento; o Summit de Comunicação; o Summit Financeiro;  

e o Summit de Empreendimentos Conscienciocentrológicos. 

 

Categorias. Sob a égide da Conscienciocentrologia, eis, no universo da UNICIN, 3 tipos 

de agrupamentos institucionais, listados em ordem alfabética, aglutinando as ICs com caracte-

rísticas semelhantes quanto ao escopo de atuação. Sendo natural algumas ICs atuarem em mais de 

específica categoria, a classificação não é restritiva e sim elucidativa: 

1.  IC de entrada: qualificada para disponibilizar a informação inicial sobre o paradig-

ma consciencial, de acordo com as diversas características da demanda, seja reeducacional, cientí-

fica, terapêutica, de intervenção social, paradiplomática, midiática, entre outras. São exemplos  

a ARACÊ; a ASSINVÉXIS; a EVOLUCIN; o IIPC; a IAC; a INTERCAMPI. 

2.  IC de qualificação: especializada no desenvolvimento de atividades de aprofunda-

mento da Conscienciologia, na geração de conteúdos, pesquisa e ensino, visando a qualificação 

do voluntariado, dos pesquisadores, do corpo docente e dos processos terapêuticos. São exemplos 

a APEX; o CEAEC; a COMUNICONS; a CONSCIUS; a OIC; a REAPRENDENTIA; a RE-

CONSCIENTIA; a UNIESCON. 

3.  IC de suporte: voltada para o suporte de recursos conscienciais, financeiros, ambien-

tais, patrimoniais, editoriais e tecnológicos à CCCI. São exemplos a AIEC; o DISCERNIMEN-

TUM; a EDITARES; a UNICIN. 

 

Indicadores. O universo de atuação da UNICIN pode ser avaliado em função da pro-

gressão do número de 5 ICs atendidas na data de fundação (2005) para o número atual (Ano-base: 

2011) de 18 ICs e 5 Pré-ICs. Tal estatística aponta duas realidades incontestes: a expansão des-

centralizada e democrática de instituições especializadas e a demanda crescente da atuação para-

diplomática da UNICIN, contemplando o entrosamento técnico dos organismos conscienciocên-

tricos componentes da CCCI. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 UNICIN, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

03.  Areópago  conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

04.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

05.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

07.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 
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08.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

09.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

10.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

11.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  UNICIN  INTEGRA  OS  DIVERSOS  ORGANISMOS  CONS-
CIENCIOCÊNTRICOS  E  O  VOLUNTARIADO  DA  COMUNIDA-
DE  CONSCIENCIOLÓGIA  COSMOÉTICA  INTERNACIONAL,  
VISANDO  O  COMPLETISMO  DA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, voluntário ou voluntária da Conscienciologia, 

compreende o próprio papel atuando na condição de minipeça lúcida na CCCI? Você usufrui da 

oportunidade ímpar de participar da convergência de fatores evolutivos proexológicos? 

 
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 23, 25, 174, 461 e 944. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 

filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21  
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 

do Iguaçu, PR; 2004; páginas 30, 35 e 171. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 429. 

 

M. I. C. 
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U N I V E R S A L I S M O    CO N V I V I O L Ó G I C O  
( U N I V E R S A L I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O universalismo conviviológico é a condição, comportamento ou conduta 

de a conscin, homem ou mulher, vivenciar coexistência sadia, pacífica, interassistencial, fraterna 

e cosmoética com os compassageiros evolutivos, a realidade e a pararrealidade do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo universal deriva do idioma Latim, universalis, “geral; univer-

sal”. Apareceu em 1310. A palavra universalismo surgiu em 1874. O termo conviver deriva do 

idioma Latim, convivere, “viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer 

juntamente; ser companheiro de mesa”, constituído pelo prefixo cum, “com”, e vivere, “viver; 

estar em vida; estar vivo; existir”. Apareceu no Século XIX. O sufixo ico, ica, formador de adje-

tivos, vem do idioma Grego, ikós. 

Sinonimologia: 1.  Cosmismo conviviológico. 2.  Megafraternidade conviviológica. 

3.  Mundialismo conviviológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas universalismo conviviológico, miniuniversalismo 

conviviológico e maxiuniversalismo conviviológico são neologismos técnicos da Universalismo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Sectarismo conviviológico. 2.  Isolacionismo convivencial. 3.  Ima-

turidade conviviológica. 4.  Ortodoxia conviviológica.  

Estrangeirismologia: a erradicação da closed mind; a intelligentsia evolutiva; o cultural 

background das retrovidas; o Cosmocognitarium; a visión universalista; a imprescindível ökolo-

gischem Bewusstsein; a Weltanschauung; o telos da evolução planetária; o extraphysical outer 

space; a coniunctio; o neomodus ratiocinandi evolutivo; o rapport multimilenar entre as cons-

cins; a interação urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holoconvivência universalista. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Universa-

lismo: cosmovisão interassistencial. Universalismo exige megaempatia. 

Citaciologia: – Para mim, é muito melhor compreender o Universo como ele realmente 

é do que persistir no engano, por mais satisfatório e tranquilizador que possa parecer (Carl 

Sagan, 1934–1996). Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito 

(Albert Einstein, 1879–1955). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao as-

sunto: 

1.  “Convivialidade. Há 3 categorias de pessoas quanto à convivialidade: a hostil ou 

assediadora, a indiferente ou deprimida e a amigável ou amparadora, interassistencial. – “Qual 

desses estados categoriza o seu temperamento?””. 

2.  “Crescendo. No trinômio ou crescendo da convivialidade, a consciência sai da sexua-

lidade para a afeição do duplismo e descobre a autovivência permanente da transafetividade”. 

3.  “Universalismo. A pessoa renasce em famílias de diferentes etnias, em vidas huma-

nas sucessivas, a fim de caminhar abertamente para a vivência do universalismo”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do universalismo; o holopensene pessoal da convi-

vialidade harmônica; o holopensene pessoal do altruísmo; os autopensenes; a autopensenidade;  

a amplitude autopensênica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a superação da autopenseni-

zação axípeta; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipense-
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nes; a maxipensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a máxima amplitude au-

topensênica; a autopensenização cosmovisiológica interassistencial. 

 

Fatologia: o universalismo conviviológico; a hiperacuidade da conscin quanto à descen-

tração assistencial; o poliglotismo favorecendo a amplitude comunicativa com as diversas cultu-

ras e etnias; a evitação do autismo social; a vida social antipreconceituosa; a superação dos secta-

rismos e acepção de pessoas; a inconvivialidade; o autismo social dos hikikomoris favorecido pe-

lo uso descontrolado da tecnologia; a incapacidade empática; a autossuperação do primado do 

egocarma; a erradicação dos racismos ou tendência ao separatismo; a predisposição inata de con-

vivência sadia com as diversas etnias; o entendimento da lógica interna da cultura alheia; a teática 

da inteligência conviviológica; as crenças e tradições culturais enraizadas; os conflitos intercultu-

rais; a evolução por meio da interdependência entre todos os seres vivos e elementos abióticos 

terráqueos; a convivência interespécie; o universalismo fetal iniciado com as plantas na Terra;  

a fitoconvivialidade evolutiva; o senso ecossistêmico; a zooconvivialidade madura e cosmoética; 

a aquisição da autoconsciencialidade da interdependência conviviológica; a convivência homeos-

tática e sadia com a Natureza; a convivência sustentável com o Planeta; a ampliação da mentali-

dade terráquea; a qualificação sistemática da carga de convivialidade; a coedes; a interassistência 

policármica; o desenvolvimento do generalismo do autoconhecimento; a interdisciplinaridade nas 

pesquisas; a necessária erradicação dos preconceitos, apriorismos, repressões e condicionamen-

tos; a interassistencialidade universalista; os choques culturais resultantes do nível de autodiscer-

nimento e maturidade; o ato de pensar globalmente e agir localmente; as abordagens multicultu-

rais; a imprescindível autoaculturação; a autoaculturação evolutiva; a dissolução do egoísmo par-

ticularista e da visão centrípeta do egão favorecendo a intolerância generalizada; a convivência 

com os inúmeros perfis de consciências; a Antidogmatologia conviviencial; o desenvolvimento da 

transfetividade; o nível e o alcance universalista da interassistencialidade pessoal; a evolução 

consciencial por meio da holoconvivialidade sadia; a transmigração enquanto oportunidade de au-

torreeducação; a sensação de omnipertencimento do universalismo teatizado; a coexistência har-

moniosa; a convivência compulsória favorecendo a reflexão e reconciliação; a convivialidade as-

sistencial com os antípodas; o reconhecimento de os domínios íntimos do próprio microuniverso 

consciencial serem a única soberania; o direito à objeção de consciência quando pertinente; o au-

todiscernimento crítico no contrafluxo das fossilizações culturais milenares; a minimização dos 

choques interculturais; a criação de áreas de convivência comum; a derrocada das muralhas  

e fronteiras interconscienciais; o ato de trabalhar no favorecimento da maturidade dos seres hu-

manos; a autoconsciencialidade pacifista; a inteligência evolutiva (IE) aplicada diuturnamente;  

a reeducação geral das conscins dentro da coexistência cosmoética no Cosmos; a cidadania cós-

mica; o escrutíneo conscienciológico do Cosmos; os possíveis holossomas diversificados; o con-

ceitualismo cósmico; a autointegração prática com o Cosmos e a expansão da mundividência  

a partir da autapreensibilidade do Universo; o número incalculável de componentes da Família In-

terplanetária ou Cósmica.  

 

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

conviviológica extrafísica; a erradicação do antissectarismo multidimensional; o impacto profilá-

tico e didático das parexcursões interplanetárias favorecendo o discernimento dos intermissivis-

tas; a projetabilidade lúcida propiciando o senso de Para-Humanidade; a parexperimentação com 

a parabiodiversidade potencializando o abertismo consciencial quanto às parafôrmas e paracultu-

ras; o círculo parassocial pessoal; a autorreconciliação interconsciencial generalizada; a influência 

da paragenética; a paraaculturação; a visão panorâmica multidimensional; a linguagem na dimen-

são mentalsomática; a universalidade dos mundos habitados; a paradiplomacia intergaláctica;  

a holoconvivência pacífica multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência-Cosmos; o sinergismo convivialidade-para-

convivialidade; o sinergismo automaturidade-magafraternidade; o sinergismo empatia-lucidez- 

-cosmoética. 

Principiologia: o princípio universal da interdependência evolutiva; o princípio de a vi-

da consciencial estar semeada em bilhões de galáxias; o princípio mateológico das microrrea-

lidades e macrorrealidades multidimensionais infinitas; o princípio da não violência; o princípio 

da convivialidade interconsciencial ser inevitável e insubstituível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assegurando o respeito ao Paradi-

reito das consciências em qualquer contexto; o código de princípios pessoais para viver na Terra. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva aplicada à convivialidade diuturna; 

a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do 

Universo em expansão; a teoria da transafetividade. 

Tecnologia: as técnicas de aquisição do senso universalista; a técnica da retribuição 

pessoal; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica de pensar antes de falar; a técnica 

da omissão superavitária; a técnica da convivialidade sadia. 

Voluntariologia: o voluntariado interdimensional na prática da tenepes; os voluntários 

da interassistencialidade; o voluntário teático da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o la-

boratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevo-

luciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Autorreedu-

caciologia; o Colégio Invisível do Universalismo; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Para-

direitologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos abrangentes da autoconscientização cosmológica sobre a auto-

mundividência; os efeitos conscienciais do convívio com as diferenças culturais; o efeito da inte-

rassistencialidade na sustentação da convivialidade sadia; o efeito cosmovisiológico da aborda-

gem macro-micro; o efeito da aplicação máxima da inteligência evolutiva multidimensional;  

o efeito impactante da apreensão da amplitude do Cosmos e da diversidade de manifestações 

conscienciais possíveis. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da convivência com as diferenças cultu-

rais; as neossinapses exigidas para a convivência produtiva com a tecnologia; as neossinapses 

necessárias para conviver com conscins e consciexes de diferentes formas e temperamentos; as 

neossinapses geradoras de neomundividências; as neossinapses referentes à aplicação da inteli-

gência evolutiva na holoconvivialidade. 

Ciclologia: o ciclo retrocultura-paracultura-neocultura; o ciclo autesforço-autoques-

tionamento-autorreflexão-autorretificação; o ciclo evolutivo das relações cármicas. 

Enumerologia: o preconceito; o paroquialismo; a apriorismose; o dogma; o nacionalis-

mo; o sectarismo; o fanatismo. A convivência harmônica; a convivência obrigatória; a convivên-

cia conflituosa; a convivência afetiva; a convivência interespécie; a convivência interassistencial; 

a convivência extrafísica.  

Binomiologia: o binômio ortoconvivialidade-universalismo; o binômio autoconviviali-

dade-holoconvivialidade; o binômio tenepessismo-paraconvivialidade; o binômio harmonia in-

traconsciencial–harmonia interconsciencial; o binômio admiração-discordância; o binômio poli-

glotismo-multiculturalismo; o binômio globalização–universalização. 

Interaciologia: a interação conscin-microrganismo; a interação conscin-flora; a intera-

ção conscin-fauna; a interação conscin-consciex; a interação conscin terráquea–conscin extra-

terrestre; a interação diplomacia-intercompreensão; a interação pacifismo-reurbanização; a in-

teração conscin-Cosmos; a interação minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo 

do Cosmos. 
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Crescendologia: o crescendo inconvivialidade-holoconvivialidade; o crescendo cidada-

nia nacional natalícia–cidadania universal vivenciada; o crescendo isolacionismo-clanismo- 

-bairrismo-cosmopolitismo-universalismo; o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multi-

dimensional; o crescendo inevitável patoconvivialidade-ortoconvivialidade. 

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio macro-micro-nano; o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio noso-

gráfico intolerância-belicismo-transmigração; o trinômio respeito-convivialidade-universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio microconvivialidade-fitoconvivialidade-zooconvivialidade-

-hominiconvivialidade-holoconvivialidade; o polinômio preconceito-intolerância-violência-beli-

cismo; o polinômio conviviológico planeta Terra–sistema solar–galáxia–Universo. 

Antagonismologia: o antagonismo preconceito / respeito; o antagonismo competitivida-

de / intercooperação; o antagonismo rigidez mental / flexibilidade adaptativa; o antagonismo 

convivência parasitária / convivência superavitária; o antagonismo autismo / universalismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da autoconsciencialidade do Universalismo; o paradoxo 

autonomia intraconsciencial–interdependência consciencial; o paradoxo de a assistência aos 

megassediadores gerar a agudização autoparapsíquica; o paradoxo de o aprimoramento bioe-

nergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, pré-huma-

nos, vegetais, ambientes e objetos; o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaper-

das seculares; o paradoxo de a mais avançada manifestação de afeto não ser emocional. 

Politicologia: a necessária discernimentocracia no convívio interconsciencial; o combate 

à política de pão e circo; a necessidade da política de boa vizinhança; a Política Nacional de Edu-

cação Ambiental; a Política Nacional da Biodiversidade; a política Nacional dos Recursos Hí-

dricos; a posição política de objeção de consciência pacífica; a política de defesa dos Direitos Hu-

manos; a política da convivialidade sadia com tudo e todos; a meritocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da empatia aplicada ao convívio interespécie; a lei do maior esforço 

aplicada à aquisição do senso de universalismo; a lei da grupalidade; as leis da holoconvivia-

lidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da atração universal. 

Filiologia: a biofilia; a fitofilia; a zoofilia; a conscienciofilia; a etnofilia; a xenofilia;  

a sociofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a xenofobia; a etnofobia; a fitofobia; a zoo-

fobia; a homofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do ostracismo; a reprodução anacrônica da re-

troparacultura na síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a superação da síndrome da 

subestimação consciencial; a erradicação da síndrome da interiorose; a evitação da síndrome da 

apriorismose no convívio interconsciencial. 

Maniologia: a mania de não se colocar no lugar do outro; a superação da mania de exal-

tar a própria cultura; a erradicação das manias em bases culturais; a mania de pensar mal dos ou-

tros; a apriorismomania. 

Mitologia: o mito da independência absoluta; a erradicação do mito da superioridade 

étnica; a superação do mito do criacionismo; o mito da convivência perfeita. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a fitoteca; a zooteca; a universalismoteca;  

a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Universalismologia; a Holoconviviologia; a Extraconviviologia; 

a Fitoconviviologia; a Zooconviviologia; a Paraconviviologia; a Cosmoeticologia; a Paradireito-

logia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Autodiscernimentologia; a Intermissiologia; a Inter-

assistenciologia; a Holomaturologia; a Megafraternologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin universalista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin sociável; a conscin aberta; a conscin aglutinadora; a cons-

cin enciclopedista; a conscin cosmovisionista; a consciex lúcida. 
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Masculinologia: o conviviólogo; o fitoconviviólogo; o zooconviviólogo; o intermissi-

vista; o duplólogo; o amigo raríssimo; o compassageiro evolutivo; o docente; o sociólogo; o pa-

rassociólogo; o tenepessista; o paradiplomata; o paradireitólogo; o reeducador; o epicon lúcido;  

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor exis-

tencial; o pesquisador; o poliglota; o projetor consciente; o cosmólogo. 

 

Femininologia: a convivióloga; a fitoconvivióloga; a zooconvivióloga; a intermissivista; 

a duplóloga; a amiga raríssima; a compassageira evolutiva; a docente; a socióloga; a paras-

socióloga; a tenepessista; a paradiplomata; a paradireitóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a pesquisadora; a poliglota; a projetora consciente; a cosmóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens herbarius; o Homo sapiens zoophilicus; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens assisten-

tiologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens interas-

sistentialis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia  

 

Exemplologia: miniuniversalismo conviviológico = o da conscin no convívio com seres 

de diferentes etnias; maxiuniversalismo conviviológico = o da conscin no convívio sadio com di-

ferentes espécies de seres vivos intra e extrafísicos.  

 

Culturologia: a cultura do Universalismo multidimensional; a cultura da convivialidade 

harmônica; a cultura pacifista; a superação da cultura do individualismo; a necessária erra-

dicação dos idiotismos culturais; a Multiculturologia; a Interculturologia; a autoaculturação evo-

lutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o universalismo conviviológico, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Acepção  de  pessoas:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

02.  Articulação  social:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autoconscientização  cosmológica:  Cosmovisiologia;  Neutro.   

04.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Conceito  cósmico:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Cosmoeducação:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

08.  Diferenças  culturais:  Etologia;  Neutro. 

09.  Especismo  estagnador:  Antiuniversalismologia;  Nosográfico. 

10.  Fundamentos  da  Conviviologia:  Holoconviviologia;  Neutro. 

11.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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O  UNIVERSALISMO  CONVIVIOLÓGICO  EXIGE  ABERTISMO  

CONSCIENCIAL,  AMPLIAÇÃO  DA  COSMOVISÃO  E  COM-
PREENSÃO  DA  INTERDEPENDÊNCIA  E  INTERCOOPERA-

ÇÃO  ENTRE  TODAS  AS  FORMAS  DE  VIDA  NO  UNIVERSO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, exercita o abertismo nas relações interconscien-

ciais? Ainda faz acepção de pessoas ou de seres vivos não-humanos? 

 
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 

432, 454 e 1.667. 

 

M. O. K. 
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U R Ó B O R O    I N T R O S P E C T I V O  
( A U T O P R O S P E C C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O uróboro introspectivo é a técnica da autopensenização da consciência, 

em circuito fechado, dentro do microuniverso consciencial, no estado da introspecção, autorrefle-

xão ou recolhimento íntimo, empregando as próprias palavras mentais de modo racional e lógico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo uróboro vem do idioma Grego, ourobóros, “que come a própria 

cauda”, composto por ourá, “cauda; rabo”, e borós, “voraz”. Surgiu em 1970. O vocábulo intros-

pectivo deriva do idioma Latim, introspectus, de introspicere, “olhar para dentro; penetrar; son-

dar; indagar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Uróboro mentalsomático. 02.  Introspecção profunda. 03.  Soliló-

quio autassistencial. 04.  Autorreeducação intraconsciencial; autorreflexão continuada. 05.  Ciclo-

pensenidade intraconsciencial. 06.  Autacareação cosmoética. 07.  Autodissecção intraconscien-

cial. 08.  Autocalculismo cosmoético. 09.  Autanálise integrativa. 10.  Técnica da autodesassedia-

lidade omnicognitiva; técnica da circularidade intraconsciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo introspecção: 

introspeção; introspectiva; introspectividade; introspectivo; introspetiva; introspetividade; in-

trospetivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas uróboro introspectivo, uróboro introspectivo in-

trafísico e uróboro introspectivo parapsíquico são neologismos técnicos da Autoprospecciologia. 

Antonimologia: 01.  Uróboro masoquista. 02.  Autopsicomotricidade. 03.  Ansiosismo 

pessoal; instabilidade emocional. 04.  Acriticismo pessoal. 05.  Autoindiscernimento; descalculia 

anticosmoética. 06.  Autocastração; autofagia. 07.  Eutanásia. 08.  Autocídio; suicídio. 09.  Her-

mafroditismo. 10.  Fatuística extraconsciencial. 

Estrangeirismologia: o soliloquium produtivo; o autexame lato sensu; o upgrade auto-

cognitivo; o Pensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

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

nização: potencialização autevolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da introspecção; a autopesquisa da autopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; o pen dos autopensenes; os neopensenes; a neopensenida-

de; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: o uróboro introspectivo; a reflexão íntima sobre as autexperiências; a autava-

liação consciencial centrípeta; o monólogo autesclarecedor; as palavras mentais; o emprego do li-

vre arbítrio reflexivo; as operações mentais superiores; as introspecções racionais criativas; o au-

tespelho mentalsomático; os elos da corrente de ideias; as reações ideativas em cadeia; a cosmo-

visão teórica; o exame subjetivo dos estados de consciência; a observação da vida interior pela 

própria consciência; o acompanhamento dos próprios processos mentais; o autopensenograma so-

fisticado; o arrazoamento introspectivo; a automeditação holofilosófica; o emprego do autodes-

confiômetro; a Imagística disciplinada; os reflexos generalizados das autorreflexões sadias; o au-

todidatismo equilibrado sem paixões; a agenda de autorreflexões; a holopercuciência pessoal;  

a autocoerência; a Higiene Consciencial Teática. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22441 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o uróboro energé-

tico do estado vibracional em circuito fechado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da autoconvivência sadia. 

Teoriologia: a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica da autossuperação; a técnica exaustiva urobórica. 

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. 

Efeitologia: os efeitos das autocatarses conscienciais. 

Ciclologia: o ciclo das reperspectivações autopensênicas. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autorreflexão-autocon-

vicção; o binômio análise reflexiva–síntese reflexiva. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação parateoria-paraprática; a inte-

ração câmara de reflexão–dinâmica operativa. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio solilóquio-estultiló-

quio-sonilóquio. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade intraconsciencial / realidade extracons-

ciencial; o antagonismo autorreflexão / autoirreflexão. 

Paradoxologia: o paradoxo do microcosmo conter o macrocosmo. 

Politicologia: a lucidocracia; a gnosiocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da autoinseparabilidade. 

Filiologia: a neofilia; a disciplinofilia; a autognosiofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomato-

teca; a pensenoteca; a criticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoprospecciologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Holomaturologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Autopes-

quisologia; a Autoconsciencioterapia; a Autopensenometria; a Autorrecexologia; a Voliciologia;  

a Intraconscienciologia; a Uroborologia. 

 

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 homem reflexivo. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a 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 mulher reflexiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens lu-

cidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens analy-

ticus; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: uróboro introspectivo intrafísico = a autopensenização da conscin cir-

cunscrita, tão somente intrassomática, cortical, mental ou psiquicamente; uróboro introspectivo 

parapsíquico = a autopensenização da consciência expandida com o emprego dos recursos pes-

soais da paraperceptibilidade, por exemplo, a pangrafia, podendo chegar até ao fenômeno da cos-

moconsciencialidade. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura da autopesquisa científica. 

 

Caracterologia. Segundo a Autoprospecciologia, eis, na ordem alfabética, 18 categorias 

relevantes dos diversificados ângulos cognitivos da técnica do uróboro introspectivo: 

01.  Autocircularidade pesquisística. 

02.  Autoconscienciograma ininterrupto. 

03.  Autocrítica com responsabilidade. 

04.  Automergulho no microuniverso consciencial. 

05.  Autoperscrutação intraconsciencial. 

06.  Autorrastreamento intrapensênico. 

07.  Câmara de autorreflexão permanente. 

08.  Checagem dos autoatributos conscienciais. 

09.  Circuito urobórico solilóquico. 

10.  Cosmovisão da autopensenização. 

11.  Expansionismo autocognitivo. 

12.  Fiel íntimo da Autocosmoética. 

13.  Inventário intimista homeostático. 

14.  Moto contínuo autopesquisístico. 

15.  Pensenização do modo de autopensenizar. 

16.  Reciclagem intraconsciencial contínua. 

17.  Revisionismo autopensênico incessante. 

18.  Técnica exaustiva urobórica. 

 

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 uróboro introspectivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

03.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22443 

06.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DO  URÓBORO  INTROSPECTIVO  DETERMINA  
A  ESTRUTURAÇÃO  MAIS  AVANÇADA  DO  DESENVOLVI-
MENTO  DA  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  (RECIN), 

TEÁTICA,  PARA  A  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Como analisa você, leitor ou leitora, o uróboro introspectivo na própria 

vida humana? A técnica do uróboro introspectivo vem ajudando você? 
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U S A B I L 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 usabilidade é a propriedade, capacidade, caráter, atributo, nível, qualida-

de, característica, condição ou estado da facilidade com a qual determinada realidade, equipamen-

to, aparelho eletrônico, ferramenta, objeto ou programa pode ser compreendido, apreendido, utili-

zado ou empregado por usuários específicos, a fim de alcançar objetivos especializados, com efe-

tividade, eficiência e satisfação no contexto de uso adequado e, por fim, tornado rotina útil, costu-

me, manipulação ou aplicação habitual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo usar vem do idioma Latim usare, frequentativo de uti, “usar; fazer 

uso; servir-se de; ter relação com algo”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Usança. 2.  Uso. 3.  Acessibilidade. 4.  Empregabilidade. 5.  Adequa-

bilidade. 6.  Consumibilidade. 7.  Utilitarismo cosmoético. 8.  Funcionalidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos do vocábulo uso: desusabilidade; 

desusada; desusado; desusança; desusar; desuso; multiuso; multiusuário; usabilidade; usada; 

usado; usador; usança; usante; usar; usável; useiro; usual; usualidade; usuária; usuário. 

Neologia. As duas expressões compostas baixa usabilidade e alta usabilidade são neolo-

gismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Desusabilidade. 2.  Desusança. 3.  Desuso. 4.  Inacessibilidade.  

5.  Inedaquabilidade. 6.  Utilitarismo anticosmoético. 7.  Elefante branco. 

Estrangeirismologia: o equipamento top de linha; o test drive de aparelhos e controles 

remotos; o ad usum nas instrumentalidades; o software; o design de interação; a página web; a In-

ternational Standard Organization (ISO); a user-friendliness; o man-machine interface; o usabi-

lity testing; o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do autodiscerni-

mento no emprego do tato. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares interativos sintetizando o tema: 

– Soma: megaequipamento máximo. Máquina: minicriação humana. 

Unidade. A unidade de medida da usabilidade é a satisfação do usuário (consumidor, 

freguês, cliente). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Tecnologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a usabilidade; a Engenharia da Usabilidade; a disciplina dos currículos bási-

cos; os Cursos de Desenho Industrial; os Cursos de Informática; o Laboratório de Usabilidade;  

a usabilidade no Ensino a Distância; a Associação dos Profissionais em Usabilidade (UPA);  

a Associação Portuguesa de Profissionais da Usabilidade (APPU); o uso; o emprego; a manipu-

lação; o exemplo; o precedente; a rotina; a tradição; o convencionalismo; a formalidade; a buro-

cracia; a práxis; a praxe; a trilha batida; o pragmatismo; o ordinário; o vulgar; o banal; o ramerra-

me; o corriqueiro; o caminho trilhado; o consagrado; a pasmaceira; a mesmice; o bom-tom; a edu-

cação; a facilidade pessoal de utilizar o produto; a incompetência técnica; a instrução tecnológica; 

a renovação; a reciclagem existencial (recéxis); a verpon; o contrafluxo; o pacote de biscoitos 

difícil de abrir; o telefone celular recém-lançado; a idade tecnológica das conscins; o controle re-

moto multifuncional de última geração; o controle remoto com apenas 6 teclas; o uso inteligente 

do computador; a serventia; a exercitação; o estilo pessoal; as interfaces computacionais; o treino; 

a facilidade de aprendizagem; a utilização eficiente; a finalização da tarefa; a qualidade do resul-
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tado obtido; o painel do forno de microondas; a incompetência quanto ao manuseio; os obstáculos 

para a utilização dos produtos; as falhas na concepção ou nos projetos dos produtos; o desábito;  

o descostume; os desvios cometidos pelo usuário; a quantidade de erros cometidos; a Arquitetura 

de Informação; os estudos da Ergonomia além da beleza ou estética do equipamento; o Dia Mun-

dial da Usabilidade, 14 de Novembro. 

 

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

Paratecnologia; a parapráxis; os parafatos; os parafenômenos; o macrossoma; os 4 veículos de 

manifestação da conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do “quem pode o mais, pode o menos”. 

Tecnologia: a técnica da precisão; a técnica da invéxis para os jovens; a técnica da re-

céxis para os adultos; a técnica da inteligência evolutiva para todos. 

Ciclologia: o ciclo vital dos aparelhos (a obsolescência do material). 

Enumerologia: a usança; o costume; o hábito; a prática; a maneira; o modo; a moda. 

Binomiologia: o binômio ser humano–objeto físico; o binômio ser humano–objeto abs-

trato; o binômio interativo internauta-computador; o binômio eficiência-praticidade. 

Interaciologia: a interação usuário-Tecnologia; a interação usabilidade–rotina útil. 

Trinomiologia: o trinômio do equipamento velocidade-confiança-singeleza; o trinômio 

do usuário frustração-irritação-constrangimento. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-lucratividade; o po-

linômio escritórios–consultórios–redações–salas de aula. 

Antagonismologia: o antagonismo Mimeticologia / Recexologia; o antagonismo rapi-

dez / beleza; o antagonismo confiabilidade / modernidade; o antagonismo simplicidade / comple-

xidade; o antagonismo baixa usabilidade / alta usabilidade. 

Politicologia: a tecnocracia; a eletronicocracia. 

Legislogia: a lei da navegabilidade de Krug (evidência, obviedade ou autexplicitação da 

página da Web, Infocomunicologia). 

Filiologia: a computaciofilia. 

Fobiologia: a computaciofobia; a digitofobia. 

Maniologia: a macmania. 

Holotecologia: a tecnoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a infoteca; a idiotismote-

ca; a cognoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Ergonomia; 

a Cibernética; a Teleinformática; a Computaciologia; a Infocomunicologia; a Psicologia Cogniti-

va; a Economia. 

 

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

mem de ação; o usuário; o consumidor; o freguês; o cliente; o informata. 

 

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 usuária; a consumidora; a freguesa; a cliente; a informata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens utilis; o Homo sapiens consumptor; o Homo sapiens 

usualis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens perquisi-

tor; o Homo sapiens insecurus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: baixa usabilidade = o controle remoto com teclas ociosas, sem funções 

ou meros excessos; alta usabilidade = o controle remoto com apenas 6 teclas, mas utilizadas  

o tempo todo por qualquer usuário. 

 

Culturologia: a cultura da usabilidade dentro das empresas, em geral (Empresas Cons-

cienciocêntricas). 

 

Potenciologia. Sob a ótica da Experimentologia, importa à consciência o uso de todos os 

atributos intraconscienciais, capacidade de trabalho, de utilização, sem ociosidades, ao modo des-

ses 3 itens listados em ordem alfabética: 

1.  Equipagem: conhecer todos os potenciais dos equipamentos mecânicos, elétricos  

e eletroeletrônicos a serem empregados. 

2.  Holomemoriologia: usar a capacidade máxima da holomemória dentro do próprio ní-

vel evolutivo. 

3.  Holossomatologia: utilizar cada veículo de manifestação da consciência de acordo 

com especificações, potenciais e dimensões existenciais, segundo as instruções dedutíveis de uso. 

 

Reurbex. As reurbanizações extrafísicas e as reciclagens intrafísicas são incrementadas 

a partir da utilização, ao máximo, de todos os potenciais do Planeta Terra, em particular a fartura 

de energias conscienciais (ECs). 

 

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 usabilidade, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

03.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 
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08.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Primarismo  técnico:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Primeira  onda:  Experimentologia;  Neutro. 

 

AS  MODERNAS  TÉCNICAS  DA  USABILIDADE  ESTÃO  CADA  

VEZ  MAIS  PESQUISADAS,  DIFUNDIDAS  E  APLICADAS  EM  

TODA  A  TERRA,  NESTA  ERA  DA  SUPERCOMUNICAÇÃO  

GLOBAL  INTENSA,  INEVITÁVEL  E  ONIPRESENTE. 
 

Questionologia. Como se relaciona você, leitor ou leitora, com a usabilidade técnica? 

Você evita algum equipamento moderno por mero constrangimento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nielsen, Jakob; Designing Web Usability; revisores Michael Chanover; & Perry Hewitt; XII + 420  

p.; 8 caps.; 1 biog.; 1 cronol.; 58 enus.; 1 estatística; 64 fichários; 2 gráfs.; 158 infografias; 1 organograma; 5 perguntas;  

1 quadrinho; 8 símbolos; 5 tabs.; websites; alf.; 24 x 17 cm; br.; New Riders; Berkeley, CA; EUA; 2000; páginas 8 a 97. 
2.  Poniwass, Luigi; Usabilidade: Mais do que Um Palavrão, Uma Solução; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; 

Ano 88; N. 28.138; Seção: Paraná / Comércio; 1 esquema; 1 ilus.; 4 siglas; Curitiba, PR; 15.11.06; primeira página, cha-

mada, e 8. 
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U S I N A    CO N S C I E N C I A L  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A usina consciencial é você, leitor ou leitora, ou qualquer consciência quan-

do autoconsciente das próprias energias conscienciais (ECs), e das consequentes aplicações de 

tais recursos fundamentais da vida, a fim de evoluir cosmoeticamente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra usina procede do idioma Francês, usine, “estabelecimento indus-

trial munido de máquinas; loja; ateliê; oficina”. Surgiu no Século XX. O vocábulo consciência 

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

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apa-

receu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Usina holossomática. 02.  Usina individual. 03.  Megausina cons-

ciencial. 04.  Autoconsciência holochacral. 05.  Hiperacuidade energética. 06.  Energosfera pes-

soal. 07.  Psicosfera energética. 08.  Segurança energética. 09.  Sensibilidade bioenergética. 

10.  Paraperceptibilidade energética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo usina: me-

gausina; usinabilidade; usinada; usinado; usinagem; usinar; usinável; usineira; usineiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas usina consciencial, usina consciencial autocons-

ciente e usina consciencial inconsciente são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Ignorância holochacral. 02.  Inexperiência energossomática. 03.  Ape-

deutismo energético. 04.  Insensibilidade bioenegética. 05.  Inflexibilidade holochacral. 06.  Em-

botamento sensorial. 07.  Antiparaperceptibilidade. 08.  Insegurança energética.  09.  Usina elétri-

ca; usina hidrelétrica; usina siderúrgica; usina termelétrica; usina termonuclear. 10.  Usina de açú-

car; usina de estanho; usina de lixo. 

Estrangeirismologia: o rapport energético interconsciencial; o Acoplamentarium; o up-

grade consciencial com as ECs; o breakthrough bioenergético; o consciential power. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às vivências com as ECs. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; a qualidade da autopense-

nização orientando a aplicação da força da própria usina consciencial; os autopensenes; a auto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os energopense-

nes; a energopensenidade. 

 

Fatologia: a usina humana; as duas realidades básicas do Cosmos (consciência: o agen-

te; energia imanente: o instrumento); a vida humana; o emprego do vigor consciencial à vida in-

trafísica; o maior domínio da vida humana; a maior capacidade de autorrealização; a maior eficá-

cia interassistencial; a potencialização das ações pessoais; o autodiscernimento cosmoético posi-

cionando a autopotência no roteiro evolutivo; a evolução consciencial; a interassistencialidade au-

toconsciente; a máquina energética humana; a pessoa; a conscin; a força presencial; a usina gera-

dora da evolução consciencial; a Central Intrafísica de Energia (CIE). 

 

Parafatologia: a usina consciencial; a usina energética consciencial; os chacras ou bio-

vórtices do energossoma; a autopsicosfera; a aura energética pessoal; o acoplamento energético 

consciente e inconsciente; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico 

craniochacral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a flexibilidade holochacral; a mobili-
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zação básica de energias (MBE); a assim; a desassim; as sondagens bioenergéticas; a discrimina-

ção das ECs; as manobras técnicas com as ECs; o gigaEV; a chuveirada energética biomagnética; 

o encapsulamento energético parassanitário; o campo energético; as 40 manobras básicas com as 

ECs; a relação adrenalina-ECs; os bloqueios energéticos encefálicos; o desbloqueio das ECs;  

a catarse energética; o cipriene; os nevoeiros bioenergéticos; a ectoplasmia; a tenepes; a ofiex 

pessoal; as autodefesas energéticas; os autodesassédios; os heterassédios; as semipossessões inter-

conscienciais; o amparo extrafísico de função; o fornecimento ininterrupto da Central Extrafísica 

de Energia (CEE) disponível a todos; o gabarito evolutivo como chave de acesso à CEE; a Pa-

rageopolítica Energética; a capacidade ilimitada de cada usina consciencial; os diferentes aprovei-

tamentos por não se saber usar as próprias potencialidades; as capacidades ociosas por ignorância, 

preguiça ou incompetência; a megausina consciencial do macrossômata; o aproveitamento má-

ximo da energia imanente (EI) em prol do Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-energossoma-autovivência;  

o sinergismo entre os veículos do holossoma construindo a megausina consciencial; o sinergismo 

das ECs a 3 (amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida). 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) dimensionando a capaci-

dade produtiva da usina consciencial. 

Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria da vida humana energossomática. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colé-

gio Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da aplicação das ECs; o efeito da heteroabordagem as-

sistencial na ampliação das autoparapercepções. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo de ex-

trapolações paradidáticas do abordador energético iniciante; o ciclo dos acidentes de percurso 

evitáveis; o ciclo EI-EC. 

Enumerologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Ho-

mo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens energoimpeditor; o Homo sapiens energodonator; 

o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energoevolutivus. 

Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva–energias conscienciais; o binômio Ex-

perimentologia-Autopesquisologia; o binômio saúde holossomática–capacidade produtiva da usi-

na consciencial; o binômio potência consciencial–autodiscernimento cosmoético. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação criança–

–usina piloto; a interação consciencial Serenão–usina protótipo; a interação consciencial usina 

holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-humana); a intera-

ção Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energé-

tica–exteriorização energética. 

Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética. 

Trinomiologia: o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio domí-

nio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial. 

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

soma; o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono repara-

dor–respiração correta–EV profilático–ortopensenização. 
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Antagonismologia: o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias cons-

cienciais antipáticas; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina 

consciencial; o antagonismo uso cosmoético da usina consciencial / uso inconsequente da usina 

consciencial; o antagonismo uso interassistencial da autopotência / uso interassediador da auto-

potência. 

Paradoxologia: o paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em compara-

ção com o pai; o paradoxo do incremento das ECs para qualificar a doação energética. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a ausência da energofobia. 

Mitologia: a anulação do mito da fraqueza consciencial (carne fraca). 

Holotecologia: a energossomatoteca; a potencioteca; a parapsicoteca; a experimento-

teca; a interassistencioteca; a proexoteca; a prioroteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Energosferologia; a Autoparapercepcio-

logia; a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Auto-

cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Homeostaticologia; a Parapatologia; a Cosmoeticologia;  

a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a pessoa energeticamente casca dura; 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 conscientialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: usina consciencial autoconsciente = a pessoa energeticamente erudita; 

usina consciencial inconsciente = a pessoa energeticamente apedeuta. 
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Culturologia: a Multiculturologia da Energossomatologia; a paracultura profilática 

das práticas bioenergéticas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 usina consciencial, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  bioenergética: Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  SOMENTE  ALCANÇA  O  PLENO  

DESENVOLVIMENTO  DA  AUTOPARAPERCEPTIBILIDADE  

QUANDO  CONSIDERA  A  SI  MESMA  COMO  SENDO  USINA  

CONSCIENCIAL  EM  FUNCIONAMENTO  PERMANENTE. 
 

Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, as próprias energias conscien-

ciais? Você admite a teoria da usina consciencial da Conscienciologia? 
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U S O    AB U S I V O    D E    P S I C O F Á R M A C O S  
( T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O uso abusivo de psicofármacos é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, utilizar incorretamente substâncias medicinais psicoativas, as quais produzem alterações 

da ordem do humor, cognição, comportamento, psicomotricidade e personalidade, podendo gerar 

graves prejuízos holossomáticos e risco de desenvolver dependência física e psíquica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo usar vem do idioma Latim, utor, “usar; fazer uso de; servir-se 

de; empregar; ter relação com algo”. Apareceu no Século XIII. O termo abuso deriva também do 

idioma Latim, abusus, “mau uso; utilização de algo até o completo esgotamento; descomedimen-

to”. Surgiu em 1564. O primeiro elemento de composição psico provém do idioma Grego, psykh, 

de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O segundo elemento de composição fármaco procede 

igualmente do idioma Grego, phármakon, “droga; veneno; medicamento”. 

Sinonimologia: 1.  Uso excessivo de psicofármacos. 2.  Uso exagerado de psicotrópicos. 

3.  Uso desmedido de substâncias psicoativas. 

Antonimologia: 1.  Uso controlado de psicofármacos. 2.  Uso ponderado de psicotrópi-

cos. 3.  Uso comedido de substâncias psicoativas. 

Estrangeirismologia: a overdose; o craving; o flashback; o blackout; o delirium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Psicofarmacologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da incoerência terapêutica; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os 

entropopensenes; a entropopensenidade. 

 

Fatologia: o uso abusivo de psicofármacos; o uso desmedido de substâncias com ativi-

dades químicas sobre o psiquismo; as indicações e contraindicações de tratamentos sem critérios; 

as intolerâncias, interações e intoxicações medicamentosas; a armadilha bioquímica; os riscos 

iminentes do uso abusivo de psicofármacos; o autassédio escravizante; a dependência bioquímica 

e psíquica; a abstinência do vício de psicotrópicos, podendo acarretar danos somáticos; a medica-

lização dos conflitos da vida moderna; as facilidades do acesso às medicações controladas; o trá-

fico de drogas lícitas; as dificuldades no controle e fiscalização dos fornecedores; a iatrogenia;  

a doença cronicificada; a falta de reciclagens dos profissionais de saúde; a necessidade de orienta-

ções à população sobre o risco do uso incorreto dos psicofármacos; o uso adequado de substân-

cias com atividades químicas sobre o psiquismo. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desper-

dício das energias conscienciais (ECs); a medicalização aplicada contra o parapsiquismo; as fissu-

ras no holossoma; o heterassédio fomentador do uso abusivo de psicotrópicos; a ancoragem na 

Baratrosfera. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo diagnóstico correto–terapêutica adequada; o sinergismo 

abuso de psicofármacos–prejuízos holssomáticos. 

Principiologia: o princípio do prazer; o princípio da consensualidade; o princípio da 

autocura; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 
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Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da multicausalidade da dependência química; a teoria da recom-

pensa cerebral. 

Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; as técnicas psicoterápicas; a técnica do 

arco voltaico craniochacral; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas consciencioterá-

picas; as técnicas de autodesassédio; as técnicas de heterodesassédio. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia. 

Efeitologia: o efeito do uso inadequado dos psicofármacos sobre o holossoma; os efei-

tos colaterais exacerbados; os danos holossomáticos como efeito do exagero de psicofármacos;  

o efeito das intoxicações medicamentosas. 

Ciclologia: o ciclo (alternante doentio) abuso de psicofármacos–dependência biopsíqui-

ca; o ciclo indicação médica precisa do psicofármaco–utilização em dose terapêutica com perío-

do de uso do psicofármaco controlado–estabilização dos sintomas–retirada programada do psi-

cofármaco. 

Binomiologia: a ignorância quanto ao binômio automedicação-intoxicação; o binômio 

dependência bioquímica–abstinência bioquímica; o binômio remédio-veneno; o binômio diag-

nóstico-tratamento. 

Interaciologia: a interação autassédio–uso desmedido de psicotrópicos; a interação di-

agnóstico correto–terapêutica adequada. 

Crescendologia: o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo patológico uso ade-

quado–uso abusivo de substâncias psicoativas; o crescendo dependência bioquímica–doença ho-

lossomática. 

Trinomiologia: o trinômio farmacológico dependência-tolerância-abstinência. 

Antagonismologia: o antagonismo uso de substâncias terapêuticas / uso de substâncias 

viciantes. 

Paradoxologia: o paradoxo de o uso terapêutico dos psicofármacos ter o risco elevado 

de desenvolver dependência biopsíquica e lesões holossomáticas. 

Politicologia: as políticas públicas de proteção à Saúde Mental. 

Legislogia: a Lei Federal, N. 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituindo o Sistema Na-

cional de Políticas sobre Drogas (SISNAD); a lei de causa e efeito; a lei da Fisiologia Humana;  

a lei da atração dos afins. 

Fobiologia: a nosofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dependência bioquímica; a síndrome da abstinência bio-

química; a síndrome do ansiosismo; a síndrome depressiva; a síndrome maniforme; a síndrome 

de burnout; a síndrome do estresse pós-traumático; a síndrome psicótica. 

Maniologia: a nosomania; a farmacomania. 

Mitologia: o mito da solidão; o mito da heterocura; o mito de perder alguém; o mito da 

perfeição; o mito da finitude consciencial com a morte biológica. 

Holotecologia: a terapeuticoteca; a consciencioteca; a psicossomatoteca; a egoteca;  

a farmacoteca; a medicinoteca; a parapsicoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Terapeuticologia; a Conscienciometrologia; a Energossomatolo-

gia; a Pensenologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autocriticologia; a Psicopatologia; a Para-

psicopatologia; a Paracirurgia; a Psiquiatria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratroférica; a conscin enferma; a conscin 

multívola; a conscin eletronótica; a conscin assediada; a isca humana inconsciente. 
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Masculinologia: o deficiente consciencial; o infantil; o imaturo; “o casca grossa”; o ins-

tável; o neurótico; o fóbico; o obsessivo; o compulsivo; o ansioso; o hipocondríaco; o depressivo; 

o eufórico; o psicótico; o esquisito; o bordeline; o psicofarmacodependente; o vampiro energéti-

co; o componente da robéxis; o autassediador; o heterassediado; o autocorrupto; o anticosmoé-

tico. 

 

Femininologia: a deficiente consciencial; a infantil; a imatura; “a casca grossa”; a instá-

vel; a neurótica; a fóbica; a obsessiva; a compulsiva; a ansiosa; a hipocondríaca; a depressiva;  

a eufórica; a psicótica; a esquisita; a borderline; a psicofarmacodependente; a vampira energética; 

a componente da robéxis; a autassediadora; a heterassediada; a autocorrupta; a anticosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens farmacomaniacus; o Homo sapiens abusor; o Homo sa-

piens reurbanisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapi-

ens irrationalis; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens 

autovictimatus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens exagerator; o Homo sapiens de-

pressivus; o Homo sapiens euphoricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: uso abusivo de psicofármacos eventual = o emprego esporádico de me-

dicamentos psicoativos, sem prescrição prévia; uso abusivo de psicofármacos sistemático = o em-

prego regular de substâncias psicoativas, sem prescrição prévia. 

 

Culturologia: a cultura da doença; a cultura da Baratrosfera; a cultura do emocionalis-

mo; a cultura melancólica; a cultura da autovitimização; a cultura do remédio mais fácil; a cultu-

ra da heterocura. 

 

Taxologia. De acordo com a Psicofarmacologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 grupos de psicofármacos mais utilizados na clínica psiquiátrica e respectivas indicações tera-

pêuticas: 

1.  Ansiolíticos e hipnóticos: tratamento da insônia, transtornos ansiosos, fóbicos, ob-

sessivo-compulsivos, estresse, coadjuvante em outros tratamentos. 

2.  Anticolinérgicos: tratamento da doença de Parkinson, coadjuvante em outros trata-

mentos. 

3.  Anticolinesterásicos: tratamento das demências. 

4.  Antidepressivos: tratamento dos transtornos depressivos, ansiosos, coadjuvante em 

outros tratamentos. 

5.  Antipsicóticos ou neurolépticos: tratamento dos transtornos psicóticos, coadjuvante 

em outros tratamentos. 

6.  Estabilizadores do humor: tratamento do espectro bipolar, epilepsias, coadjuvantes 

em outros tratamentos. 

7.  Psicoestimulantes: tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, 

narcolepsia, coadjuvante em outros tratamentos. 

 

Terapeuticologia: a consciencioterapia; a psicoterapia; a prescrição controlada dos psi-

cofármacos pelo terapeuta. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 uso abusivo de psicofármacos, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

03.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autocídio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Binômio  Psiquiatria-Conscienciologia:  Integraciologia;  Neutro. 

10.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

11.  Comércio  farmacêutico:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

13.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  abstinência  parafisiológica:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

15.  Temperamento  autodestrutivo:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

 

AS  CONSCINS,  AO  FAZEREM  USO  ABUSIVO  DE  PSICO-
FÁRMACOS,  CAMUFLAM  E  RETROALIMENTAM  O  AUTAS-
SÉDIO  E  PROMOVEM  O  HETERASSÉDIO,  NÃO  RARO  IN-

CONSCIENTE,  IGUALMENTE  NOCIVO  E  DEVASTADOR. 
 

Questionologia. Como encara você, leitora ou leitor, o uso abusivo de psicofármacos? 

Mantém-se atento e vigilante a tal prática? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Stahl, Stephen M.; Psicofarmacologia: Bases Neurocientíficas e Aplicações Práticas; Supervisão da Edi-

ção Brasileira Irismar Reis de Oliveira e Pedro Antônio do Prado Lima; 640 p.; 2a Ed. revisada; Guanabara Koogan; Rio 
de Janeiro, RJ; 2006; páginas 189, 233, 287, 324, 354, 3 90, 488 e 526. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 648, 650 e 651. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A utilidade decrescente é a realidade, objeto, mercadoria, fato ou algo a ca-

minho da obsolescência, da inutilidade ou do desuso, exigindo imediata eliminação, descarte ou, 

pelo menos, o afastamento da vida evolutiva por significar travão ao próprio desenvolvimento 

existencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo utilidade vem do idioma Latim, utilitas, “faculdade de se servir 

ou de fazer uso; utilidade; proveito; vantagem; recursos; serviços prestados”. Surgiu no Século 

XV. O termo decrescente procede também do idioma Latim, decrescens, derivado de decrescere, 

“decrescer; declinar; diminuir-se; minguar”, e constituído pela preposição de, “de cima de; de; fo-

ra de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito 

de; em vez de; acerca de; contra”, e crescere, “crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; en-

grandecer-se; aumentar; multiplicar-se”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Utilidade marginal. 2.  Utilidade eliminável. 3.  Utilidade obsoleta.  

4.  Utilidade dispensável. 5.  Utilidade desnecessária. 6.  Utilidade disfuncional. 7.  Pseudutilida-

de. 8.  Inutilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo útil: autoi-

nutilidade; desútil; desutilidade; inútil; inutilidade; inutilizada; inutilizado; inutilizar; inutilizá-

vel; utilidade; utilitária; utilitário; utilitarismo; utilitarista; utilização; utilizador; utilizadora; 

utilizar; utilizável; utilmente. 

Neologia. As 3 expressões compostas utilidade decrescente, utilidade decrescente igno-

rada e utilidade decrescente identificada são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Utilidade necessária. 2.  Utilidade indispensável. 3.  Utilidade fun-

cional. 

Estrangeirismologia: o gadget; o kit de inutilidades; o existential vacuum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às utilidades das realidades disponíveis do Cosmos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a utilidade decrescente; o percentual real de utilidade atribuído a cada coisa; 

as pseudutilidades; as inutilidades; a inutilidade absoluta; a redução gradativa da utilidade; a cur-

va de utilidade decrescente; os excessos caprichosos; o desconfiômetro evolutivo da conscin lú-

cida; as identificações gradativas do autodiscernimento entre necessidades e descartes; o inventá-

rio periódico das inutilidades pessoais; o balanço dos conteúdos das gavetas; o sujismundismo;  

a autoinutilidade; os bolsões jurássicos; a limpeza do almoxarifado; a faxina da dispensa; o exame 

dos próprios bolsos; a análise das aplicações financeiras pessoais; a Hermenêutica aplicada às 

próprias posses e patrimônios; a busca da eficácia por meio da utilização mais sábia dos próprios 

recursos; as coleiras sociais do ego; a avaliação das amizades ociosas; o descarte dos excessos 

instrumentais e a melhoria dos espaços vitais (Proxêmica); o descarte dos compromissos ociosos 

e a melhoria do tempo pessoal (Cronêmica); as reciclagens existenciais; as reciclagens intracons-

cienciais. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o descarte dos bagulhos energéticos pessoais. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo finalidade-funcionalidade-confiabilidade-durabilidade; 

o sinergismo disposição harmônica–posições ergonômicas. 

Principiologia: o princípio da utilidade; o princípio da utilidade decrescente; o prin-

cípio do “sabendo usar não vai faltar”; o princípio da usabilidade; o princípio do megafoco 

mentalsomático; o princípio da autopesquisa. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) re-

grando o ciclo uso-desuso-descarte dos bens pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC) re-

grando o ciclo uso-desuso-descarte dos bens coletivos. 

Teoriologia: as teorias da Psicologia do consumo; as teorias de comportamento do con-

sumidor. 

Tecnologia: as técnicas de autorganização; a aceleração tecnológica na Socin Moder-

na; a técnica da obsolescência planejada induzindo a compra periódica de neomodelos; as técni-

cas de sustentação da utilidade das mercadorias mantendo-as atraentes ao mercado consumidor. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da ordem das coisas; os efeitos do rolo compressor das 

inutilidades onipresentes; os efeitos da descartabilidade na transformação da Terra em lixeira 

planetária. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo arrumação-rearrumação; o ciclo vicioso das inutilidades antievoluti-

vas ou regressivas; o ciclo de vida útil; o ciclo satisfação-insatisfação. 

Binomiologia: o binômio organização pessoal–organização residencial; o binômio inu-

tilidade escrita na água–rasteira no vento; o binômio bens duráveis–bens descartáveis; o binô-

mio custo-benefício. 

Interaciologia: a interação bagulhos energéticos descartados–holopensene desintoxi-

cado; a interação efemeridade-descartabilidade; a interação interesse efêmero–utilidade fugaz;  

a interação utilidade–valoração subjetiva; a interação fartura-desinteresse. 

Crescendologia: o crescendo consciencial pessoa desorganizada–pessoa organizada;  

o crescendo na produção de neotecnologias transformando o produto top de linha de hoje no 

entulho de amanhã; o crescendo na geração de neomodismos transformando o chic de hoje no 

brega de amanhã. 

Trinomiologia: o trinômio recolher-classificar-direcionar; o descarte do trinômio futili-

dade-trivialidade-banalidade; o trinômio oferta-procura-preço. 

Polinomiologia: o polinômio arranjo metódico–acesso otimizado–tempo economizado–

–produtividade aumentada. 

Antagonismologia: o antagonismo harmonia / desarmonia; o antagonismo aproveita-

mento / desperdício; o antagonismo restaurar / descartar; o antagonismo dispensável / indispen-

sável; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo necessidade / descarte; o antagonismo 

utilidade / inutilidade; o antagonismo necessidade real / necessidade caprichosa. 

Paradoxologia: o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo do rápido enve-

lhecimento do novo na presente Era da Fartura. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da demanda; as leis do consumo; as leis da percepção regendo a aco-

modação dos objetos. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a disciplinofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a antiquomania; a nostomania. 

Mitologia: os mitos dos pertences atribuidores de status social. 

Holotecologia: a metodoteca; a cronoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a proexo-

teca; a evolucioteca; a consciencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Cosmoeti-

cologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Analiticologia; a Mentalsomatologia;  

a Experimentologia; a Autocriteriologia. 

 

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 usator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens at-

tentus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens organisatus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens decrescens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: utilidade decrescente ignorada = a realidade ainda não identificada  

e, por isso, prejudicial à conscin medíocre; utilidade decrescente identificada = a realidade já bem 

conhecida pela conscin lúcida e, por isso, neutralizada pelo autodiscernimento prioritário. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais; a paleocultura; a cultura inútil; a cultura das inu-

tilidades onipresentes; a cultura do consumo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

categorias de realidades – muitas delas extremamente controvertíveis –, já apresentando valores 

decrescentes ou claramente descartáveis, em função da dinâmica prioritária da inteligência evolu-

tiva para determinadas consciências mais lúcidas nesta dimensão intrafísica: 

01.  Artes: em geral; as fantasias infantis. 

02.  Bilionarismos: os excessos econômicos; o capitalismo selvagem. 

03.  Dinheiros: os papéis-moeda. 

04.  Ficções: as paródias; os factoides. 

05.  Matanças de subumanos: a dieta carnívora humana. 

06.  Monarquia: os neofeudalismos; a Heráldica. 

07.  Partidos políticos: a representatividade política. 

08.  Poluições: a Antiecologia. 

09.  Religiões: em geral; os dogmas de todo gênero. 
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10.  Suntuosidades: os requintes; as futilidades. 

11.  Supérfluos: os esbanjamentos; os desperdícios. 

12.  Tóxicos: em geral; os assediadores bioquímicos. 

 

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 utilidade decrescente, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Dia  da  arrumação:  Recexologia;  Homeostático. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  UTILIDADE  DECRESCENTE  É  A  REALIDADE  CRÍTICA,  
PRIORITÁRIA,  PARA  SER  RACIONALMENTE  IDENTIFICADA  

PELA  CONSCIN  LÚCIDA,  POR  TODA  PARTE,  O  TEMPO  

TODO,  EM  FAVOR  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL  E  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as utilidades decrescentes na pró-

pria vida? Promoveu reciclagens a partir de tal identificação? 
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V Á C U O    C O S M O É T I C O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O vácuo cosmoético é o caráter, condição, estado ou atitude da conscin vul-

gar inerte ou indiferente quanto à autovivência evolutiva da Cosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo vácuo vem do idioma Latim, vacuus, “que nada contém; vazio; li-

vre; desobstruído; disponível; desprotegido; exposto”. Apareceu em 1572. A palavra cosmos deri-

va do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O ele-

mento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Por-

tuguês, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; 

parte da Filosofia que estuda a Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Vácuo moral. 2.  Vácuo direitológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo vácuo: va-

cuidade; vacuidão; vacuísmo; vacuísta; vacuística; vacuístico; vacuolada; vacuolado; vacuolar; 

vacuolária; vacuolário; vacuólide; vacuolizabilidade; vacuolização; vacuolizado; vacuolizante; 

vacuolizar; vacuolizável; vacúolo; vacuoma; vacuômetro. 

Neologia. As 3 expressões compostas vácuo cosmoético, vácuo cosmoético ignorado  

e vácuo cosmoético autoconsciente são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Autodeterminação cosmoética. 2.  Autoposicionamento cosmoético. 

Estrangeirismologia: o forfait cosmoético; o gap moral; o split político; o void ideativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autocosmoeticologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o predomínio da 

ortopensenização; o holopensene sintonizado ao fluxo cósmico. 

 

Fatologia: o vácuo cosmoético; o vácuo moral; o vácuo cosmoético pessoal; o vácuo 

cosmoético grupal; o vácuo cosmoético político; o vácuo cosmoético jurídico; o vácuo cosmoéti-

co na História do Brasil; o hiato cosmoético; a inação cosmoética; a falta de vontade política;  

a falta de decisão; a falta da utilização do voto de qualidade nas decisões jurídicas empatadas;  

a falta de autenticidade das autoridades; a corrupção atuando como omissão anticosmoética; a fal-

ta de virtude moral dos políticos profissionais; a perda da respeitabilidade dos poderes constituí-

dos junto à coletividade em função do vácuo ético dos titulares; a vacuidade intraconsciencial;  

o vazio cerebral; o vácuo ideativo; a supremacia da Cosmoeticologia sobre as demais Ciências; os 

pontos existenciais críticos de testagem da autoincorruptibilidade; a existência pautada sob  

a orientação e hegemonia da Autocosmoética; a solidariedade cósmica; a comunicabilidade tarís-

tica; a retidão intraconsciencial. 

 

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

da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o siner-

gismo autevolutivo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo comedimento 

(medida exata)–imparcialidade (medida justa); o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equi-

pex amparadora; o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante; o sinergismo Autoparapercep-

ciologia-Autocosmoética; o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodiscernimento cosmoé-

tico. 

Principiologia: o princípio hermenêutico da Cosmoética; o princípio da preponderân-

cia das ECs cosmoéticas; o princípio da primazia da nução cosmoética sobre a consciência iso-

lada; o princípio cosmoético de não seguir contra a verdade dos fatos e parafatos; o princípio 

cosmoético dos fins não justificarem os meios; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio 

da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princípio da interassistenciali-

dade evolutiva. 

Codigologia: a ignorância quanto ao código pessoal de Cosmoética; a falta do código 

grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a retificação cosmoética ressaltada na teoria das interprisões grupocár-

micas; a teoria do vácuo evolutivo. 

Tecnologia: a técnica de aproveitamento prolífico máximo do tempo evolutivo; a técnica 

da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do cosmoetico-

grama; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica da interassisten-

cialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica de viver multidimensio-

nalmente; a técnica de aferição da autocosmoética; a técnica de qualificação da autointenciona-

lidade. 

Laboratoriologia: a carência do laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o desconhecimento do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos sinérgicos da retroalimentação holopensênica cosmoética; os 

efeitos autevolutivos da inabalabilidade no corpus de princípios existenciais cosmoéticos. 

Enumerologia: o vazio moral; a omissão evolutiva; a lacuna prioritária; o desfalque cul-

tural; a falha política; a brecha jurídica; a truncagem proexológica. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio renunciar 

direitos–cumprir deveres; o binômio coerência consciencial–autoridade cosmoética; o binômio 

autolucidez-autorretrocognição; o binômio fatos marcantes–fatos triviais; o saldo do binômio re-

cebimento-retribuição; o binômio Cosmoética Psicossomática–Cosmoética Mentalsomática. 

Interaciologia: a interação consciência política–prática cidadã. 

Crescendologia: a ausência do crescendo evolutivo de compreensão e aplicação da Mo-

ral Cósmica. 

Trinomiologia: a autopensenidade pautada no trinômio holofilosófico universalismo- 

-megafraternidade-Cosmoética; o trinômio desconstrução de ideações regressivas–formação de 

autovalores cosmoéticos–enunciação de autoprincípios evolutivos; o trinômio autodepuração 

pensênica–autorregulação comportamental–autocomposição da personalidade cosmoética; o tri-

nômio aquisição–rememoração–aplicação cosmoética; o trinômio corpo–mente–consciência cos-

moética; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza- 

-objetividade-realismo; o trinômio concentração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Inten-

cionologia-Determinologia; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio falha mnésica–lacuna sináptica–hiato pensênico–vácuo 

cerebral. 

Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a tenepessocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço interassistencial; a lei do maior es-

forço aplicada ao autoparapsiquismo; a maior compreensão da lei de ação e reação; as leis da 

Fisiologia Humana; as leis da evolução consciencial; as leis da Cosmoeticologia. 
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Filiologia: a autocriticofilia; a priorofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia; a evolucio-

filia; a cronofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a eliminação da cosmoeticofobia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a retrocognoteca; a regressoteca; a intermissioteca;  

a parapsicoteca; a historioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Etologia; a Paradireitologia; a Politicologia; 

a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Parapatologia;  

a Antipriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens vulgaris; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens 

aberrans; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens abulicus; o 

Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens alienatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vácuo cosmoético ignorado = o caráter, condição, estado ou atitude da 

conscin vulgar inerte ou indiferente quanto à autovivência evolutiva da Cosmoética por ignorân-

cia crassa ou inexperiência; vácuo cosmoético autoconsciente = o caráter, condição, estado ou ati-

tude da conscin vulgar, amoral, inerte ou indiferente quanto à autovivência evolutiva da Cosmoé-

tica, decididamente patológica e recalcitrante quanto à ética. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

8 vácuos conscienciais apresentando relação estreita com o vácuo cosmoético: 

1.  Vácuo afetivo: a cultura da indiferença; o embotamento emocional; a insensibilidade 

social, a deslealdade interconsciencial, a insociabilidade e o autismo consciencial. 

2.  Vácuo cognitivo: a cultura da irracionalidade; a mundividência lacunada; o conhe-

cimento superficial, o raciocínio inconsistente, a incoerência decisória e a atuação regressiva. 

3.  Vácuo educativo: a cultura da permissividade; o desregramento existencial; a indis-

plina, a impolidez, o desrespeito generalizado e a desorientação evolutiva. 

4.  Vácuo experimental: a cultura da Dogmática; a subjugabilidade mental; a acritici-

dade, a credulidade, a lavagem cerebral e a robéxis. 

5.  Vácuo ideativo: a cultura do plágio; a preguiça mental; a autocorrupção, a condes-

cendência, a apropriação indébita e a nulificação da autocriatividade. 

6.  Vácuo informativo: a cultura da alienação; a passividade intelectual; a malintenção, 

a truncagem comunicativa, o descompromisso com a veracidade e a apologia anticosmoética. 

7.  Vácuo intraconsciencial: a cultura da interassedialidade; a imprudência pensênica; 

o egoísmo, o orgulho, as intrusões xenopensênicas doentias e o desequilíbrio mental. 

8.  Vácuo jurídico: a cultura da impunidade; a improbidade etológica; o imediatismo,  

a banalização do ilícito, a irresponsabilidade social e o conluio com a máfia baratrosférica. 
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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 vácuo cosmoético, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Aparvalhamento  bovino:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

04.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

05.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

08.  Hibernação  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Hibernação  política:  Politicologia;  Nosográfico. 

10.  Hibernante:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

12.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

13.  Preponderância  da  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vaguidão  ideológica:  Etologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  PESSOAL  DO  VÁCUO  COSMOÉTICO  SE  IN-
SERE  ENTRE  AS  MAIS  LASTIMÁVEIS  NAS  AVALIAÇÕES  

CONSCIENCIOMETROLÓGICAS  URBI  ET  ORBI,  EXIGINDO  

TAL  ASSUNTO  MAGNO,  AMPLA  DIVULGAÇÃO  EDUCATIVA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o vácuo cosmoético? Tal assunto já 

participou das pesquisas conscienciais empreendidas por você? 
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V A G U I D Ã O    I D E O L Ó G I C A  
( E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vaguidão ideológica é o caráter, condição, estado ou atitude da conscin 

vulgar completamente indefinida, hesitante ou imatura quanto ao próprio posicionamento político 

ante o contexto social ou o holopensene político no qual vive. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A vaguidão ideológica vem do idioma Latim, vagus, “quem se move livre-

mente de algum lugar a outro; errante; inconstante (na maneira de ser, na aparência, no procedi-

mento); volúvel; leviano (diz-se de amante); incerto; indeciso; vacilante; livre; independente; ex-

travagante; desocupado; ocioso”. Apareceu em 1572. A palavra vaguidão surgiu no Século XIV. 

O vocábulo ideológico deriva do idioma Francês, idéologique, de idéologie, “Ciência aplicada ao 

estudo das ideias; conjunto de ideias trazidas com a realidade; doutrina que inspira ou parece ins-

pirar 1 governo ou 1 partido”. O termo ideologia foi criado pelo francês Antoine Louis Claude – 

Conde Destutt de Tracy (1754–1836) e apareceu, no idioma Francês, em 1796. Surgiu, no idioma 

Português, no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Vaguidade ideológica. 02.  Vagueza ideológica. 03.  Indefinição 

ideológica. 04.  Incerteza ideológica. 05.  Indeterminação política. 06.  Imaturidade política.  

07.  Insociabilidade. 08.  Vácuo evolutivo. 09.  Ectopia consciencial. 10.  Subcerebrologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo vago: vaga; 

vagação; vagar; vagatina; vaguear; vaguejar; vagueza; vaguidade; vaguidão. 

Neologia. As duas expressões compostas vaguidão ideológica adolescente e vaguidão 

ideológica adulta são neologismos técnicos da Etologia. 

Antonimologia: 01.  Definição ideológica. 02.  Determinação política. 03.  Posiciona-

mento ideológico. 04.  Posicionamento político. 05.  Maturidade política. 06.  Soltura mentalso-

mática. 07.  Escancaramento intelectivo. 08.  Autocatálise evolutiva. 09.  Disrupção intelectual. 

10.  Antiporão consciencial. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; a baixa imunidade pessoal às contaminações 

ideológicas do status quo dominante. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade sociológica ou política. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade conviviológica; os estultopen-

senes; a estultopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os minipensenes; a mini-

pensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade. 

 

Fatologia: a vaguidão ideológica; a despolitização da conscin vulgar; o componente da 

massa humana impensante; a robéxis; o infracérebro reptiliano; o subcérebro abdominal; as lava-

gens subcerebrais; o porão consciencial; a vida consciencial desestruturada; as rotinas condicio-

nantes regressivas; a autodesorganização; a autodespriorização existencial geral; a imperspicácia; 

a insociabilidade; a monovisão restrita; o umbilicossoma; a autofossilização; o autovegetalismo;  

a incompreensibilidade; a protoconsciencialidade; a hipocerebração; o subdiscernimento; a sub-

normalidade; a subadultez; o simploísmo; a minivisão ideológica; a autorregressividade mentalso-

mática; o antiexemplarismo; a intelecção não-linear; a inexperiência; o acriticismo; o perdularis-

mo; o vácuo evolutivo; o alienismo; a volição enfraquecida; a abulia; o posicionamento constran-

gedor; o entulho intraconsciencial da subumanidade; as automimeses dispensáveis; as taras e irra-

cionalidades do umbigão; as remanescências trafarinas; o retardo mental do passadismo; a irre-

cuperação dos cons magnos; a apriorismose. 
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Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a carência do princípio da descrença; a falta do princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP). 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do porão consciencial. 

Tecnologia: a submissão acrítica às técnicas espúrias de manipulações ideológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico auxiliando na construção da consciência polí-

tica cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível dos Etólogos. 

Efeitologia: os efeitos da preguiça mental; os efeitos do fechadismo consciencial. 

Ciclologia: o ciclo da irreflexão reprodução do senso comum–redundância ideativa. 

Enumerologia: a vagueza de informações; a vagueza de conceitos; a vagueza de princí-

pios; a vagueza de valores; a vagueza na comunicação; a vagueza na autexpressão; a vagueza na 

autopensenização . 

Binomiologia: o binômio vaguidão ideológica–inoperabilidade intelectual. 

Interaciologia: a interação patológica porão consciencial–subcérebro abdominal. 

Crescendologia: o crescendo comodismo intelectual–achismo pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio inconsistência pensênica–incoesão cognitiva–incoerência 

etológica; o trinômio palavras ocas–frases soltas–discurso vago. 

Polinomiologia: o polinômio vagueza-ambiguidade-indefinição-imprecisão; o polinô-

mio rotulações-preconceitos-estereotipagens-estigmatizações. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a carência da neofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a politicofobia. 

Mitologia: o mito da consciência apolítica. 

Holotecologia: a infantoteca; a trafaroteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a biografote-

ca; a psicoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Etologia; a Autocogniciologia; a Parapatologia; a Conviviologia; 

a Sociologia; a Politicologia; a Intrafisicologia; a Holopensenologia; a Holomaturologia; a Cos-

moeticologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens vagitor; o Homo sapiens immaturus;  

o Homo sapiens subpersonalis; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens subpensenisa-

tor; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo 

sapiens aberrans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vaguidão ideológica adolescente = a condição da conscin jovem comple-

tamente indefinida, hesitante ou imatura quanto ao próprio posicionamento político ante o contex-
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to social ou o holopensene político no qual vive; vaguidão ideológica adulta = a condição da 

conscin adulta, a partir da meia-idade física, completamente indefinida, hesitante ou imatura 

quanto ao próprio posicionamento político ante o contexto social ou o holopensene político no 

qual vive. 

 

Culturologia: a cultura da Etologia; a cultura da Cogniciologia; a cultura de massa;  

a cultura inútil. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vaguidão ideológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

11.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

14.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Subadultidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  VAGUIDÃO  IDEOLÓGICA  EXPÕE  A  PRECÁRIA  CONDI- 
ÇÃO  ÍNTIMA  DA  PESSOA  INEXPERIENTE  E  SEM  POSICIO- 
NAMENTO  PERANTE  AS  REALIDADES  DA  VIDA,  COM  ÓB- 
VIAS  TENDÊNCIAS  MURISTAS,  AUTISTAS  E  ALIENANTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a condição da vaguidão ideológica? 

Tal ocorrência afeta você de algum modo? 
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V A I D A D E  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A vaidade é o traço-fardo da conscin, homem ou mulher, caracterizado pela 

valorização excessiva da aparência, aptidão, atitude, benemerência, condição, imagem ou qualida-

de, própria ou de alguém ou algo próximo, fundamentada no desejo ou prazer infundado, injustifi-

cado ou imoderado de obter reconhecimento ou admiração por parte de outras consciências. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo vaidade vem do idioma Latim, vanitas, “vacuidade; inutilidade; 

falsidade; inconstância; futilidade; orgulho vão, jactância”. Surgiu no século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Imodéstia. 02.  Convencimento; enfatuação; fatuidade; presunção; 

pretensão. 03.  Arrogância; empáfia. 04.  Orgulho; soberba. 05.  Afetação. 06.  Alarde; ostenta-

ção. 07.  Bazófia; fanfarrice; jactância; patacoada; quixotada; vanglória. 08.  Vacuidade; vanida-

de. 09.  Frivolidade; futilidade. 10.  Egoísmo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo vaidade: 

desvaidade; desvaidosa; desvaidoso; envaidar; envaidecedor; envaidecedora; envaidecer; envai-

decida; envaidecido; envaidecimento; supervaidade; supervaidosa; supervaidoso; vaidosa; vai-

dosão; vaidoso; vaidosona; vaidosura. 

Eufemisticologia. O ato de querer definir vaidade como autestima sadia, cuidado pes-

soal ou amor-próprio. 

Neologia. As duas expressões compostas vaidade expositiva e vaidade acobertadora são 

neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Desvaidade; modéstia. 02.  Despresunção; despretensão. 03.  Co-

medimento; discrição. 04.  Simplicidade; singeleza. 05.  Desafetação; espontaneidade; naturalida-

de. 06.  Anonimato cosmoético. 07.  Verbação. 08.  Autenticidade. 09.  Inteligência Evolutiva 

(IE). 10.  Altruísmo. 

Estrangeirismologia: o indivíduo rempli de soi-même; a high society; os reality shows; 

o status social; o desejo de estar diante dos flashs e sob os spots; o spa; a vanitas vanitatum;  

o vanity fair. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente os provenientes do sub-

cérebro abdominal. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A vaidade 

aprisiona. Vaidade: orgulho vão. Vaidades revelam carências. Elogios alimentam vaidosos. 

Coloquiologia. A expressão “mucuim com tosse” constitui regionalismo da língua por-

tuguesa no Brasil, utilizada para expressar fanfarrice de criança ou presunção de adulto. 

Citaciologia. Eis a sentença de Matias Aires Ramos da Silva de Eça (1705–1763), filó-

sofo e escritor brasileiro: – “Trazem os homens uma contínua guerra de vaidade; e conhecendo 

todos a vaidade alheia, nenhum conhece a sua: a vaidade é como um instrumento, que tira dos 

nossos olhos os defeitos próprios, e faz com que apenas os vejamos em uma distância imensa, ao 

mesmo tempo que expõem à nossa vista os defeitos dos outros ainda mais perto, e maiores do que 

são. A nossa vaidade é a que nos faz ser insuportável a vaidade dos mais; por isso quem não ti-

vesse vaidade, não lhe importaria nunca, que os outros a tivessem.” 

Filosofia: o esteticismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo; a autopensenização carregada no 

sen; a autopensenização com segundas intenções; a autopensenização irracional; o holopensene 

pessoal da carência; o holopensene pessoal da dependência; o holopensene pessoal da imaturida-

de; a sugestionabilidade perante o holopensene manipulador; o holopensene academicista; o ho-
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lopensene artístico; o holopensene assistencialista; o holopensene competitivo; o holopensene 

monárquico; o holopensene de Hollywood; os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; 

a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; 

os subpensenes; a subpensenidade; os vacuopensenes; a vacuopensenidade. 

 

Fatologia: a vaidade; o ato de gostar de aparecer; a atitude de se achar o tal; os ares de 

superioridade; a ideia exageradamente positiva a respeito de si próprio; o ato de querer ser o cen-

tro das atenções; o inconformismo em ser coadjuvante; o ato de querer ser o melhor; a inflação do 

ego; as pretensões vaidosas; o foco egoístico na sustentação da autoimagem protetora; a autopro-

moção anticosmoética; a ansiedade gerada a partir da busca do reconhecimento; os elogios em 

boca própria; a prolixidade; a verborragia; as fumaças; o lustre; o papo; o ato de campar; a falsa 

modéstia; a instabilidade emocional; as tempestades em copo d’água; a sinistrose; a compensação 

(mecanismo de defesa do ego); a dificuldade em dizer não; a escravidão à opinião pública; a vida 

pública intrafísica superior à privativa; o ato de fazer média com os outros; o ato de fazer de tudo 

para ser aceito; a influenciabilidade pelas amizades ociosas; as rasgações de seda; as coleiras do 

ego; a hipocrisia; a rivalidade entre conscins vaidosas; as fofocas; a manutenção das companhias 

ociosas improdutivas; a preocupação com as aparências; o ato de cuidar das pequenas vaidades;  

o ato de chegar atrasado aos compromissos para chamar a atenção; os caprichos; as birras; os chi-

liques; a supervalorização da forma em detrimento do conteúdo; as paixões frívolas; os mo-

dismos; as ilusões; as pompas; o autengano; a fuga da realidade; as idealizações; a auto-hipnose;  

a dificuldade em pedir desculpas em reconhecimento às próprias limitações; a intrafisicalidade 

vivida como baile de máscaras; o maia; a pressão mesológica; a robéxis; os esbanjamentos e os 

desperdícios em função das vaidades; a renúncia aos valores evolutivos; a autovendagem; os 

desvios de proéxis; a fase da evolução na qual a consciência ainda necessita da vaidade para se 

sentir melhor; a hipótese da vaidade como o vício dos vícios; a positividade ambígua; a autossa-

botagem; a falta do megafoco na interassistencialidade; a falta de empatia; o antifraternismo;  

o ato de abrir mão da vaidade; os cuidados com a própria aparência em função de si e dos outros; 

a boa estética; o saber envelhecer; o bom gosto; a etiqueta social; o amor-próprio; a autestima 

sadia; a autoconfiança; a interassistencialidade libertadora; o posicionamento cosmoético nas 

omissões superavitárias; as reciclagens conscienciais; a inteligência evolutiva (IE) como descarte 

das vaidades do mundo. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Intra-

conscienciologia patologicamente à mercê da Extraconscienciologia; a negação da paraidentidade 

interassistencial; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parafato da verda-

deira beleza vir da qualidade das bioenergias; o macrossoma idiota do Serenão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico egoísmo-orgulho-vaidade. 

Principiologia: o princípio baratrosférico da frivolidade; a carência do princípio da 

descrença; a dificuldade com o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio espúrio 

do autocomodismo quanto à evolução pessoal; o princípio patológico de andar obrigatoriamente 

na moda; o princípio de criar o próprio estilo pessoal; o princípio da inexistência de privilégios 

evolutivos. 

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

Tecnologia: a dificuldade com as técnicas evolutivas: inversão existencial (invéxis), re-

ciclagem existencial (recéxis) e tenepes diária sem testemunhas intrafísicas. 

Voluntariologia: o voluntariado da minipeça interassistencial; o voluntariado consci-

enciológico libertário; o voluntariado tarístico dedicado à microminoria de interessados. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Auto-

consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos das banalidades; os efeitos interpresidiários grupocármicos da 

vaidade; os efeitos renovadores da autopesquisa; o ressentimento como efeito do desprezo 

ofendendo a vaidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das autorreciclagens. 

Ciclologia: o ciclo melancolia intrafísica (melin)–melancolia extrafísica (melex). 

Enumerologia: o cabotinismo; o esnobismo; o estrelismo; o exibicionismo; o favoritis-

mo; o pernosticismo; o personalismo. A banalidade; a fatuidade; a frivolidade; a futilidade; a ina-

nidade; a superfluidade; a superficialidade; a trivialidade; a vacuidade; a vanidade; a vulgaridade. 

O ato de alçar-se; o ato de empantufar-se; o ato de empanturrar-se; o ato de endeusar-se;  

o ato de engrimpar-se; o ato de entonar-se; o ato de estufar-se; o ato de exaltar-se; o ato de guin-

dar-se. A chieira; a fidúcia; a galizia; a goga; a poeira; a prosápia; a tesura. 

Binomiologia: o binômio soma-idade; o binômio autexposição-heterorreconhecimento; 

a ausência ou mau uso do binômio teática-verbação; a dificuldade com o binômio admiração- 

-discordância; o binômio expectativa-frustração; a ausência do binômio autoimperdoamento-he-

teroperdoamento; a carência do binômio abrir mão–sobrepairar; o binômio retórica-eloquência. 

Interaciologia: a interação beleza-vaidade; a interação carências emocionais–depen-

dências interconscienciais; a interação vaidade-autassédio-heterassédio; a interação vaidade- 

-manipulação; a interação autestima–identidade pessoal; a interação vaidade-ciúme; a interação 

vaidade-ingratidão; a interação vaidade-inautenticidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico vaidade-sucesso-fama; o crescendo patológico 

vaidade–inveja–satisfação malévola; o crescendo patológico vaidade-orgulho-preconceito-des-

prezo; o crescendo patológico autexposição desnecessária–autexposição excessiva–autexposição 

anticosmoética; o crescendo materialidade-consciencialidade; o crescendo forma-conteúdo-con-

for; o crescendo vaidade-modéstia-verbação. 

Trinomiologia: a concepção infidedigna do trinômio autoconceito-autoimagem-autesti-

ma; o trinômio subcerebralidade-indiscernimento-autocorruptibilidade; o trinômio melindre- 

-mágoa-ressentimento; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio poder-posição-pres-

tígio; o trinômio ditadura da beleza–ditadura da moda–ditadura do consumismo; o trinômio ori-

ginalidade-excentricidade-extravagância; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; 

o trinômio autoconfiança sólida–autoimagem positiva–descensão egoica. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio subcerebral fragili-

dade-suscetibilidade-irritabilidade-reatividade; a ausência do polinômio libertário autestima-au-

toconfiança-autossuficiência-autodesenvoltura; a ausência do polinômio autocrítica-autopesqui-

sa-autocognição-autorrealismo. 

Antagonismologia: o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo 

essência / aparência; o antagonismo modéstia / humildade; o antagonismo altruísmo / egoísmo; 

o antagonismo minipeça de maximecanismo / maxipeça de minimecanismo; o antagonismo autos-

suficiência / carência; o antagonismo anonimato / reconhecimento; o antagonismo cirurgia plás-

tica reparadora / cirurgia plástica estética; o antagonismo atividade física / esporte de competi-

ção; o antagonismo vaidade pelos próprios trafores / vaidade pelos próprios trafares; o antago-

nismo autossuficiência presunçosa / autossuficiência evolutiva; o antagonismo desdramatização 

racional / exacerbação emocional; o antagonismo homeostase holossomática / falsos prazeres. 

Paradoxologia: o paradoxo da autopensenização egocentrada manipulável pelos exo-

pensenes. 

Politicologia: a asnocracia; a assediocracia; a autocracia; a egocracia; a escravocracia; 

a genuflexocracia; a gurucracia; a idolocracia; a vulgocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei das interprisões grupocármicas; as 

leis da fisiologia humana. 

Filiologia: a egofilia (egolatria); a idolofilia; a fantasiofilia; a hagiofilia (hagiolatria); 

a hedonofilia; a palcofilia; a falta da raciocinofilia. 
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Fobiologia: a cacofobia; a gerascofobia; a obesofobia; a estigmatofobia; a atiquifobia;  

a enissofobia; a catagelofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome da dispersão conscienci-

al; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do histrionismo (Transtorno Histriônico da 

Personalidade); a síndrome da insegurança pessoal; a síndrome da mediocrização existencial;  

a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome de “Tieta”. 

Maniologia: a mania artística; a doxomania; a egomania; a fracassomania quanto ao 

processo evolutivo; a gurumania; a lalomania; a megalomania; a riscomania. 

Mitologia: o mito de Narciso; os mitos sociais baseados em preconceitos e estereótipos; 

os mitos ilusórios da intrafisicalidade; o mito da beleza física; o mito do não envelhecimento;  

o mito da fama intrafísica; o mito da perfeição; a demolição dos mitos milenares por meio das vi-

vências teáticas. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a egoteca; a psicopaticoteca; a patopensenoteca; 

a oniroteca; a bizarroteca; a gerontoteca; a mesmexoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Trafarologia; a Intencio-

nologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Etologia; a Assediologia; a Desviaci-

ologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autocogniciologia; a Reciclo-

logia; a Priorologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Liberologia; a Verbacio-

logia; a Anonimatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o pré-serenão vulgar; a consciência emocionalmente vulnerável; a consréu 

ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin multívola; a conscin sem 

megafoco; a isca humana inconsciente; o guia extrafísico amaurótico; o minidissidente ideológi-

co; o antepassado de si mesmo. 

 

Masculinologia: o vaidoso; o modelo; o cajetilha; o gabão; o goela; o bufão; o peru;  

o pavão; o dândi; o semostrador; o metrossexual. 

 

Femininologia: a vaidosa; a modelo; a capa de revista; a socialite; a miss; a faceira;  

a dengosa; a semostradeira; a ventaneira; a vedete; a starlet. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens superfluus; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens soma-

ticus; o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens donator; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vaidade expositiva = aquela visando exaltar qualidades próprias ou de al-

guém ou algo próximo; vaidade acobertadora = aquela visando esconder desvirtudes próprias ou 

de alguém ou algo próximo. 

 

Culturologia: o multiculturalismo; o descarte da cultura inútil; a cultura patológica da 

busca incansável pelo poder e status. 

 

Robexologia. A conscin pré-serenona vulgar vivendo no contexto da robéxis, atrás de 

valores mesológicos temporais, em busca do reconhecimento da Socin ainda patológica, não as-

sume de fato a real natureza multidimensional. Aí está a vaidade, consciente ou inconsciente, pre-

sente na manifestação pensênica da grande maioria da massa humana impensante. Tal desprio-

rização da autoconsciencialidade, culminando na falta do uso do autoparapsiquismo interassisten-

cial, contribui em demasia para a ocorrência de melins e melexes (incompléxis). 
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Assistencialismo. O assistencialismo pode fundamentar-se tão somente no desejo da 

obtenção do reconhecimento. Exemplos incluem práticas religiosas, políticas e midiáticas, visan-

do arrebanhar fiéis, eleitores e audiência, respectivamente, gerando, não raro, a interprisão gru-

pocármica. Vale lembrar, até a tacon, além de cosmoética, também pode ser anônima. 

Interassistenciologia. À luz da Assistenciologia, a postura vaidosa se opõe à condição 

de minipeça dentro do maximecanismo multidimensional de assistência às consciências em evo-

lução, constituindo fator de obnubilação do autoparapsiquismo lúcido interassistencial. 

Evoluciologia. Segundo a Evoluciologia, a vaidade dificulta a evolução com desenvoltu-

ra, em virtude da necessidade de aprovação externa. Felizmente, a desperticidade está ao alcance 

de todos em busca da autossuficiência evolutiva e da interdependência sadia (Conviviologia). 

Serenologia. Mais à frente, o anonimato do Serenão nos ensina: a assistência de alto ní-

vel é opaca para a imensa maioria das conscins e consciexes afinizadas ao holopensene da Terra 

porque é incompreendida e, portanto, não reconhecida. Tares, a rigor, exige ortopensenidade; não 

necessita de palavras e muito menos de aplausos. 

 

Conscienciometrologia. Consoante a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em or-

dem alfabética, 100 itens de natureza positiva, negativa ou neutra, representando conceitos não 

raro esperados, desejados ou exigidos de outrem por parte da conscin vaidosa, em geral reagindo 

mal quando da não ocorrência, nas mais diversas situações do cotidiano, aos moldes de teste auto-

conscienciométrico para a leitora ou leitor interessado em aferir o próprio nível de vaidade: 

01. Aceitação. 

02. Aclamação. 

03. Admiração. 
04. Admissão: o ingresso. 

05. Adoração. 
06. Afeto: o apreço; a estima; a amizade; o amor; o carinho. 

07. Afirmação: a apoio; a aprovação. 

08. Agrado: o efeito de agradar. 

09. Aplauso. 
10. Assistência: o auxílio; a ajuda; o amparo. 

11. Atenção. 
12. Bajulação: a adulação. 

13. Benção: a graça; a beatificação; a santificação; a glorificação. 

14. Benefício. 
15. Benevolência: a bondade; a generosidade. 

16. Bis: o pedido de bis. 

17. Cargo: o posto; a função. 

18. Comemoração: a celebração; a festa; o festejo. 

19. Comoção: o choro; a tristeza. 

20. Companhia. 
21. Concordância: a anuência; a aquiescência; o consentimento. 

22. Condecoração: a insígnia, o monumento, a placa. 

23. Condescendência: a complacência; a contemporização. 

24. Congratulação: a felicitação; a parabenização. 

25. Conquista. 
26. Consideração: a deferência. 

27. Convite. 

28. Cortejo. 

29. Crédito. 

30. Culto. 
31. Cumprimento: a saudação. 

32. Cupidez: o reconhecimento da condição de cúpido. 

33. Dependência. 
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34. Desculpa: a clemência; o perdão. 

35. Desistência. 
36. Destaque: o brilho; o esplendor; a resplandecência. 

37. Distinção: a honraria. 

38. Divulgação. 
39. Educação: a cordialidade; a cortesia; a delicadeza; a gentileza; a polidez. 

40. Elogio. 
41. Exaltação: o enaltecimento; o engrandecimento. 

42. Exibição: a exposição. 

43. Fama: o cartaz; a popularidade; a notoriedade; o estrelato. 

44. Favor: o obséquio. 

45. Felicidade: a alegria; o contentamento. 

46. Formalidade. 

47. Galanteio. 

48. Glória. 
49. Gratidão: o agradecimento. 

50. Homenagem. 
51. Idolatria: o fanatismo. 

52. Imagem. 
53. Importância: a influência. 

54. Intimidação: o temor. 

55. Intimidade. 
56. Lisonja: a lisonjaria. 

57. Louvação. 

58. Mérito. 
59. Namoro: a relação afetiva; o noivado; o casamento. 

60. Nomeação. 

61. Obediência. 
62. Oferta: o oferecimento; a oferenda. 

63. Ovação. 

64. Paixão. 
65. Paquera: a azaração; o ficar; o flerte. 

66. Parentesco: a procedência. 

67. Percepção. 
68. Permissão: a autorização; a licença. 

69. Poder: a autoridade. 

70. Posse. 
71. Premiação: a estatueta; a faixa; a medalha; a taça; o troféu. 

72. Presença: o comparecimento. 

73. Presente: o regalo. 

74. Prestígio. 
75. Privilégio: a regalia. 

76. Promoção. 

77. Proteção. 
78. Receptividade: o acolhimento. 

79. Recompensa: o galardão. 

80. Reconhecimento. 
81. Recordação: a lembrança. 

82. Reputação: o conceito; o renome. 

83. Respeito. 
84. Retribuição: a compensação; a restituição. 

85. Reverência: a mesura. 

86. Riso: o sorriso. 
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87. Sedução. 
88. Séquito: a comitiva. 

89. Simpatia: a afinidade; a benquerença. 

90. Sinceridade: a franqueza. 

91. Solenidade: a cerimônia. 

92. Status: a condição; a posição. 

93. Submissão: a sujeição. 

94. Subordinação: a subalternidade. 

95. Sucesso. 
96. Surpresa: o assombro; o espanto; a surpreendência. 

97. Titulação: a denominação honorífica. 

98. Veneração. 

99. Vênia. 
100. Vitória: o triunfo. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Caracterologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

100 itens contendo adjetivos da Língua Portuguesa apresentando relação semântica sinonímica 

com a palavra vaidoso, seja de modo direto, via derivação por metáfora, sentido figurado, exten-

são de sentido ou regionalismo: 

01. Abalofado. 
02. Afetado: o maneirista; o amaneirado. 

03. Afofado: o fofo. 

04. Agalanado: o engalanado. 

05. Alambazado. 

06. Alambicado. 

07. Alardeador. 

08. Altivo. 

09. Ancho. 

10. Arrebicado. 

11. Arrogante. 

12. Arrotador. 

13. Assoprado. 
14. Bazofiador: o bazófio. 

15. Besta. 
16. Blasonador: o brasonador; o blasonante. 

17. Bravateador: o bravateiro. 

18. Brioso. 

19. Buzarate. 

20. Cabotino. 

21. Chanceiro. 

22. Chibante. 
23. Concho: o conchudo. 

24. Convencido. 

25. Delambido. 

26. Desvanecido. 
27. Empáfio: o empafiado. 

28. Empantufado. 

29. Empavesado. 

30. Empertigado. 

31. Empinado. 

32. Emplumado. 

33. Empolado. 

34. Emproado. 
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35. Enfatuado. 

36. Enfunado. 

37. Entojado. 

38. Entufado. 

39. Envaidecido. 

40. Esnobe. 

41. Espaventoso. 

42. Estardalhante. 

43. Exibido. 

44. Façanheiro. 
45. Fanfarrão: o farfante. 

46. Farofeiro. 

47. Faroleiro. 

48. Fátuo. 

49. Filaucioso. 

50. Fumoso. 
51. Gabador: o gabarola; o gabola; o gabolas. 

52. Ganjento: o enganjento; o ganja. 

53. Garganta. 
54. Garrido: o faceiro. 

55. Gascão. 

56. Gomeiro. 

57. Imodesto. 
58. Inflado: o inchado. 

59. Jactante: o jactancioso. 

60. Janota: o casquilho; o peralta; o peralvilho; o sécio. 

61. Magistral. 

62. Marrento. 

63. Mascarado. 

64. Metido. 
65. Narcíseo: o narcisista. 

66. Opinioso: o opiniático. 

67. Orgulhoso. 

68. Ostentador. 

69. Pábulo. 

70. Pachola. 
71. Paparreta: o paparrotão. 

72. Parlapatão. 

73. Paspalhão. 
74. Patarata: o patarateiro. 

75. Pavonesco: o empavonado. 

76. Pedante. 
77. Perliquitete: o perliquiteto. 

78. Perluxo. 

79. Pernóstico. 

80. Pimpão. 

81. Pintalegrete. 

82. Pomadista. 
83. Pomposo: o vistoso. 

84. Presepeiro. 
85. Presunçoso: o presumido; o pretensioso. 

86. Prosa. 

87. Rebolão. 
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88. Regateiro. 
89. Soberbo: o soberbaço. 

90. Sobranceiro. 
91. Tolo: o toleirão. 

92. Tufado: o tufoso. 

93. Tumefato: o túmido. 

94. Ufano: o ufanoso. 

95. Vanglorioso. 

96. Vaníloquo. 

97. Vão. 

98. Vaporoso. 

99. Veleidoso. 

100. Ventoso. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 26 ca-

tegorias de vaidades: 

01.  Acadêmica: o academicismo; a corrida pelas publicações; o ph.Deus; a ph.Deu- 

sa; a competição entre alunos pelas maiores notas. 

02.  Artística: o reconhecimento do público; o ídolo; a legião de fãs; a obsessão pelo su-

cesso; o vedetismo; o cover. 

03.  Assistencialista: a manipulação das massas através da tacon. 

04.  Baratrosférica: as tatuagens; os piercings; os punks; os headbangers; as línguas  

de cobra; os enxertos antifisiológicos no corpo; o fumo; as drogas. 

05.  Cibernética: os avatares do jogo virtual Second Life; o exibicionismo através dos 

sites de relacionamento Orkut e Facebook. 

06.  Científica: a douta ignorância; o caráter eletronótico da Ciência Convencional. 

07.  Cirúrgica: o excesso de cirurgias plásticas estéticas; as próteses de silicone; as lipo-

aspirações; o lifting facial (ritidoplastia); a onda de rinoplastias; as dessomas prematuras. 

08.  Conjugal: o marido bom partido; a namorada bonitona; o parceiro para desfilar. 

09.  Criminosa: a vaidade do serial killer; a vaidade do assaltante não descoberto; a vai-

dade do praticante de roubo milionário; os casacos de pele. 

10.  Desportiva: a medalha de ouro; a medalha de choro; o lugar mais alto no pódio. 

11.  Estética: o viver se olhando no espelho (narcisismo); o prazer em ter a idade avalia-

da a menor; o combate neurótico às rugas; a corpolatria; a dismorfia corporal; a anorexia; a vigo-

rexia; o ato da conscin não se deixar aparecer sem maquiagem; as manipulações de fotos de mo-

delos via algoritmos computacionais de processamento de imagem; a mudança dos padrões estéti-

cos ao longo da história; os implantes contra a calvície. 

12.  Estilosa: a escravidão à moda; as roupas de marca; o guarda-roupa milionário; o tra-

je cheguei; os adornos; os enfeites. 

13.  Familiar: o acúmulo de sobrenomes; o clã; a dinastia. 

14.  Intelectual: o pedantismo; a arrogância do saber; o nerd. 

15.  Midiática: a busca pela fama; a celebridade; a falta de privacidade. 

16.  Militar: a honra ao “mérito”; o “herói” da guerra; as patentes; as condecorações. 

17.  Monárquica: a adoração dos súditos; a perpetuação no poder. 

18.  Monetária: a riqueza; a fortuna; a conscin bilionária; a opulência; o luxo. 

19.  Parapsíquica: a exposição deslocada das vivências parapsíquicas; a falta de etiqueta 

parapsíquica; a falta de discrição na assistência; o foco no fenômeno em si em detrimento do con-

teúdo; o projetor deslumbrado. 

20.  Política: a figura do governante como centro das atenções; o showmício; o popu-

lismo. 

21.  Profissional: o carreirismo; o workaholism; a competitividade pelos cargos; as pu-

xadas de tapete. 

22.  Proibida: a perseguição histórica às mulheres pelo uso de cosméticos. 
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23.  Química: a indústria de cosméticos; as injeções de vitaminas, colágeno e botox; os 

remédios para emagrecer; as reações alérgicas às toxinas; os efeitos letais dos esteróides anaboli-

zantes. 

24.  Religiosa: a adoração dos fiéis; a vaidade do Papa; a indumentária religiosa; a os-

tentação das igrejas; os templos sagrados suntuosos; o ouro. 

25.  Sexual: o garanhão; o pegador; a derrubadora de homens; a virilidade masculina;  

o sex appeal feminino; a promiscuidade; a vaidade gay. 

26.  Social: o bom-moço; a boa-moça; a sociosidade; as colunas sociais; as despesas su-

pérfluas; o consumismo; o elitismo. 

 

Terapeuticologia: o loc interno conquistado através da aplicação teática do CPC; o low 

profile cosmoético; a aplicação da banana technique; a aplicação da técnica da omissuper; as téc-

nicas autoconsciencioterápicas; o binômio autodomínio energossomático–autocontrole emocio-

nal; a assistencioterapia; a priorização e o continuísmo na tares; a autoconsciência do cumpri-

mento da proéxis; os resultados da produtividade interassistencial construindo a autestima sadia;  

a paracompanhia dos amparadores extrafísicos na ajuda à aquisição da benignopensenidade; o ato 

de não pedir mais para si; a sinceridade multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

02.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Beleza:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

08.  Código  Pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

11.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Trafar  favorito:  Autotrafarologia;  Nosográfico. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA  LÚCIDA  DO  MAXIMECANISMO  

INTERASSISTENCIAL  FAVORECE  A  EXTINÇÃO  GRADATIVA  

DA  VAIDADE,  A  PARTIR  DA  AMPLIAÇÃO  DA  COSMOVISÃO  

E  COERENTE  DILUIÇÃO  DO  EGO  A  FAVOR  DA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica em si próprio(a) traços de manifesta-

ção de vaidade? Em quais aspectos da personalidade? Como se posiciona no teste proposto neste 

verbete? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Advogado do Diabo. Título Original: The Devil’s Advocate. País:  EUA; & Alemanha. Data: 1997. Dura-

ção: 144 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; In-

glês; & Espanhol. Direção: Taylor Hackford. Elenco: Keanu Reeves; Al Pacino; Charlize Theron; Jeffrey Jones; Judith 

Ivey; & Craig T. Nelson. Produção: Anne Kopelson; Arnold Kopelson; & Arnon Milchan. Desenho de Produção: Bruno 
Rubeo. Direção de Arte: Dennis Bradford. Roteiro: Jonathan Lemkin; & Tony Gilroy, baseados na obra de Andrew 

Neiderman. Fotografia: Andrzej Bartkowiak. Música: James Newton Howard. Montagem: Mark Warner. Cenografia: 

Roberta J. Holinko. Figurino: Sarah Edwards; & Judianna Makovsky. Efeitos Especiais: Connie Brink; & Steve Galich. 
Companhia: Warner Bros; Regency Enterprises; & Kopelson Entertainment. Sinopse: Jovem advogado de pequena cida-

de da Flórida nunca perdeu nenhum caso e é contratado pelo dono da maior firma de advocacia de Nova York. Recebe al-

to salário e conta com diversas mordomias, mas, em compensação, estranhos acontecimentos surgem na própria vida. 
2.  A Fogueira das Vaidades. Título Original: The Bonfire of the Vanities. País: EUA. Data: 1990. Duração: 

125 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês;  
& Espanhol. Direção: Brian De Palma. Elenco: Tom Hanks; Bruce Willis; Melanie Griffith; Kim Cattrall; Saul Rubinek;  

& Morgan Freeman. Produção: Brian De Palma. Desenho de Produção: Richard Sylbert. Direção de Arte: Gregory 

Bolton; Peter Landsdown Smith. Roteiro: Michael Cristofer, baseado em livro de Tom Wolfe. Fotografia: Vilmos Zsig-
mond. Música: Dave Grusin. Montagem: David Ray; Bill Pankow. Cenografia: Joe D. Mitchell; Justin Scoppa Jr. Figu-

rino: Ann Roth. Efeitos Especiais: William B. Doane; Edward Drohan. Companhia: Warner Bros. Pictures. Sinopse: 

Corretor milionário de Wall Street inicia a ruína da própria vida quando, acompanhado da amante, atropela homem negro, 
dando início à meteórica ascensão de jornalista desconhecido. 

3.  Feira das Vaidades. Título Original: Vanity Fair. País: Inglaterra; & EUA. Data: 2004. Duração: 141 

min. Gênero: Romance Dramático. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português;  
& Inglês. Direção: Mira Nair. Elenco: Reese Witherspoon; Gabriel Byrne; Romola Garai; Robert Hoskins; Rhys Ifans; 

James Purefoy; Jonathan Rhys Meyers. Produção: Janette Day; Lydia Dean Pilcher; Donna Gigliotti. Desenho de Produ-

ção: Maria Djurkovic. Direção de Arte: Nick Palmer; Sam Stokes; & Lucinda Thomson. Roteiro: Matthew Faulk; Mark 
Skeet; & Julian Fellowes, baseado em livro de William Makepeace Thackeray. Fotografia: Declan Quinn. Música: My-

chael Danna. Montagem: Allyson C. Johnson. Cenografia: Kalpa Dave; & Tatiana Lund. Figurino: Beatrix Aruna 

Pasztor. Efeitos Especiais: Mark Holt. Companhia: Focus Features; Granada Film Productions; Epsilon Motion Pictures; 
& Tempesta Films. Sinopse: Crescida na pobreza em Londres, Becky Sharp desafia o próprio passado de carência e as-

cende socialmente ao lado da melhor amiga, Amelia. 

4.  O Diabo Veste Prada. Título Original: The Devil Wears Prada. País: EUA. Data: 2006. Duração: 109 
min. Gênero: Comédia Dramática. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês, Espanhol, Português. Cor: Colorido. Legen-

dado: Inglês; Espanhol; & Português. Direção: David Frankel. Elenco: Meryl Streep; Anne Hathaway; Emily Blunt; 

Stanley Tucci. Produção: Wendy Finerman. Desenho de Produção: Jess Gonchor. Direção de Arte: Tom Warren. Ro-

teiro: Aline Brosh McKenna, baseado em livro de Lauren Weisberger. Fotografia: Florian Ballhaus. Música: Theodore 

Shapiro. Montagem: Mark Livolsi. Cenografia: Lydia Marks. Figurino: Patricia Field. Companhia: Fox 2000 Pictures; 

Dune Entertainment; Major Studio Partners; Peninsula Films; & Twentieth Century Fox Film Corporation. Sinopse: Tími-
da mulher chega à Nova York e emprega-se como assistente da famosa e impiedosa editora de moda Miranda Priestly. 
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V A L O R    E X I S T E N C I A L  
( P A R A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O valor existencial é a qualidade da realidade específica representando va-

lidade, legitimidade, veracidade ou dignidade superior, ideal, quanto à evolução consciencial  

e à plenitude cosmoética, estabelecida e arbitrada de antemão, a ser prezada racionalmente  

e buscada tecnicamente de modo prioritário pela conscin lúcida, intermissivista, cognopolita, ho-

mem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo valor deriva do idioma Latim Tardio, valore, “valor”. Surgiu no 

Século XIII. A palavra existencial procede do mesmo idioma Latim Tardio, existentialis, “exis-

tencial”, de existere,  “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter 

existência real”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Valor consciencial. 2.  Valor pessoal. 3.  Valor prioritário. 4.  Valor 

evolutivo. 5.  Valor indescartável. 6.  Apreço pela evolução consciencial. 7.  Tendência pró-evo-

lutiva. 8.  Valor do conteúdo prioritário. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo valor: me-

gavalor; minivalor; subvalor; supervalor; valoração; valorar; valorativa; valorativo; valorizabi-

lidade; valorização; valorizada; valorizado; valorizador; valorizadora; valorizar; valorizável; 

valorosa; valorosidade; valoroso. 

Neologia. As duas expressões compostas valor existencial básico e valor existencial 

profissional são neologismos técnicos da Paraxiologia. 

Antonimologia: 1.  Valor menor. 2.  Valor secundário. 3.  Valor da forma passageira.  

4.  Valor descartável. 5.  Ausência de valor. 6.  Desrespeito aos valores existenciais. 7.  Superfi-

cialidade evolutiva. 8.  Traição aos valores evolutivos. 

Estrangeirismologia: o acid test do valor; o ad valorem; o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à programação existencial pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodiscernimentologia; o valor dos ortopense-

nes; a ortopensenidade pessoal; o materpensene da conscin lúcida. 

 

Fatologia: o valor existencial; o juízo de valor das coisas; o senso crítico do valor; a au-

tovalorização das realidades; os megavalores pessoais básicos; a força aquisitiva de determinado 

bem; os objetos de valor; a força dos valores; a proporção do valor; a hierarquia dos valores;  

o megavalor da conscin neste momento evolutivo; a evolução dos valores pessoais; a mudança de 

valores pessoais; a Taxologia dos valores; a escala das prioridades; a tabela dos valores conscien-

ciais; o sistema de valores; o alinhamento de valores; a escala dos valores pessoais; a reciclagem 

dos valores pessoais; a expansão dos valores pessoais; a supervalorização de fetiches e badula-

ques; a adiáfora; o valor dos valores; os conteúdos prioritários; os conteúdos evolutivos; o Ma-

nual Pessoal das Prioridades (MPP); a megagescon da conscin lúcida; a mutualidade dos valores 

existenciais da dupla evolutiva; a Paraxiologia como sendo a Ciência dos Valores Evolutivos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo; a ofiex pessoal; o extrapolacionismo parapsí-

quico. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio diretor da consciência; o princípio da autodedicação evolu-

tiva; o princípo da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida. 

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 multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio valor artístico–lavor artístico; o binômio valor de referência–

–valor da referência; o binômio valor real–valor ideal. 

Interaciologia: a interação intermissibilidade-intrafisicalidade; a interação inputs-in-

sights; a interação conteúdo-forma. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo valor real / valor fictício; o antagonismo valor abso-

luto / valor relativo; o antagonismo valores da Socin Patológica / valores da evolução conscien-

cial; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial. 

Politicologia: o partido político. 

Legislogia: as leis básicas da evolução; as leis do Cosmos; as leis da Proexologia. 

Filiologia: a cognofilia; a definofilia; a priorofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Burnout; a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a taxoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraxiologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciome-

trologia; a Priorologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Econometria;  

a Interassistenciologia; a Autenganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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. 
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Hominologia: o Homo sapiens valexsistens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

conscientiocentricus; o Homo sapiens sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: valor existencial básico = a estabilidade econômica; valor existencial 

profissional = a realização social. 

 

Culturologia: a superestimação da cultura inútil. 

Conteudologia. Sob a ótica da Evoluciologia, a vida mais inteligente nesta dimensão hu-

mana é a da conscin lúcida buscando o tempo todo, antes de tudo, identificar, teaticamente, o con-

teúdo de valor evolutivo em todas as coisas ao derredor, sejam realidades conscienciais, abstratas 

ou materiais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Paraxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 55 cate-

gorias ou características envolvendo os valores existenciais: 

01.  Valor agregado. 

02.  Valor atélico. 

03.  Valor circunstancial. 

04.  Valor conflitante. 

05.  Valor contextual. 

06.  Valor cosmoético. 

07.  Valor da família consciencial. 

08.  Valor da família nuclear. 

09.  Valor da família profissional. 

10.  Valor da família social. 

11.  Valor da ideia original pessoal. 

12.  Valor da obra escrita pessoal. 

13.  Valor das amizades. 

14.  Valor das heterocríticas recebidas. 

15.  Valor das priorizações pessoais. 

16.  Valor da vida intrafísica. 

17.  Valor descartável. 

18.  Valor desperdiçado. 

19.  Valor de troca. 

20.  Valor do autesforço evolutivo. 

21.  Valor do autoparapsiquismo. 

22.  Valor do livre arbítrio pessoal. 

23.  Valor dos conteúdos das realidades. 

24.  Valor dos vínculos interconscienciais. 

25.  Valor econômico. 

26.  Valor egoístico. 

27.  Valor enganoso dos bagulhos energéticos. 

28.  Valor estético. 

29.  Valor estimado. 

30.  Valor evolutivo. 

31.  Valor excedente. 

32.  Valor extrafísico. 

33.  Valor extrínseco. 

34.  Valor fossilizado. 

35.  Valor funcional. 

36.  Valor fundamental. 
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37.  Valor humano. 

38.  Valor indescartável. 

39.  Valor individual. 

40.  Valor intraconsciencial. 

41.  Valor intrínseco. 

42.  Valor menor. 

43.  Valor nominal. 

44.  Valor percentual. 

45.  Valor político. 

46.  Valor prioritário dos fatos. 

47.  Valor proexológico. 

48.  Valor reestruturável da conscin. 

49.  Valor técnicocientífico. 

50.  Valor terapêutico. 

51.  Valor tradicional. 

52.  Valor transcendente. 

53.  Valor transitório. 

54.  Valor universal. 

55.  Valor veritativo factual real. 

 

Caracterologia. No âmbito da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 dos megavalores pessoais, mais comuns, em geral atribuídos e buscados pelas conscins vulga-

res, na vida intrafísica no Terceiro Milênio: 

01.  Autexperiência existencial: relativo conforto pessoal. 

02.  Autobiografia: identidade. 

03.  Autoconhecimento: autoimagem. 

04.  Estabilidade econômica: riqueza ou pé-de-meia. 

05.  Família nuclear: prole. 

06.  Fé: ou crença cega. 

07.  Moradia própria. 

08.  Política pessoal: poder. 

09.  Prestígio: fama ou celebridade. 

10.  Realização profissional: com relativo bem-estar. 

11.  Relações sociais: amor, amizades. 

12.  Saúde pessoal: validez lúcida; corpo humano sadio. 

13.  Segurança: aposentadoria; com justiça. 

14.  Tradições: geralmente bolorentas. 

15.  Veículo pessoal: com liberdade de ir e vir. 

 

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 valor existencial, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Atelia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

02.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Juízo  de  valor:  Heterocriticologia;  Neutro. 

06.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Peça  única:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 
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09.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

10.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  VALOR  EXISTENCIAL  É  REALIDADE  INAFASTÁVEL  PA- 
RA  QUALQUER  CONSCIN  LÚCIDA  QUANDO  INTERESSA-
DA  NO  DESENVOLVIMENTO  EVOLUTIVO,  NA  CONQUISTA 
DO  PARAPSIQUISMO  E  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou os próprios valores existenciais? Qual  

o megavalor existencial para você? 
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V A R I A Ç Ã O    V E R N A C U L A R  
( C O N F O R M Á T I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A variação vernacular é o vocábulo ou expressão equivalente, muito próxi-

mo quanto ao sentido ou ao emprego de outro. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo variação vem do idioma Latim, variatio, “ação de variar”. Surgiu 

no Século XVI. A palavra vernáculo procede também do idioma Latim, vernaculus, “de escravo 

nascido na casa do amo; doméstico, de casa; nascido ou produzido no país; nacional; próprio do 

país”, derivada de verna, “escravo nascido na casa do senhor; escravo; bobo; patife; velhaco”. 

Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Variação gramatical. 2.  Variante vernacular. 3.  Variação vocabular. 

4.  Variedade vernacular. 5.  Termo díspar. 6.  Palavra-variante. 7.  Sinônimos. 

Neologia. As duas expressões compostas variação vernacular popular e variação verna-

cular técnica são neologismos técnicos da Conformática. 

Antonimologia: 01.  Invariável gramatical. 02.  Invariável vernacular. 03.  Invariável 

vocabular. 04.  Palavra titular. 05.  Vocábulo usual. 06.  Termo invariável. 07.  Termo coloquial. 

08.  Diferença de significado das palavras; palavras incompatíveis. 09.  Divergência semântica; 

pseudocognato. 10.  Antônimos. 

Estrangeirismologia: os links intelectivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocomunicabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; a dinamização das automanifestações pensênicas. 

 

Fatologia: a variação vernacular; a gramática; o gramatiquismo; a Gramatologia; a con-

vergência semântica; a bissociação; a associação ampla das palavras; a flexibilidade comunicati-

va; a expansão dos pensamentos na comunicação aberta; a cosmovisão comunicativa; o generalis-

mo formal; a evitação da anfibologia; a comunicabilidade pessoal; a comunicação oral; a comuni-

cação escrita; a comunicação informática; o Tesauro da Conscienciologia; a Conscienciografia;  

a expansão dos dicionários cerebrais de sinônimos e de ideias afins; os sinônimos; as progressões 

sinonímicas; os termos aproximativos; as fórmulas redacionais; a versatilidade comunicativa;  

a expansão da autoconsciencialidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Tecnologia: a técnica da comunicação oral; a técnica da comunicação escrita; a técnica 

da comunicação digital; a técnica de escrever; a grafotécnica; a grafotecnia; a técnica da 

exaustividade comunicativa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Filólogos. 

Efeitologia: os efeitos dos dicionários cerebrais. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22488 

Enumerologia: a palavra; a escrita; o intelecto; a isonomia; a significância; a amplifica-

ção pensênica; o autoparadigma lexicográfico. 

Binomiologia: o binômio palavra usual–palavra variável; o binômio cultura popular– 

–cultura erudita. 

Interaciologia: a interação ideia-linguagem. 

Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos. 

Antagonismologia: o antagonismo parasitas de linguagem / variações vernaculares;  

o antagonismo afetação formal / variação vernacular. 

Paradoxologia: o paradoxo concisão / erudição. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Filiologia: a comunicofilia; a criteriofilia; a verbofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a linguisticoteca; a comunicoteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conformática; a Gramaticologia; a Comunicologia; a Linguísti-

ca; a Filologia; a Mentalsomatologia; a Lexicografia; a Ortografia; a Estilística; a Parapedagogio-

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o gramaticólogo; o gramati-

cógrafo; o gramatólogo; o gramaticista; o gramaticão; o gramatiqueiro; o gramatista. 

 

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 gramaticóloga;  

a gramaticógrafa; a gramatóloga; a gramaticista; a gramaticona; a gramatiqueira; a gramatista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexi-

cographus; o Homo sapiens philologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: variação vernacular popular = a empregada pelo povo em geral (sujeira / 

imundície); variação vernacular técnica = a empregada cientificamente (trafor / traço-força). 

 

Culturologia: a cultura da comunicabilidade; o multiculturalismo. 

Equivalências. Sob a ótica da Conformática, as palavras não são iguais nem quanto  

à reunião das letras nem quanto ao significado, por isso, existem os tesauros em múltiplas linhas 
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de conhecimento. Contudo, há vocábulos equivalentes ou muito próximos quanto ao sentido ou 

ao emprego de outros. Tais vocábulos compõem as variações vernaculares. 

Parâmetros. No contexto da Experimentologia, a complexidade da consciência exige  

o emprego de todos os recursos didáticos, até os filológicos, com o objetivo de o comunicador, 

homem ou mulher, permanecer nos parâmetros da técnica da circularidade sem extravasar as ex-

pressões com duplicidades, redundâncias, pleonasmos e batopensenes, além de evitar cair nos ex-

cessos do gongorismo e da verborragia. 

 

Taxologia. De acordo com a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 

conjuntos de expressões técnicas equivalentes, sinônimos mais interativos ou variáveis vernacula-

res, inclusive estrangeirismos, indicados como recursos contra as repetições inconvenientes e em-

pregados nos textos conscienciológicos: 

01. Adágio / anexim. 

02. Anomalia / aberração. 

03. Aura humana / energosfera. 

04. Biotecnologia / Eugenia. 

05. Boato / factoide. 

06. Charme / borogodó. 

07. Conceptáculo / receptáculo. 

08. Consciênçula / consciência-mirim. 

09. Consciex Livre / Conscientia libera. 

10. Conscin eletronótica / conscin trancada. 

11. Cura / remissão. 

12. Decidofobia / indecidismo. 

13. Desafio / repto. 

14. Elenco / elencagem. 

15. Escala / faixa. 

16. Evoluciólogo / orientador evolutivo. 

17. Filologia / Linguística. 

18. Frase / sentença. 

19. Gerontologia / Geriatria. 

20. Holochacralogia / Energossomatologia. 

21. Inventor / heurista. 

22. Leve / light. 

23. Listagem / enumeração. 

24. Megagescon / obra-prima. 

25. Monoideísmo / ideia fixa. 

26. Multiculturologia / Holoculturologia. 

27. Ofiexólogo / Ofiexologista. 

28. Palavra / vocábulo. 

29. Parágrafo / tópico. 

30. Período / fase. 

31. Prevenção / Profilaxia. 

32. Próprio / auto. 

33. Reciclante / retomador. 

34. Remédio / medicamento. 

35. Sectarismo / facciosismo. 

36. Serenão / Homo sapiens serenissimus. 

37. Sincronicidade / interatividade. 

38. Sociobiologia / Psicologia Evolucionária. 

39. Sujeira / imundície. 

40. Surto / crise. 

41. Tabagismo / nicotinismo. 
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42. Tempo integral / full time. 

43. Tocador de obra / homem de ação. 

44. Toxicomania / drogadição. 

45. Trafar / traço-fardo. 

46. Trafor / traço-força. 

47. Transparência / glasnost. 

48. União dos opostos / afinidade dos contrários. 

49. Veneno / peçonha. 

50. Verborragia / logorreia (Graforreia). 

 

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 variação vernacular, indicados para a expansão das 

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

A  COMPREENSÃO  MAIOR  DAS  FORMAS  E  DOS  SENTI-
DOS  DAS  PALAVRAS  AJUDA,  OBVIAMENTE,  NO  ENTEN-
DIMENTO  E  NA  EXPLICITAÇÃO  DO  CONTEÚDO  DOS  AS-

SUNTOS,  PESQUISAS  E  COMUNICAÇÕES  EM  GERAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as variações vernaculares na comunica-

bilidade? Já estudou o assunto teaticamente em profundidade? 
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V A R I A N T E    G R A M A T I C A L  
(G R A M A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A variante gramatical é o vocábulo ou expressão com alteração na forma  

a fim de expressar mudança, em geral, de função, sentido ou categoria gramatical, seja substan-

tivo, pronome, verbo, adjetivo, com flexão de gênero, número, pessoa, caso ou tempo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo variante vem do idioma Latim, variare, “variar (com cores); diver-

sificar; matizar; mudar; alterar; diversificar; ser variegado; colorido; pintado; variar; ser diferen-

te”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo gramatical deriva também do idioma Latim, grammatica-

lis, “relativo à gramática; gramatical”, e esse do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; letra; 

texto; inscrição; linha; algarismo; grama (24
a
 parte da onça)”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Variação gramatical. 02.  Variante vernacular. 03.  Variante voca-

bular. 04.  Variedade vernacular. 05.  Variante morfológica. 06.  Termo flexionável. 07.  Termo 

díspar. 08.  Palavra diferente; palavras conjugadas. 09.  Cognato. 10.  Hibridismo. 

Neologia. As duas expressões compostas variante gramatical simples e variante grama-

tical abrangente são neologismos técnicos da Gramaticologia. 

Antonimologia: 01.  Invariável gramatical. 02.  Invariável vernacular. 03.  Invariável 

vocabular. 04.  Palavra titular. 05.  Vocábulo usual. 06.  Termo invariável. 07.  Termo coloquial. 

08.  Diferença de significado das palavras; palavras incompatíveis. 09.  Divergência semântica; 

pseudocognato. 10.  Antônimos. 

Estrangeirismologia: a open mind; os links intelectivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocomunicabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os logopensenes; a logopensenidade; a dinamização das automanifestações pensênicas. 

 

Fatologia: a variante gramatical; a variável vernacular; a gramática; o gramatiquismo;  

a Gramatologia; a Semântica como ramo da Linguística aplicado ao estudo da significação das 

palavras; a convergência semântica; a bissociação; a associação ampla das palavras; os cognatos; 

a flexibilidade comunicativa; a expansão dos pensamentos na comunicação aberta; a cosmovisão 

comunicativa; o generalismo formal; a libertação dos conceitos das palavras das masmorras for-

mais; o ato de resgatar a acepção esquecida da palavra; o revigoramento do idioma; a revisão se-

mântica; o revisionismo linguístico; a evitação da anfibologia; a comunicabilidade pessoal; a co-

municação oral; a comunicação escrita; a comunicação informática; o Tesauro da Conscienciolo-

gia; a Conscienciografia; a expansão dos dicionários cerebrais de sinônimos e de ideias afins;  

a dificuldade de se encontrar a palavra mais adequada; as diferenças semânticas; os sinônimos; as 

progressões sinonímicas; os termos aproximativos; as fórmulas redacionais; a versatilidade comu-

nicativa; a expansão da autoconsciencialidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 
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Principiologia: o princípio da explicitação comunicativa; o princípio da associação de 

ideias; o princípio da Conformática. 

Teoriologia: a teoria da Semântica; a teoria do confor. 

Tecnologia: a técnica da comunicação oral; a técnica da comunicação escrita; a técnica 

da comunicação digital; a técnica de escrever; a grafotécnica; a grafotecnia; a técnica da 

exaustividade comunicativa. 

Voluntariologia: os voluntários da UNIESCON; os voluntários da EDITARES; os vo-

luntários da Revista CONSCIENTIA; os voluntários do JOURNAL OF CONSCIENTIOLOGY. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Filólogos. 

Efeitologia: os efeitos dos dicionários cerebrais. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias; o ciclo educação formal–autodidatismo permanente. 

Binomiologia: o binômio palavra usual–palavra variável; o binômio cultura popular– 

–cultura erudita; o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação ideia-linguagem. 

Crescendologia: o crescendo hipografia-holografia. 

Trinomiologia: o trinômio jogo de palavras–trocadilhos–cacófatos; o trinômio neover-

dades-neoideias-neologismos. 

Polinomiologia: o polinômio linha-frase-síntese-ênfase. 

Antagonismologia: o antagonismo parasitas de linguagem / variantes gramaticais;  

o antagonismo afetação formal / variante gramatical. 

Paradoxologia: o paradoxo concisão / erudição. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a logocracia; a conscienciocracia; a cogno-

cracia; a tecnocracia; a cosmocracia. 

Filiologia: a comunicofilia; a criteriofilia; a verbofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a gramaticofobia; a intelectofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: a desmitificação da erudição eletronótica. 

Holotecologia: a linguisticoteca; a comunicoteca; a lexicoteca; a criativoteca; a intelec-

toteca; a encicloteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Gramaticologia; a Conformática; a Comunicologia; a Linguísti-

ca; a Filologia; a Mentalsomatologia; a Lexicografia; a Ortografia; a Estilística; a Parapedagogio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a equipe de produção; a equipe de redação; 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 gramaticólogo; o gramati-

cógrafo; o gramatólogo; o gramaticista; o gramaticão; o gramatiqueiro; o gramatista. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

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

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

a gramaticógrafa; a gramatóloga; a gramaticista; a gramaticona; a gramatiqueira; a gramatista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexi-

cographus; o Homo sapiens philologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: variante gramatical simples = a mais simples e isolada ao modo dos vo-

cábulos lactante e lactente; variante gramatical abrangente = a participante de extensa família ou 

universo de vocábulos ao modo dos acrônimos da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da comunicabilidade; o multiculturalismo. 

 

Taxologia. De acordo com a Redaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 ca-

tegorias de variantes gramaticais ou itens, até afins, da Filologia, em geral, empregados no texto 

da Enciclopédia da Conscienciologia, segundo a técnica do Universalismo da Comunicologia: 

01.  Abreviações (acrônimos, acrossílabos): programação existencial / proéxis. 

02.  Aliterações (aliteramentos, paragramatismos): o trinômio contingência, contexto, 

conjuntura; o trinômio intercompreensão, intercooperação, interassistência; o polinômio Contra-

pontologia, Contradiciologia, Controversiologia, Confrontologia, Confutaciologia, Concordancio-

logia, Conscienciologia. 

03.  Expressões (simples, compostas): autointermissibilidade / intermissibilidade pessoal. 

04.  Flexões (gramaticais, de número, singular, plural): efeito / efeitos. 

05.  Fonética (fala, coloquialismo): acídia / acidia; hipomnésia / hipomnesia. 

06.  Gêneros (masculino, feminino): acédia / acédio. 

07.  Homofonias (homofonismos): os mitos místicos milenares; a falta, a falha, a falên-

cia; a melancolia, a melin, a melex. 

08.  Letras (sinais gráficos, signos, grafemas): acídia / acédia; lactante / lactente. 

09.  Prefixos (afixos de antes): bigorexia / vigorexia; estresse / eustresse; incivilidade / 

anticivilidade. 

10.  Qualificativos (adjetivos): ganho / ganho evolutivo; ganho evolutivo / ganho evolu-

tivo cosmoético. 

11.  Sílabas (internas ou do meio): racismo / racialismo; tabagismo / tabaquismo. 

12.  Sufixos (afixos após): alienação / alienamento; anedonia / anedonismo; delírio / 

deliração. 

13.  Verbos (ações): valorar / valorizar. 

14.  Vocábulos (palavras, termos): Mentalsomática / Mentalsomatologia. 

 

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 variante gramatical, indicados para a expansão das 

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 
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04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

 

O  EMPREGO  DE  VARIANTES  GRAMATICAIS  ENRIQUECE 

NÃO  SOMENTE  O  IDIOMA,  MAS  TAMBÉM  A  COMUNI-
CABILIDADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA  E  OS  MÚLTIPLOS 

DICIONÁRIOS  CEREBRAIS  DE  AUTORES  E  LEITORES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as variantes gramaticais na comunica-

ção? Já estudou o assunto teaticamente em profundidade? 
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V A R I A N T E    L I N G U Í S T I C A  
( S O C I O L I N G U I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A variante linguística é o conjunto específico de variáveis verbais e / ou es-

critas praticado pela conscin, homem ou mulher, usuária do idioma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo variante deriva do idioma Latim, variare, “variar com cores; diver-

sificar; matizar; mudar; alterar; ser variegado; ser diferente”. Surgiu em 1813. O vocábulo lin-

guística vem do idioma Francês, linguistique, “linguística”, emprestado ao idioma Alemão, lin-

guistik, e este do idioma Latim, lingua, “língua como membro ou órgão animal; língua como ór-

gão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de um povo”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Variação linguística. 2.  Variedade idiomática. 3.  Dialeto social.  

4.  Dialeto geográfico. 5.  Subvariedade de fala. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo variante: in-

variabilidade; invariação; invariada; invariado; invariância; invariante; invariar; invariável; 

variabilidade; variação; variacional; variada; variadeira; variadela; variado; variador; varia-

dora; variagem; variança; variância; variar; variável; variedade; variegação; variegada; varie-

gado; variegar. 

Neologia. As duas expressões compostas variante linguística tacônica e variante lin-

guística tarística são neologismos técnicos da Sociolinguisticologia. 

Antonimologia: 1.  Invariante linguística. 2.  Invariedade idiomática. 3.  Fixidez verna-

cular. 

Estrangeirismologia: a language awareness; o status linguístico do falante; o setting 

comunicativo; o continuum informalidade-formalidade; a Umgangssprache; o português sub- 

-standard; o Black English; o Queen’s English. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interações verbais. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Variante: 

diversidade linguística. Variante: riqueza linguística. Variante: idioma intralinguístico. 

Citaciologia. Eis provérbio condizente: – In varietate concordia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da variante linguística; o holopensene pessoal da 

maxicomunicabilidade; os interpensenes; a interpensenidade; os sociopensenes; a sociopensenida-

de; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os tecnopen-

senes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a variante linguística; a Autoparapolimaticologia alicerçando-se na lingua-

gem culta e erudita; o conjunto de variáveis sociolinguísticas; a comunidade linguística; o com-

portamento linguístico natural; as expressões de situação; a descrição da fala; as frequências de 

usos alternativos determinando a classificação da variedade em mais ou menos culta; a língua es-

crita na condição de fator de unificação linguística; a feição tradicionalizante da escrita mantida 

pela ortografia; a defasagem entre o sistema sonoro e o escrito; o projeto Norma Urbana Culta 

(NURC); o dicionário de uso; a gramática do Português falado; a existência de mais semelhanças 

em comparação com as diferenças entre as variedades do Português no Brasil (Ano-base: 2012);  

a hierarquia entre as variantes linguísticas sendo reflexo das interações políticas e econômicas da 

sociedade; o preconceito linguístico; o julgamento equivocado das variantes a partir de critérios 

não linguísticos; a irrefreabilidade das mudanças linguísticas; a coexistência entre variedades lin-

guísticas; a diglossia; a História da Língua; a autorreflexão linguística; a reperspectivação dos ví-
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cios de linguagem; a “punição” sociolinguística; a competência sociolinguística; a autorreeduca-

ção linguística. 

 

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

gochacra-palmochacra; o rapport energético criado com os interlocutores pelo emprego de vari-

ante linguística; a auto-herança linguística multiexistencial governando os usos avançados do idi-

oleto da conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo língua-sociedade; o sinergismo diferenças sociocultu-

rais–diferenças linguísticas; o sinergismo diversidade consciencial–diversidade linguística; o si-

nergismo variedades sincrônicas–variedades diacrônicas; o sinergismo corpus de língua falada 

(CLF)–corpus de língua escrita (CLE); o sinergismo gêneros textuais–gêneros discursivos; o si-

nergismo interassistencial erudição-coloquialismo. 

Principiologia: o princípio coloquial; o princípio da variação linguística; o princípio 

da economia linguística; o princípio da inteligibilidade comunicativa; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP); o princípio de todo professor ser professor de língua; o princípio da descren-

ça orientando as pesquisas multilinguísticas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a análise e o uso do 

confor atuante nas comunicações interconscienciais urbi et orbi. 

Teoriologia: a Teoria da Sociolinguística Variacionista. 

Tecnologia: a técnica da identificação da variante adequada ao contexto comunicativo 

interassistencial; a técnica da sobreposição cosmoética de variedades linguísticas; a técnica da 

comparação diacrônica intralinguística; a técnica da comparação sincrônica interlinguística. 

Voluntariologia: o voluntariado ativo na docência itinerante. 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consci-

enciológico da Mentalsomatologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio men-

talsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Comunico-

logia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Comunicólo-

gos; o Colégio Invisível dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Sociolinguistas; o Colégio Invisí-

vel dos Tradutores; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Poliglotas. 

Efeitologia: o efeito da variante linguística na desrepressão comunicativa; o efeito re-

forçador da autoconfiança comunicativa; o efeito da variante linguística sobre o desembaraço 

intelectual; o efeito da variante linguística sobre o deslanche autexpressivo; o efeito da tradução 

intralinguística; o efeito da mistura de estilos; o efeito do autopolineuroléxico na escolha da va-

riante. 

Ciclologia: o ciclo do estudo lexicológico; o ciclo lexicólogo-lexicógrafo-enciclopedis-

ta; o ciclo iterativo do confor. 

Enumerologia: a linguagem vulgar; a linguagem popular; a linguagem corruptora; a lin-

guagem comum; a linguagem culta; a linguagem preciosa; a linguagem mentalsomática. O gênio 

da língua; a índole da língua; o espírito da língua; a tendência da língua; o idiotismo da língua;  

a idiossincrasia da língua; o holopensene da língua. 

Binomiologia: o binômio língua-liberdade; o binômio aceitabilidade-adequabilidade;  

o binômio variantes condicionadas–variantes livres; o binômio campo de dispersão–margem de 

segurança; o binômio mudança de variante–mudança metafórica; o binômio idioleto receptivo– 

–idioleto produtivo; o binômio Português brasileiro–Português europeu. 

Interaciologia: a interação langue-parole; a interação competência-performance; a in-

teração professor-aluno; a interação texto-gramática; a interação fatores intralinguísticos–fato-

res extralinguísticos; a interação comunicação de massa–linguagem comum; a interação varian-

te popular–variante erudita na evolução do idioma. 
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Crescendologia: o crescendo da abordagem técnica ao idioma; o crescendo criação– 

–padronização–cultivo de modelo do idioma; o crescendo imposição de variante–estigmatização 

linguística–preconceito linguístico; o crescendo variação diatópica–mudança linguística (Lin-

guística Histórica); o crescendo variação linguística–mudança diacrônica; o crescendo errado 

ontem–certo hoje; o crescendo variedade linguística–repertório verbal. 

Trinomiologia: o trinômio variantes combinatórias–variantes individuais–variantes es-

tilísticas; o trinômio alofones-alomorfes-alotagmas; o trinômio distribuição semântica–rubrica 

lexicológica–registro linguístico; o trinômio falante-ouvinte-situação; o trinômio fala–letramen-

to–inclusão social; o trinômio Comunicologia-Didática- Parapedagogiologia; o trinômio intelec-

tualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio primeira articulação–segunda articulação–elementos su-

prassegmentais–signos prosódicos; o polinômio da comunicação verbal remetente-mensagem- 

-destinatário-contexto-canal-código; o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback; o po-

linômio variação diafásica–variação diatópica–variação diastrática–variação parapsíquica;  

o polinômio variáveis fonéticas-sintáticas-lexicais-semânticas-pragmáticas; o polinômio da vari-

ação estilística registro vulgar–registro familiar–registro coloquial–registro formal–registro lite-

rário–registro erudito; o polinômio regionalismo-informalidade-sotaque-jargão-tecnoleto. 

Antagonismologia: o antagonismo influenciado pelo idioma / influenciador do idioma; 

o antagonismo nível culto / nível popular levado ao extremo criando dialetos; o antagonismo ten-

dências livres / tendências refreadas; o antagonismo Ciência / tradição dogmática; o antagonis-

mo variantes de prestígio / variantes estigmatizadas; o antagonismo linguagem adulta / lingua-

gem infantil; o antagonismo linguagem masculina / linguagem feminina. 

Paradoxologia: o paradoxo de Sausurre resolvido; o paradoxo evolutivo de se dominar 

as variantes linguísticas para poder superá-las (conscienciês). 

Politicologia: a política de educação da língua materna (letramento) baseada na exposi-

ção aos mais diversos tipos de textos e na prática dos mais diversos tipos de escrita. 

Filiologia: a glossofilia; a verbofilia; a logofilia; a filofilia; a cogniciofilia; a interaciofi-

lia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a linguisticofilia; a comunicofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose na Linguística. 

Mitologia: o mito da unidade linguística; o mito da superioridade linguística; o mito de 

se falar do jeito como se escreve; os mitos geradores de preconceito linguístico; o mito do ideal 

de língua; o mito do Português errado; o mito do Português difícil. 

Holotecologia: a gramaticoteca; a linguisticoteca; a idiomatoteca; a lexicoteca; a enci-

cloteca; a comunicoteca; a educacioteca. 

Interdisciplinologia: a Sociolinguisticologia; a Pragmática; a Dialetologia; a Glotodidá-

tica; a Psicolinguística; a Linguisticologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a In-

terassistenciologia; a Intrafisicologia; a Interconscienciologia; a Evoluciologia; a Experimentolo-

gia; a Estilologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o profissional da linguagem; o linguista; o gramaticista tradicionalista; 

o comunicólogo; o professor de Conscienciologia; o epicon; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a profissional da linguagem; a linguista; a gramaticista tradicionalista;  

a comunicóloga; a professora de Conscienciologia; a epicon; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens communicator; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens lexicologus; o Ho-

mo sapiens lexicographus; o Homo sapiens verbetographus; o Homo sapiens verbetologus; o Ho-
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mo sapiens scriptor; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens ho-

lophilosophus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: variante linguística tacônica = a variação empregada com intenção mani-

puladora própria das abordagens melífluas; variante linguística tarística = a variação empregada 

com intenção interassistencial, própria das abordagens ortopensênicas. 

 

Culturologia: a cultura linguística; o intercâmbio cultural; a cultura da sociabilidade 

sadia; a cultura da Interassistenciologia; a Multiculturologia; a cultura filológica; a cultura le-

trada. 

 

Extralinguístico. Conforme a Parassociologia, eis, por exemplo, 40 fatores extralin-

guísticos condicionando as variantes linguísticas, classificados em 4 categorias e apresentados em 

ordem lógica: 

 

A.  Variantes geográficas: 

01.  Urbana: linguagem urbana. 

02.  Rural: linguagem rural. 

03.  Regional: linguajar localizado. 

 

B.  Variantes socioculturais: 

04.  Idade. 

05.  Gênero. 

06.  Etnia. 

07.  Profissão. 

08.  Classe: social. 

09.  Economicidade: posição econômica. 

10.  Formação: grau de escolaridade. 

11.  Intelectualidade: nível cultural. 

12.  Tradição: apego a tradições familiares. 

13.  Partidarismo: filiação político-partidária. 

14.  Religiosidade: crenças. 

15.  Princípios: morais e /ou filosóficos. 

16.  Atividades: esportivas e / ou de lazer. 

17.  Interesses. 

18.  Procedência: geográfica. 

19.  Mesologia: meio de criação. 

20.  Residência: atual. 

21.  Atitude: perante a língua. 

 

C.  Variantes estilísticas: 

22.  Ambiente: da interação. 

23.  Coparticipantes: conscins presentes. 

24.  Tema. 

25.  Higidez: estado emocional dos interlocutores. 

26.  Intimidade: grau de intimidade dos interlocutores. 

27.  Esteticidade: predileções estéticas pessoais. 

28.  Preferências: artístico-literárias. 

 

D.  Variantes parapsíquicas: 

29.  Consciexes: presentes no contexto comunicativo. 
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30.  Retroego: manifestação de retroego no ato comunicativo. 

31.  Sincronia: influência holopensênica de cultura contemporânea na autexpressão. 

32.  Diacronia: influência holopensênica de cultura passada na interação verbal. 

33.  Iscagem: inconsciente de consciexes afetando a expressão mais lúcida. 

34.  Acoplamento: com consciexes de procedência cultural específica. 

35.  Assim: favorecendo o denominador comum interativo interassistencial. 

36.  Assédio: de retrovida em cultura específica condicionando o coloquialismo. 

37.  Amparo: influência de amparadores de função na escolha da variação adequada. 

38.  Telepatia: determinando o confor a ser expresso. 

39.  Psicografia: estabelecendo a variante a ser empregada. 

40.  Autoconsciência: multidimensional, sobretudo quanto à bagagem holomnemônica. 

 

Intralinguístico. Sob a ótica da Linguisticologia, eis, por exemplo, 20 fatores intralin-

guísticos, ou fenômenos linguísticos, listados em ordem alfabética, influenciando as diversas vari-

antes do Português do Brasil (Ano-base: 2012), especialmente a língua falada: 

01.  Analogia: decorrente da analogia linguística. 

02.  Arcaísmo: presença de arcaísmos regionalizados. 

03.  Assimilação: do “nd” pelo “n”; do “mb” pelo “m”. 

04.  Contração: das proparoxítonas em paroxítonas. 

05.  Corte: do “r” no final dos verbos no infinitivo. 

06.  Desnasalização: das vogais postônicas. 

07.  Hipercorreção: da forma padrão. 

08.  Iotização: transformação do “lh” em “i”. 

09.  Monotongação: do “ou” em “o”; do “ei” em “e”. 

10.  Partícula: o “se” atuando enquanto sujeito impessoal. 

11.  Plural: eliminação das marcas de plural redundantes. 

12.  Pronominalização: pronome pessoal reto como objeto direto. 

13.  Reanálise: sintática dos verbos impessoais. 

14.  Redução: do “e” e “o” átonos pretônicos. 

15.  Regência: regências verbais com preposições diversas. 

16.  Relativização: as estratégias de uso do pronome relativo. 

17.  Rotacização: do “l” nos encontros consonantais. 

18.  Simplificação: das conjugações verbais. 

19.  Subjuntivo: a baixa frequência de uso do subjuntivo. 

20.  Sujeito: uso do pronome oblíquo “mim” como sujeito de infinitivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 variante linguística, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

08.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

11.  Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 
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12.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  coloquial:  Coloquiologia;  Neutro. 

14.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

15.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

O  SABER  TEÁTICO  DAS  VARIANTES  LINGUÍSTICAS  PRO-
PICIA  AO  INTERMISSIVISTA  MANEJAR  MELHOR  A  LÍNGUA  

E,  CONSEQUENTEMENTE,  MAXIMIZAR  OS  EFEITOS  DAS  

ABORDAGENS  COMUNICATIVAS  INTERASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente para a realidade da variação lin-

guística? Como aborda tal fato, com desconhecimento e preconceito ou de modo técnico e inter-

assistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 
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277, 278, 303, 313, 314, 317 a 320, 326 e 327. 
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V A Z I O    E X I S T E N C I A L  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vazio existencial é a ausência de identificação ou assunção por parte da 

conscin, homem ou mulher, do sentido da própria ressoma, gerando autopensenes de angústia, an-

siedade, autodesvalia, alienação, humor deprimido e desesperança em relação à completude da 

autoproéxis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo vazio procede do idioma Latim, vacivus, “desocupado; vago;  

à disposição (diz-se de lugar); livre (diz-se do tempo); desprovido; destituído de”. Apareceu no 

Século XIII. A palavra existencial deriva do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de 

existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência 

real”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Vácuo existencial. 2.  Falta de sentido da vida. 3.  Ausência de pro-

pósito existencial. 4.  Inexistência de meta evolutiva. 5.  Robotização existencial (robéxis). 6.  Me-

lancolia intrafísica. 7.  Meta antievolutiva. 8.  Niilismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo vazio: esva-

ziada; esvaziado; esvaziamento; esvaziar; vazia; vaziada; vaziado; vaziador; vaziadora; vazia-

mento; vaziar; vaziez; vaziúda; vaziúdo. 

Neologia. As duas expressões compostas vazio existencial temporário e vazio existencial 

permanente são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 01.  Sentido da vida. 02.  Programação existencial. 03.  Meta evolutiva.  

04.  Propósito da existência. 05.  Razão da vida. 06.  Meta grupevolutiva. 07.  Planificação exis-

tencial. 08.  Empreendimento proexológico. 09.  Antirrobéxis. 10.  Megafoco evolutivo. 

Estrangeirismologia: o taedium vitae indicando o esvaziamento existencial; a Existen-

zanalyse enquanto proposta da Psicologia do Sentido da Vida; o meaning of life; o leitmotiv. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às diretrizes básicas da autoproéxis. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares contributivos ao entendimento 

do tema: – Todo vazio pesa. Preenchamos os vazios. Vazio existencial: megautengano. 

Coloquiologia: a escolha pessoal de ver apenas o meio copo vazio; o uso das lentes cin-

zas ao perscrutar a autorrealidade. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Se o homem em meio a todo este torveli-

nho de estímulos quer sobreviver e resistir aos meios de comunicação de massas, deve saber  

o que é e o que não é importante, o que é ou não fundamental, em uma palavra o que tem sentido 

e o que não tem (Viktor Emil Frankl, 1905–1997). 

Filosofia: o Existencialismo; o Niilismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocorrupção; o holopensene pessoal antiproé-

xico; os nosopensenes; a nosopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; a ausência de reti-

linearidade nas autopensenizações. 

 

Fatologia: o vazio existencial; a Era do Vazio; o hedonismo priorizado; a ansiedade 

existencial; a melin decorrente do desvio proéxico; a distimia; o narcisismo enquanto eminência 

parda da ausência de sentido na vida; as autocorrupções grosseiras; os autenganos indefensáveis; 

a viseira do individualismo cegando a cosmovisão; o orgulho disfarçado de insatisfação perante  

a existência; a esnobação dos aportes existenciais; o autocídio proéxico; o fato de não colocar na 

prática a teoria aprendida no Curso Intermissivo (CI); a frustração das potencialidades criativas;  
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o fato de a perda do sentido da vida fazer a consciência voltar-se, patologicamente, para si mesma 

(egocentrismo); a nosografia consciencial explícita da conscin preocupada apenas com as próprias 

mazelas; o traço multívolo; o pensamento “tudo ou nada”; a autopercepção de inutilidade; a falta 

de sentido considerada enfermidade fundamental da contemporaneidade; as máscaras do vazio in-

terior; a Socin Patológica repleta de mensagens esquizofrenizantes; o autodesperdício; os esca-

pismos socioexistenciais; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX) en-

quanto oportunidade de autenfrentamento do vazio existencial; as recins profundas necessárias  

à retomada da diretriz proéxica; a rotina evolutivamente fecunda, sem brechas ao tédio; o desafio 

de encontrar sentido para a existência a cada novo dia; a automotivação contínua do intermissivis-

ta adaptado; as respostas às questões fundamentais da consciência em evolução; a vivência home-

ostática da certeza do dever cumprido perante as demandas existenciais (compléxis). 

 

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

Curso Intermissivo; a autotraição quanto à paraprocedência; a conexão com a Baratrosfera em 

detrimento do vínculo com a comunex avançada; a autopção pelos guias amauróticos; a evasão de 

cerca de 12% dos paralunos do CI, prenunciando o vazio existencial pós-ressomático; a necessi-

dade de superação da melex vivenciada na última intermissão; a reurbex aliviando os bolsões de 

parapsicóticos depressivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico vazio existencial–cegueira antiproéxica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à própria sensação de esvazia-

mento; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) norteando as decisões evolutivas; o princípio 

de contra fatos proexológicos não existirem argumentos autocorruptores. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às escolhas evolutivas. 

Teoriologia: a teoria da Logoterapia; a teoria do otimismo trágico. 

Tecnologia: a técnica do dia evolutivamente útil; a técnica do autossaneamento; a técni-

ca do Manual Pessoal de Prioridades (MPP); a técnica da recéxis; a técnica da autorreflexão de 

5 horas; a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica do vínculo consciencial 

preenchendo a vacuidade intraconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico eliminando a autopercepção de inu-

tilidade perante a própria evolução. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labo-

ratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o labora-

tório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Consci-

encioterapia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Retomadores de Tare-

fa; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio In-

visível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito autodevastador do desvio proéxico; o efeito da insaciabilidade do 

comprador compulsivo; o efeito degenerador da melin na terceira idade. 

Ciclologia: o ciclo patológico sentimento de vazio–inclinação para desistir–propensão 

ao sofrimento. 

Enumerologia: o vazio da sexualidade sem afeto; o vazio da estética corporal priorizada; 

o vazio da arte inútil; o vazio da fama passageira; o vazio do poder a qualquer preço; o vazio da 

religião fanatizante; o vazio da Ciência sem consciência. A desorientação antievolutiva; a ausên-

cia de rumo; a falta de sentido; o afastamento da rota; o despropósito existencial; a alienação es-

tagnante; a vida à deriva. O sentido do voluntariado; o sentido da docência; o sentido da tares;  

o sentido da tenepes; o sentido da interassistência; o sentido da existência; o sentido da evolução. 

Binomiologia: o binômio neurose dominical–vazio existencial; o binômio desmotiva-

ção-desesperança; o binômio acídia-acrasia; o binômio sentido-valor. 
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Interaciologia: a interação antievolutiva ausência de sentido–desânimo persistente. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico melin-melex; o crescendo homeostático proé-

xis a termo–compléxis; o crescendo autopesquisa-autorrecin; o crescendo sentido da vida–com-

promisso com a existência; o crescendo surdez ontológica–cegueira ontológica; o crescendo re-

cebimentos-retribuições; o crescendo crise de crescimento–maturidade consciencial; o crescendo 

valores intrafísicos–valores multidimensionais. 

Trinomiologia: o trinômio vontade de prazer–vontade de poder–vontade de sentido;  

a frustação existencial contribuindo com o trinômio patológico depressão-agressão-adição. 

Polinomiologia: o polinômio nascimento-infância-adolescência-adultez-casamento-pro-

le-profissão-aposentadoria-morte. 

Antagonismologia: o antagonismo aspiração proéxica / frustração existencial; o anta-

gonismo ócio criativo / ócio existencial; o antagonismo esvaziamento de sentido / senso de pro-

éxis; o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo determinação / postergação;  

o antagonismo ociosidade / produtividade; o antagonismo cidade cheia / agenda vazia. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência com a vida repleta de tarefas, vivenciando 

vazio existencial; o paradoxo da conscin intermissivista esvaziada de sentindo para a própria 

existência, cercada de milhares de consciências assistíveis; o paradoxo da situação desumani-

zante extrema, a exemplo de campo de concentração nazista, gerar abordagem terapêutica sobre 

o sentido da vida. 

Politicologia: a autoimplantação da proexocracia; a conquista da lucidocracia; a busca 

pela evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na conquista do compléxis; a lei do menor 

esforço evolutivo na negligência quanto à própria proéxis. 

Filiologia: a hedonofilia; a desviofilia; a desperdiciofilia; a acidiofilia; a procrastinofilia; 

a despriorofilia; a necessidade urgente da evoluciofilia. 

Fobiologia: a cronofobia; a proexofobia; a atiquiofobia; a laborfobia; a neofobia; a disci-

plinofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do diploma; a síndrome da ectopia de proéxis; a síndrome 

do desperdício; a síndrome da personalidade narcisista; a síndrome da mediocrização; a síndro-

me da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da pré-derrota; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Mitologia: o mito da finitude consciencial; o mito do materialismo enquanto realidade 

última. 

Holotecologia: a conflitoteca; a distimicoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca;  

a trafaroteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Logoterapia; a Men-

talsomatologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia;  

a Autorrecinologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu fracassada; a consréu autocorrupta; a conscin deprimida; a cons-

cin esvaziada de significado para a vida. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o retomador de tarefa; o cognopolita; o compassagei-

ro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o minidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pessimista Hardy Har Har (a hiena) da série 

de desenho animado Lippy the Lion, da Hanna-Barbera Productions. 

 

Femininologia: a intermissivista; a retomadora de tarefa; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-
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clante existencial; a inversora existencial; a minidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens alie-

natus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens involutivus; o Ho-

mo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vazio existencial temporário = a crise pontual da falta de sentido da 

conscin buscadora-borboleta, superada após fixação de meta evolutiva; vazio existencial perma-

nente = a crise permanente da falta de sentido da conscin hedonista, fútil, negligente quanto à pla-

nificação existencial. 

 

Culturologia: a cultura do autodesperdício; a cultura do prazer a qualquer custo; a cul-

tura do hiperconsumismo; a cultura da superficialidade; a cultura eletronótica; a Multiculturo-

logia Proexológica. 

 

Ansiosismologia. Pela ótica da Antiproexologia, a ansiedade existencial é o estado afeti-

vo de inquietação, desassossego, alvoroço, tensão constante e senso de urgência, geralmente ca-

racterizado pela autopercepção do indivíduo de estar atrasado, inadimplente, devedor, retrógrado 

e acomodado em relação à programação existencial pessoal (autoproéxis) e grupal (maxiproéxis). 

 

Sintomatologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

17 sintomas holossomáticos, manifestados pela conscin, homem ou mulher, quando apresentando 

episódio depressivo oriundo do próprio vazio existencial: 

01.  Anedonia: a perda de prazer em realizar atividades normalmente prazerosas. 

02.  Autexclusão: a convivialidade deficitária; o afastamento dos grupos interativos. 

03.  Autoculpa: a autoflagelação frente às oportunidades evolutivas perdidas. 

04.  Autodesvalia: a baixa autestima; a visão trafarista de si; a sensação de inutilidade. 

05.  Decidofobia: a indecisão crônica; o titubeio nas escolhas. 

06.  Desmemoriamento: a memória prejudicada; a dificuldade em conservar e recuperar 

informações. 

07.  Disforia: a insatisfação; a tristeza (estado afetivo disfórico). 

08.  Dispersividade: a incapacidade de manter a atenção concentrada. 

09.  Euforia: a exaltação afetiva exagerada; o entusiasmo exacerbado (estado afetivo eu-

fórico). 

10.  Fadiga: a exaustão energética; o cansaço extremo. 

11.  Hiperapetência: o ganho de peso expressivo. 

12.  Hiperatividade: as ações impulsivas; os rompantes comportamentais. 

13.  Hipersonia: o excesso de sono. 

14.  Hipoapetência: a perda de peso significativa. 

15.  Hipoatividade: a imobilidade excessiva; a inação. 

16.  Insônia: a ausência de sono. 

17.  Vitimização: a culpabilização do outro pela própria crise existencial. 

 

Terapeuticologia: a terapia do voluntariado; a grafoterapia; a verbetoterapia; a centrifu-

gação do egão; a Impactoterapia Cosmoética; a Consciencioterapia; a Autoconscienciometrolo-

gia; a Interassistenciologia. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22505 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vazio existencial, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abstencionismo  consciencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Desperdício:  Ecologia;  Nosográfico. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Ectopia  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

14.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Vácuo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

 

O  VAZIO  EXISTENCIAL  É  A  PARAPATOLOGIA  PANDÊMICA 
DA  ERA  DA  FARTURA  ATUAL.  A  REALIZAÇÃO  PLENA  

DO  SENTIDO  DA  VIDA  CONSTITUI  TERAPÊUTICA  E  PRO- 
FILAXIA  AO  DESVIO  PROÉXICO,  À  MELIN  E  À  MELEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou o norte evolutivo da própria bús-

sola intraconsciencial? Ou ainda caminha a esmo, sem rumo, pela vida? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Frankl, Viktor Emil; Em Busca de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração (Trotzdem Ja Sum 

Leben Sagen); trad. Walter Schlupp; & Carlos Aveline; 184 p.; 3 caps.; 131 refs.; 21 x 14 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 

2008; páginas 13 a 116. 
2.  Lipovetsky, Gilles; A Era do Vazio: Ensaios sobre o Individualismo Contemporâneo (L´ère du vide 

Essais sur l´individualisme contemporain); trad. Therezinha M. Deutsch; 198 p.; 6 caps.; posf.; alf.; 22,5 x 15,5 cm; br.; 

Manole; Barueri, SP; 2005; páginas 20 a 34. 
3.  VandenBos, Gary R; Org.; Dicionário de Psicologia (APA Dictionary of Psychology); revisores Maria 

Lucia Tiellet Nunes; & Giana Bitencourt Frizzo; trad. Daniel Bueno; Maria Adriana Veríssimo Veronese; & Maria 

Cristina Monteiro; 1.040 p.; 237 abrevs.; 2.024 enus.; glos. 25.000 termos.; 4 apênds.; 28,5 x 21,5 x 5 cm; enc.; Artmed; 
Porto Alegre, RS; 2010; páginas 347 e 1.012. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 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 

546 a 552 e 679 a 681. 
5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

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

Iguaçu, PR; 2009; página 340. 

6.  Xausa, Izar A. M.; A Psicologia do Sentido da Vida; 256 p.; 5 caps.; 175 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Vozes; 
Petrópolis, RJ; 1986; páginas 13 a 210. 

 

E. M. M. 
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V E Í C U L O    S E G U R O  
( P A R A P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O veículo seguro é o meio de transporte, utilizado em quaisquer vias, sejam 

aéreas, marítimas ou terrestres, capaz de manter a integridade holossomática dos usuários, por 

meio de ações preventivas de mantenabilidade funcional, qualificadas pela assepsia energética do 

holopensene.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo veículo deriva do idioma Latim, vehiculu(m), “veículo em geral; 

meio de transporte”. Apareceu no Século XVII. O termo seguro procede do mesmo 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, “inquietação; aflição; an-

gústia, cuidado; guarda; vigia; superintendente; objeto ou causa de cuidados”. Surgiu no Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Transporte seguro. 2.  Condução homeostática. 3.  Meio de translado 

garantido. 4.  Instrumento de circulação seguro. 5.  Condução adequada. 6.  Transporte qualifica-

do. 7.  Condução qualificada. 8.  Veículo protegido.  

Neologia. As 3 expressões compostas veículo seguro básico, veículo seguro mediano  

e veículo seguro avançado são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.  

Antonimologia: 1.  Veículo inseguro. 2.  Transporte irregular. 3.  Condução insegura.  

4.  Meio de transporte desqualificado. 5.  Veículo com bagulho energético. 6.  Transporte assedia-

do. 7.  Veículo perigoso. 8.  Veículo vulnerável. 

Estrangeirismologia: o traffic tie-up ou traffic jam fazendo contratempos; o ato de ficar 

parado na rush hour; o yield the right of way to ou give way to ao mais apressado e às pessoas pri-

oritárias; a condução segura dentro do speed limit; a limitação dos blind spot; o erro de to drive in 

the wrong lane, wrong direction and wrong way; o crash test; o transponder ou transmitter-res-

ponder; o global positioning system (GPS) e crew resource management (CRM), implantados 

com sucesso na aviação; o característico hovercraft; o train à grande vitesse (TGV) facilitando  

o transporte rápido; a opção pelo não consumo de álcool principalmente ao dirigir, evitando  

o breathalyzer test. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Paraprofilaxiologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Lucidez: estar 

vigilante.  

Coloquiologia: evitemos não embarcar em canoa furada; ao ato de tomar as devidas 

providências para não chorar a morte da bezerra; o ato de trabalhar as energias e perceber se  

o veículo está seguro, confiando no seu taco; na dúvida, abstenha-se. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – É necessário dar ao homem os 

elementos que faltam para orientar sua vida com segurança pelos caminhos do mundo (Carlos 

Bernardo González Pecotche, 1901–1963). A desconfiança é a mãe da segurança (Madeleine de 

Scudéry, 1607–1701). 

Ortopensatologia: – “Segurança. A segurança é indispensável”. “Na vida moderna 

do Século XXI não valorizar a segurança de toda natureza é suicídio lento”. “Você estará sempre 

mais seguro parado, em terra, do que dentro do transatlântico em alto mar ou sentado na poltrona 

do avião a jato em pleno voo”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovigilância; a autoortopensenidade blindan-

do energeticamente o veículo; o holopensene pessoal da autorganização; os estultopensenes; a es-
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tultopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropenseni-

dade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; a fôrma holopensênica autengessante; o holopen-

sene da pessoa negligente; a pressão holopensênica das Sociexes Baratrosféricas; os nosopense-

nes esterilizantes; a nosopensenidade; as consequências patológicos do holopensene belicista; os 

resultados do holopensene pesquisístico e prevencionista; as derivações positivas do holopensene 

pacifista; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; as repercussões do holopensene assistencial; a autopensenização profilática; 

a reverberação do holopensene do tenepessista; a repercussão do holopensene do desperto; o ho-

lopensene pessoal da saúde física; a autopensenidade direcionada à obtenção de maior eficiência 

na preservação pessoal e de qualidade da vida humana. 

 

Fatologia: o veículo seguro; o automóvel pequeno; o pneu de step calibrado; as pickups; 

o automóvel envenenado para corrida; o automóvel zero quilômetro; o veículo usado; o carro re-

cuperado, já batido; o veículo off road; o questionado automóvel blindado; o ônibus regional;  

o ônibus de viagem; o ônibus leito; o caminhão de mercadorias; o caminhão de lixo, o caminhão 

pipa; o caminhão do corpo de bombeiros; as bicicletas; a insegura motocicleta; os quadriciclos;  

o trator; as máquinas de trabalho; os abolíveis transportes de tração animal e tração humana de 

terceiros; a carroça; a gôndola; os trens; a locomotiva; o avião comercial; o helicóptero; os vulne-

ráveis ultraleves e asas delta; os teleféricos; a ambulância; a lancha; o barco de pesca; a balsa;  

o jet-ski; o pequeno barco com motor de popa; o iate; o barco a vela; o transatlântico; as organi-

zações de manutenção aeronáutica; o Departamento de Aviação Civil (DAC); os itens opcionais 

de segurança do automóvel; a perfeita condição das luzes de freio, lanternas e faróis; o radar;  

a manutenção preventiva; a manutenção preditiva; a manutenção corretiva; o céu de brigadeiro;  

a viagem noturna; a viagem diurna; o exame superficial dos fatos; a ilusão da regularidade; as 

aparências enganosas; o erro primário da abordagem superficial aos fatos; os hábitos nocivos  

à saúde; o cansaço da viagem; a alergia aos produtos de limpeza, aos detergentes, aos perfumes, 

aos inseticidas, aos desinfetantes e à água sanitária; a limpeza a vapor; o fumante em abstinência;  

o controle biológico de pragas; a incuriosidade pesquisística; o estado de saúde; o checkup somá-

tico; a alimentação anterior à viagem; os lapsos de memória; as falhas de reconhecimento; as dis-

trações; o autodesrespeito; as discussões durante o trajeto; os danos somáticos irreversíveis; os 

acidentes de trajeto; a redução do tempo de vida útil; a dessoma precoce; a limpeza do ar condi-

cionado; o adequado armazenamento e manuseio de objetos perfurocortantes; a autodisciplina no 

cuidado do uso e movimentação de talheres durante a viagem; a decoração não combustível; o er-

ro de hábito; os erros de julgamento baseados em conhecimento anterior; a violação de regras de 

segurança; o elevador aceito como veículo, considerado o meio de transporte mais seguro do 

mundo; o uso do celular; o extintor de incêndio; o correto armazenamento do lixo; o álcool em 

gel; a renovação consciencial promovida a partir de recins e recéxis; a lucidez para superar o tem-

po de vida das últimas retrovidas; a opção para fazer acontecer o melhor para todos; as medidas 

de seguranças; a manutenção do veículo seguro ajudando na proéxis dos usuários. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a superação das 

interprisões através da visão seriexológica; as desassimilações simpáticas (desassins) eficientes 

permitindo sempre a melhor tomada de decisão; a qualificação da psicosfera pessoal a partir da 

reciclagem do entendimento de si e do outro; a limpeza e a eliminação dos bagulhos energéticos 

do dia a dia; a conquista da sinalética energética e parapsíquica pessoal, auxiliando na identifica-

ção da falta de segurança do veículo; a intervenção dos amparadores extrafísicos sugerindo a es-

pera ou adiamento da viagem; as precognições tranquilizadoras; as inspirações extrafísicas quanto 

ao ato de não tolerar atrasos acima de 15 minutos da hora marcada de encontro; a negligência aos 

cuidados do soma instigada pelas companhias extrafísicas; o acidente parapsíquico; a integração 

das causalidades às paracausalidades; a sinalética energoparapsíquica desenvolvida em parceria 

dos amparadores extrafísicos; a projeção vexaminosa; a projeção consciente (PC) assistencial;  

a PC assistida; as manifestações dos seres Serenões em atuar sob condições pontuais, resguardan-
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do os ocupantes do veículo dos infortúnios; a macrossomaticidade; a prontidão parapsíquica;  

o Curso Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico de erros sutis produtores de estigmas; o si-

nergismo inação-efeito; o sinergismo sadio prevenção-segurança; as sinergias do equilíbrio;  

o sinergismo detalhismo-saúde; o sinergismo assedialidade-acidente; o sinergismo manutenção 

preventiva–bem-estar; o sinergismo holopensene sadio dos viajantes–amparabilidade; o siner-

gismo limpeza física–limpeza energética. 

Principiologia: o princípio da interprisão grupocármica; o princípio de prever as difi-

culdades alheias; o princípio da minitares; o princípio de tudo poder ser melhorado; o princípio 

de haver técnica para tudo; a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio “se não pres-

ta, não presta mesmo”; o princípio da funcionalidade; o princípio da prevenção; o princípio de 

manter o ambiente acolhedor a todos os usuários e pessoas próximas aos veículos em operação, 

independente de idades. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nas relações interpessoais 

multidimensionais; o código grupal de Cosmoética (CGC) permitindo interassistência através da 

interação veículos-consciências; o Código Brasileiro de Aeronáutica; o Código Internacional de 

Navegação Marítima; o Código de Defesa do Consumidor (CDC); o código de convivialidade;  

o Código de Trânsito Brasileiro (CTB); os códigos inscritos no Regulamento Brasileiro de Ho-

mologação Aeronáutica (RBHA 145); os códigos de conduta preconizado pela Society of Auto-

motive Engineer. 

Teoriologia: a teoria do paradireito; a teoria do paradever na manutenção da integrida-

de do veículo, motorista, piloto, comandante, tripulação, passageiros, pedestres. 

Tecnologia: a técnica da exteriorização de energias favorecendo a leitura energética; as 

técnicas do Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina e o Caribe (Latin 

NCAP – Latin New Car Assessment Programme); as técnicas de gerenciamento de riscos; a téc-

nica de Análise Preliminar de Riscos (APR); a técnica de Análise de Modos de Falha e Efeitos 

(AMFE); a técnica da Análise de Árvore de Falhas (AAF); a técnica de Estudo de Operabilidade 

e Riscos (HazOp); as técnicas da Engenharia de Segurança do Trabalho aplicadas na prevenção 

de acidentes na condução de veículos; as técnicas de transportar crianças conforme a idade cro-

nológica; a técnica do encapsulamento parassanitário. 

Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; o voluntário cético otimista cosmo-

ético (COC); o voluntariado conscienciológico na condição de interassistente cosmoético, traba-

lhando para acontecer o melhor para todos no âmbito da Paraprofilaxiologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencio-

lógico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automental-

somatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísicos; o Colégio Invisível da 

Desassediologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Holomaturolo-

gia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível 

da Autopesquisologia. 

Efeitologia: os efeitos das energias gravitantes; os efeitos de remédios no condutor; os 

efeitos climáticos na viagem; os efeitos da tempestade; os efeitos da ventania; os efeitos da chuva 

de granizo; os efeitos da nevasca; os efeitos da neblina; os efeitos do nevoeiro; os efeitos da boa 

ou má visibilidade; os efeitos dos raios; o efeito do lusco-fusco característico do crepúsculo no 

poente ou nascente; os efeitos do holopensene do veículo megasseguro nos usuários. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexão; as neossi-

napses da autossegurança funcional; as neossinapses da heterossegurança funcional. 
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Ciclologia: o ciclo EV balizador–exteriorização psicométrica–acoplamento diagnostica-

dor–EV desassimilador–tomada de decisão; o ciclo EV balizador–exteriorização enxaguante– 

–blindagem energética–exteriorização psicométrica–EV profilático; o ciclo inteligente da inte-

rassistencialidade; o ciclo de interações homem-máquina; o ciclo da confecção inicial–uso–des-

carte final do veículo; o ciclo compra-manutenção-venda; o ciclo assistencial rotineiro aos com-

passageiros; o ciclo da degeneração somática; o ciclo regular das manutenções; o ciclo multi-

existencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o veículo confiável; o veículo padrão; o veículo de mecânica maceteada; 

o veículo com bagulho energético; o veículo otimizado energeticamente; o veículo extensão do 

holossoma; o veículo no final da vida útil. 

Binomiologia: o binômio falhas latentes–gerenciamento de custos e recursos; o binômio 

atenção-fadiga; o binômio desorganização-acidente; o binômio bagulho energético–assédio;  

o binômio procedimentos operacionais–prevenção; o binômio equipamento danificado–concerto; 

o binômio exteriorização–diagnóstico; o binômio mobilização energética anterior à entrada no 

veículo / mobilização durante permanência; o binômio mobilização energética durante perma-

nência no veículo / EV na saída do veículo; o binômio higidez holopensênica–conexão com  

a equipex. 

Interaciologia: a interação medicação-alcoolismo; a interação depressão-autassédio- 

-heterassédio; a interação medidas de controle–segurança; a interação estresse-erro; a interação 

comunicação eficiente–ações perspicazes; a interação piloto-passageiros; a interação motorista-

-carona. 

Crescendologia: o crescendo higiene física–higiene mental–Higiene Consciencial.  

Trinomiologia: o trinômio erro-violação-omissão; o trinômio estado emocional–condi-

ção técnica–habilidade; o trinômio prioridade autassistencial–persistência interassistencial–evo-

lução consciencial; o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio automotivação-disciplina-persistência-êxito; o polinômio 

veículo seguro–pessoas saudáveis–minitares aos transportados–ambiente móvel de assistenciali-

dade.  

Antagonismologia: o antagonismo prudência / negligência; o antagonismo disposição  

/ cansaço; o antagonismo manutenção preventiva / manutenção corretiva; o antagonismo estig-

ma ambiental / antiestigma ambiental. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se penseniza preventivamente sobre os aci-

dentes, menos eles acontecem; o paradoxo do arroz escoando no funil (se o trânsito de automó-

veis estiver intenso, flui mais rápido se todos andarem em velocidade menor); o paradoxo contro-

verso de a corrida de automóveis servir de laboratório para evolução dos itens de segurança 

sempre acrescidos ao carro de passeio. 

Politicologia: a lucidocracia; a asnocracia; a corruptocracia; a assistenciocracia; a evo-

luciocracia; a autopesquisocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a discernimentocracia;  

a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis do Código Civil; as leis regulamentadoras da Constituição Federal; 

as leis da Cosmoética; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço; a lei da responsabilidade 

do mais lúcido; a lei de prevenção e combate ao incêndio; as leis de proteção ambiental; a lei da 

interassistencialidade; a lei da economia de bens; a lei da economia de males. 

Filiologia: a neofilia; a profilaxiofilia; a voliciofilia; a tecnofilia; a interassitenciofilia;  

a decidofilia; a disciplinofilia. 

Fobiologia: a atenciofobia; a verbaciofobia; a neofobia; a criticofobia; a organizaciofo-

bia; a metodofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da procrastinação;  

a síndrome da negligência; a síndrome da desorganização.  

Maniologia: a mania da quebra do protocolo de segurança; a riscomania; a mania de fa-

zer as coisas de maneira rápida e estabanada, arriscando a saúde e segurança de todos; a mania da 

recorrência teimosa aos atos errôneos. 
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Mitologia: o mito da perfeição; o mito “essas coisas não acontecem comigo”; o mito da 

incapacidade de exteriorizar energias e sentir se há algo errado no veículo; o mito de não ser ne-

cessária a aplicação dos conhecimentos de bioenergia; o mito de o EV não ter efeito na desassi-

milação; o mito de estar aquém da assistência. 

Holotecologia: a acidentoteca; a experimentoteca; a problematicoteca; a pensenoteca;  

a nosoteca; a somatoteca; a prioroteca; a autopesquisoteca; a convivioteca; a psicossomatoteca;  

a paradireitoteca; a intrafisicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Parapatologia; a Acidentologia; a Rotino-

logia; a Somatologia; a Gastrossomatologia; a Grupocarmologia; a Efeitologia; a Conviviologia;  

a Organizaciologia; a Acertologia; a Assediologia; a Antiproexologia; a Paraetologia; a Psicosso-

matologia; a Intrafisicologia; a Autexperimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin autovitimizada; a consener; a conscin lon-

geva; a isca humana consciente; a isca humana inconsciente; o ser desperto; a conscin eletronóti-

ca; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacífica lúcida. 

 

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 estudante; o professor; o pesquisador; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata;  

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente de segu-

rança de voo (ASV) ou oficial de segurança de voo (OSV); o inventor do dispositivo de seguran-

ça de elevadores, o estadunidense Elisha Graves Otis (1811–1861), fundador da empresa Otis 

Elevator; os inventores estadunidenses irmãos Wilbur Wright (1867–1912) e Orville Wright 

(1871–1948); o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont (1873–1932). 

 

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 estudante; a professora; a pesquisadora; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; 

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente de segu-

rança de voo ou a oficial de segurança de voo; a astronauta russa Valentina Tereshkova (1937–),  

a primeira mulher no espaço; a estadunidense Emily Howell Warner (1939–), a primeira mulher  

membro da Air Line Pilots Association (ALPA). 

 

Hominologia: o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

systematicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens inatten-

tus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens determinator; o Ho-

mo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: veículo seguro básico = aquele revisado, sem qualquer bagulho energéti-

co e blindado energeticamente; veículo seguro mediano = aquele revisado, sem qualquer bagulho 

energético, somada à condição ortopensênica do condutor e passageiros (conscins e consciexes), 
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blindando-o continuadamente; veículo seguro avançado = aquele revisado, sem qualquer bagulho 

energético, somada à condição ortopensênica do condutor, passageiros (conscins e consciexes), 

blindando-o continuadamente e assistido por amparador (equipex). 

 

Culturologia: a cultura da Ergonomia; a cultura de fazer as coisas no ritmo certo, evi-

tando a correria; a cultura de pensar no outro e não só em si, valorizando a homeostase grupal;  

a cultura da Cosmoética; a cultura da preservação ambiental; a cultura da higiene e para-higie-

ne; a cultura da autorganização. 

 

Fundamentos. Pelos estudos da Prevenciologia, eis, por exemplo, 7 variáveis profiláti-

cas de consequências severas, caso não sejam observadas no momento oportuno, listadas na or-

dem alfabética:  

1.  Carona. Observar, depois de agradável confraternização, se o motorista do veículo 

usufruiu de bebida alcoólica.  

2.  Embarcação. Observar a existência de coletes salva-vidas, mesmo sabendo nadar, 

analisando ao adentrar se as localizações e quantidades são compatíveis ao volume de pessoas.  

3.  Humor. Observar o estado de humor próprio e das pessoas ao derredor, investigando  

o motivo, o perfil do grupo e possíveis psicopatologias. 

4.  Mentalsomaticidade. Observar o desenvolvimento da curiosidade profilática, ques-

tionando a normalidade ou anormalidade das características básicas do veículo, fruto de pesquisa 

continuada e incessante. 

5.  Pneus. Observar antes da viagem o estado dos pneus, não só verificando bolhas, ras-

gos ou perfurações, mas o Tread Wear Indicator (TWI), ressaltos de borracha localizados nos sul-

cos dos pneus, sendo o limite indicador de “careca”. 

6.   Sinalética parapsíquica. Observar ao se aproximar do veículo, através do EV e da 

expansão do energossoma, detalhando as parapercepções extrafísicas, criando o histórico pessoal 

proativo. 

7.  Voo. Observar, em caso alérgico(a), as possíveis fontes de irritação, a exemplo de co-

midas e animais de pequeno porte, se precavendo, em consonância com a orientação médica pré-

via com os anti-histamínicos necessários. 

 

Taxologia. Concernente à Profilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 36 exemplos de ele-

mentos tecnológicos, obrigatoriedades legais, ou simples observações, cuja conformidade e rele-

vância faz diferença quanto à segurança no veículo, classificados em 3 tipos de transportes: 

 

A.  Veículos aéreos. 

01. Brevê atualizado.  

02. Gerenciamento de recursos em manutenção (GRM). 

03. Higiene das mesinhas de passageiros. 

04. Manual de Manutenção do Componente (CMM). 

05. Manual de Procedimentos de Inspeção (MPI). 

06. Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). 

 

B.  Veículos marítimos. 

07. Âncora (mesmo em barcos pequenos). 

08. Bomba de porão. 

09. Bússola. 

10. Capota para sol ou chuva. 

11. Carteira de Habilitação de Amador. 

12. GPS. 

13. Reserva de combustível. 

14. Rádio VHS. 
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C.  Veículos terrestres. 

15. Airbag do passageiro. 

16. Airbag para pedestre. 

17. Alerta de colisão.  

18. Aviso de saída de faixa.  

19. Barras laterais. 

20. Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

21. Controle eletrônico de estabilidade: Electronic Stability Program (ESP).  

22. Direção assistida.  

23. Eletronic Brake Distribution (EBD). 

24. Farol de rodagem diurna. 

25. Farol e lanterna de neblina. 

26. Freio automático. 

27. Freios Anti-Lock Breaking System (ABS). 

28. Inspeções de segurança veicular. 

29. Manutenções obrigatórias. 

30. Número de airbags do automóvel. 

31. Santantônio. 

32. Sensor de estacionamento. 

33. Sensor de pontos cegos. 

34. Sistema isofix: para fixação de assentos infantis. 

35. Tacômetro obrigatório no ônibus e caminhões. 

36. Treinamento da direção defensiva.  
 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 veículo seguro, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Apego:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autodesassédio  no  trânsito:  Predespertologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  autassediologia-acidentologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Binômio  autodesassedialidade-energossomaticidade:  Autodesassediologia;  Ho-

meostático. 

05.  Binômio  detalhismo-parapsiquismo:  Autoparapercepciologias  Homeostático. 

06.  Binômio  saúde-segurança:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  dispersiva:  Dispersologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin-medicamento:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  parapsíquica:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Interação  trânsito-civilidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Segurança  extra:  Pesquisologia;  Neutro. 

 

A  SUSTENTAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  SEGURANÇA  DU-
RANTE  O  TRANSLADO  É  INCUMBÊNCIA  DO  INTERMISSI-
VISTA,  MANTENDO  O  VEÍCULO  SEGURO,  ACOLHENDO  

TODAS  AS  EXIGÊNCIAS  DA  MULTIDIMENSIONALIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica nesta oportunidade evolutiva, a condição 

de assistido ou de assistente nas diversas idas e vindas do dia a dia? Sabe trabalhar ao lado dos 

amparadores ao modo de minipeça favorável a transportes homeostáticos?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

1.359, 1.376, 1.510 e 1.511. 
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.; 
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2.  Schlickmann, Marcos P.; Alguns conceitos básicos do transporte urbano de passageiros (1); disponível 
em <https://transportacao.com/2013/12/28/4-alguns-conceitos-basicos-do-transporte-urbano-de-passageiros-1/>; acesso 

em: 20/04/2017. 

3.  Torchinsky, Jason; Is an elevator a vehicle?; disponível em <http://jalopnik.com/is-an-elevator-a-vehicle-
1789823494>; acesso em: 19/04/2017. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A velhice assumida é a condição de a conscin longeva, homem ou mulher, 

reconhecer, aceitar e vivenciar a etapa final do ciclo vital intrafísico, usufruindo de maneira cons-

ciente e autodeterminada a desenvoltura pessoal quanto à saúde holossomática e à capacidade de 

retribuir aportes existenciais na prática interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo velho vem do idioma Latim, vetulus, de vetus, “velho; idoso; anti-

go”. Surgiu no Século XII. A palavra velhice apareceu no Século XIII. O vocábulo assumir deriva 

também do idioma Latim, assumere, “tomar; receber para si; arrogar; apropriar”. Surgiu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Velhice autodiscernida. 02.  Velhice autoaprovada. 03.  Longevida-

de acatada. 04.  Envelhecimento aceito 05.  Longevidade autorrespeitada. 06.  Ancianidade admi-

tida. 07.  Vetustez assumida. 08.  Longevidade aquiescida. 09.  Velhice reconhecida. 10.  Janeiros 

acolhidos. 

Neologia. As duas expressões compostas velhice assumida pueril e velhice assumida 

avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Velhice abjurada. 02.  Velhice inaceitada. 03.  Velhice refugada. 

04.  Velhice rechaçada. 05.  Longevidade inadmitida. 06.  Velhice objetada. 07.  Velhice renega-

da. 08.  Longevidade repudiada. 09.  Velhice irresponsável. 10.  Longevidade desperdiçada. 

Estrangeirismologia: a health-related quality of life (HRQoL); o subjective health sta-

tus; a performance holossomática; o healthy aging. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Velhice  

é conquista. Inexiste velhice inescondível. Há velhice lúcida. 

Citaciologia: – Envelhecer é um processo de degeneração física que não implica, neces-

sariamente, na degeneração mental, psicológica ou afetiva, embora essas possam ocorrer com 

frequência em pessoas afastadas das atividades produtivas (Carl Rogers, 1902–1987). Velhice  

é quando as moças começam a nos tratar com respeito e os rapazes sem respeito nenhum (Mário 

Quintana, 1906–1994). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; a retilinearidade da auto-

pensenização; a saúde consciencial embasada na Autopensenologia Evolutiva; os ortopensenes;  

a ortopensenidade do discernimento; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o ambiente terapêutico da Reeducaciologia;  

a depuração constante do materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a velhice assumida; a desdramatização quanto à chegada do último ciclo vi-

tal; a antiestigmatização da palavra velho; o cultivo da velhice holossomática saudável; o entendi-

mento e a eliminação do eufemismo “melhor idade” adversa à velhice assumida; o profissionalis-

mo interassistencial diuturno dos geriatras; a homeostase consciencial traforista do idoso inter-

missivista; o humor homeostático na velhice; a perseverança em se manter ativo na velhice; a au-

teducação contínua na longevidade; a proposição de exercer a docência conscienciológica até  

a velhice; a autoqualificação por ter participado do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;  

a falta de respeito ou consideração em não aceitar a autonomia dos longevos lúcidos; o amadure-
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cimento afetivo e interassistencial na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI); a Associação Internacional de Longevidade (Longevità); a interação mútua entre cons-

cins na comunidade de escritores, maturólogos e longevos em favor da grafopensenidade; a Uni-

ão Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o convívio reeducativo entre 

compassageiros de evolução intra e extrafísicos evidenciando o princípio de ninguém evoluir so-

zinho. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a maturidade consciencial na aquisição do autodiscernimento e do 

equilíbrio holossomático das energias conscienciais (ECs); a autoconfiança parapsíquica otimiza-

da; a holobiografia pessoal fecundando o macrossoma; o trabalho ombro a paraombro com os am-

paradores; as reverberações extrafísicas das atitudes interassistenciais; a autorganização intrafísi-

ca, por excelência, objetivando a interassistencialidade multidimensional; a sementeira intrafísica 

frutificando a colheita intermissivista interassistencial; a Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo saúde consciencial–senso de evolução pessoal; o siner-

gismo qualidade de vida homeostática–maturidade evolutiva; o sinergismo qualidade de vida– 

–parapsiquismo cosmoético; o sinergismo bom humor cosmoético–disponibilidade interassisten-

cial; o sinergismo autossuperação–autorganização eficaz do reaprendente; o sinergismo padrão 

holopensênico equilibrado–força presencial aprumada. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da intercooperação entre 

jovens e velhos; o princípio mens sana in corpore sano; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da descrença (PD); os princípios cosmoéticos; o princípio da semperapren-

dência propiciando interrelacionamentos cosmoéticos; o princípio da Higiene Consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal do bem viver;  

o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao comportamento parassocial e social na juven-

tude, maturidade e na velhice. 

Teoriologia: a teoria da coragem para evoluir; a teoria do soma enquanto instrumento 

proexológico; a teoria dos radicais livres; as teorias da reeducação consciencial; a teoria da re-

ciclagem intrafísica; a teoria da inteligência evolutiva (IE) aplicada até a longevidade; a teoria 

da reurbanização extrafísica; a teoria do corpo unificado. 

Tecnologia: a técnica da reeducação mútua e contínua em qualquer etapa da vida; as 

técnicas tarísticas da reeducação recíproca; a técnica do dia a dia útil com foco interassistenci-

al; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da aplicação do binômio admiração-dis-

cordância; a técnica da holopaciência didática; as técnicas da Paradiplomacia; a técnica do vi-

ver cosmoeticamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia Evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível dos Pacifís-

tas; o Colégio Invisível da Gerontologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio 

Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: o efeito maléfico da patopensenidade frente às incivilidades dissimuladas  

e / ou expostas à velhice; as reações sociais adversas como efeito da intolerância à autonomia 

do(a) velho(a) assumido(a); o efeito lamentável da velhice autista; o efeito etológico da velhice 

abandonada; o efeito deseducativo do ter para ser; a imagem negativa da velhice veiculada pelos 

meios de comunicação podendo gerar efeitos negativos na autestima do idoso. 
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Neossinapsologia: a estabilização pensênica no jovem e nos veteranos, repercutindo na 

aquisição de neossinapses; a consolidação de neossinapses advindas dos novos estilos de agir 

mesmo sendo idoso. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo da mobilização básica de 

energia (MBE); o ciclo perdas-ganhos; o ciclo educação-reeducação; o ciclo compléxis-euforin-

-euforex; o ciclo responsabilidade indispensável–escolhas cosmoéticas. 

Enumerologia: a velhice assumida qualificada; a velhice assumida bem-humorada; a ve-

lhice assumida benemérita; a velhice assumida interassistencial; a velhice assumida gesconológi-

ca; a velhice assumida megafraterna; a velhice assumida cosmoética. 

Binomiologia: o binômio direitos-deveres; o binômio civilidade-educação na Humani-

dade; o binômio violência consciencial–reeducação consciencial; o binômio autorreeducação-

-heterorreeducação. 

Interaciologia: a interação jovens-velhos na convivialidade; a interação sabedoria do 

velho–inexperiência do jovem; a interação jovem experiente–idoso jejuno na Tecnologia Compu-

tacional; a interação aprender-reaprender-ensinar. 

Crescendologia: o crescendo convívio intrafísico reeducativo–paraconvívio construtivo 

teático; o crescendo estar-ser; o crescendo perdão-reconciliação; o crescendo qualidade de vida 

intrafísica–qualidade de vida intraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-autorganização-automotivação; o trinô-

mio reeducar-aprimorar-compartilhar; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento;  

o trinômio assistência-tenepes-ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio infância-juventude-maturidade-velhice; o polinômio ouvir-

-pensar-responder-paraperceber; o polinômio recebimento-aportes-gratidão-retribuição; o poli-

nômio MBE–EV–arco voltaico–tenepes. 

Antagonismologia: o antagonismo responsabilidade na velhice intermissivista / irres-

ponsabilidade na velhice intermissivista; o antagonismo amizades ociosas na longevidade / ami-

zades produtivas na longevidade; o antagonismo interesses evolutivos nos velhos assumidos / me-

diocridades antievolutivas nos velhos inconscientes; o antagonismo padrão na velhice queixosa  

/ singularidades na velhice radiante; o antagonismo interassistencialidade na velhice autodiscer-

nida / autagressão pensênica na velhice solitária; o antagonismo querer ajudar / poder ajudar 

em qualquer ciclo existencial; o antagonismo querer saber / poder saber entre os viventes. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista na velhice espelhar jovialidade; o para-

doxo do jovem velho; a condição paradoxal de se receber muito e retribuir pouco; o paradoxo 

autonomia intraconsciencial–interdependência grupocármica; o paradoxo de quanto maior a au-

tonomia da consciência maior as interconectividades assistenciais. 

Politicologia: a efetivação das políticas públicas de defesa e apoio aos idosos; a política 

da inclusão socioeducacional dos velhos; a política da boa vizinhança aos longevos. 

Legislogia: a lei da reeducação evolutiva aplicada nas interações conscienciais cotidia-

nas entre crianças, jovens, adultos e velhos; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de res-

ponsabilidade do mais lúcido; a lei da continuidade evolutiva. 

Filiologia: a conviviofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a biofilia; a parapercepciofilia;  

a cognofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito do isolamento social; o mito da inutilidade; o mito da incapacidade 

de aprender; o mito da assexualidade. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a politicoteca; a pensenoteca; a cosmoetico-

teca; a discernimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autenticologia; a Traforologia; a Pa-

rapedagogiologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Lucidolo-

gia; a Interaciologia; a Coerenciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Medicina Pre-

ventiva; a Gerontologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacifista. 

 

Masculinologia: o intermissivista atuante; o inversor existencial; o reciclante existenci-

al; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o projetor consciente;  

o compassageiro evolutivo; o conviviólogo; o comunicólogo; o escritor; o epicon lúcido; o tele-

guiado lúcido; o exemplarista longevo; o arquiteto Lúcio Costa (1902–1998); o ex-presidente do 

Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902–1976); o antropólogo, escritor, político e educador 

Darcy Ribeiro (1922–1997). 

 

Femininologia: a intermissivista atuante; a inversora existencial; a reciclante existencial; 

a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a projetora consciente;  

a compassageira evolutiva; a convivióloga; a comunicóloga; a escritora; a epicon lúcida; a tele-

guida lúcida; a exemplarista longeva; a catedrática em Medicina Legal do Brasil-USFB Maria 

Thereza Pacheco (1928–2010); a médica neurologista com especialidade na Neurocirurgia Rita 

Levi-Montalcini (1909–2012), nobelista aos 77 anos de idade; a atriz, cantora e diretora Bibi Fer-

reira (Abigail Izquierdo Ferreira, 1922–); a atriz Fernanda Montenegro (Arlette Pinheiro Montei-

ro Torres, 1929–). 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens 

megatraforista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens autodiscernens; o Homo sapiens universi-

talis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: velhice assumida pueril = a conscin lúcida para a autexperiência adqui-

rida na vida longeva, contudo de baixa produtividade interassistencial; velhice assumida avança-

da = a conscin consciente da capacidade adquirida na vida longeva, com alta produtividade inte-

rassistencial. 

 

Culturologia: a cultura da velhice assumida substituindo a velhice ectópica; a cultura 

da revigoração consciencial. 

 

Caracterologia. À luz da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 13 

efeitos vinculados ao intermissivista na velhice assumida, lúcida e autodiscernida, personificados 

nas atuações cotidianas: 

01.  Abertismo: a abertura consciencial na teática fraterna e universalista. 

02.  Anticonfituosidade: a pacificação intíma. 

03.  Consciencialidade: a responsabilidade individual frente a autorreeducação evoluti-

va, consciente e íntegra. 

04.  Energossomaticidade: a sensibilidade energética promovida pela prática do EV. 

05.  Exemplarismo: a teática da força presencial cosmoética. 

06.  Intelectualidade: a disponibilidade maior ao trabalho intelectual. 

07.  Intraconsciencialidade: o fortalecimento da realidade intraconsciencial pela supe-

ração das ectopias sociais. 

08.  Invulgaridade: as atitudes e comportamentos especiais, oponentes ao comum. 

09.  Mentalsomaticidade: a manutenção do foco na mentalsomática. 

10.  Paciência: a manifestação de serenidade e equilíbrio nas pensenizações, ideias e so-

luções. 

11.  Parapsiquismo: o emprego tácito do entendimento multidimensional. 
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12.  Psicossomaticidade: a vivência da afetividade sem neuroses psicossomáticas. 

13.  Priorização: a seletividade coerente às priorizações (pripri). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 velhice assumida, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

03.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Desafio  da  longevidade  ativa:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

10.  Exuberância  na  terceira  idade:  Temperamentologia;  Neutro. 

11.  Geronte  evolutivo:  Gerontologia;  Homeostático. 

12.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

13.  Longevidade  desaproveitada:  Perdologia;  Nosográfico. 

14.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

AUTODISCERNIMENTO,  AUTOLUCIDEZ  E  AUTATILAMENTO  

EVOLUTIVOS  ADICIONADOS  À  VIVACIDADE  DOS  HOMENS  

E  DAS  MULHERES  COM  VELHICE  ASSUMIDA  OS  TORNAM  

REPRESENTANTES  DA  INTERASSISTÊNCIA  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a saúde holossomática visando sustentar 

a autoproéxis na velhice? Quais ações comportam tal intenção? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Cocoon. Título Original: Cocoon. País: EUA. Data:1985. Duração: 118 min. Gênero: Ficção Científica. 
Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Ron Howard. Elenco: Don Ameche; Brian Dennehy; 

Wilford Brimley; Jack Gilford; Hume Cronyn; Maureen Stapleton; Jessica Tandy; & Linda Harrison. Produção: David 

Brown; Lili Fini Zanuck; & Richard D. Zanuck. Desenho de Produção: Jack T. Collis. Roteiro: Tom Benedek, com base 
em Livro De David Saperstein. Fotografia: Donald Peterman. Música: James Horner. Figurino: Aggie Guerard Rodgers. 

Edição: Daniel P. Hanley; & Mike Hill. Efeitos Especiais: Industrial Light & Magic. Estúdios: 20th Century Fox; 

Zanuck; & Brown Pictures. Distribuidora: 20th Century Fox Film Corporation. Outros dados: Vencedor de 2 Oscar: 
Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Efeitos Especiais. Vencedor do Prêmio Saturno: Melhor Diretor. Sinopse: Extrater-

restres vêm à Terra com a missão de recuperar casulos com seres de outro planeta. Os casulos vão sendo recuperados e co-

locados na piscina energizada pelos alienígenas. Mas os extraterrestres ignoram o fato dessa piscina ser utilizada por  
3 idosos moradores de asilo próximo. Com o uso frequente na piscina, os idosos passam a ter disposição fantástica, 

sentido-se rejuvenecidos. Quando descobrem a origem da própria juventude o dilema surge para esses idosos. 

2.  Conduzindo Miss Dayse. Título Original: Driving Miss Daisy. País: EUA. Data:1989. Duração: 99 min. 
Gênero: Drama. Idade: (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Bruce Beresford. Elenco: Jessica 

Tandy; Morgan Freeman; Dan Aykroyd; Patti Lu Pone; Esther Rolle; Joann Havrilla; William Hall Jr.; & Alvin M. Sugar-

man. Roteiro: Alfred Uhry. Música: Hugo Peres. Estúdio: Versátil Filmes. Distribuidora: Europa Filmes. Outros da-

dos: Vencedor de 4 Oscar: Melhor Filme; Melhor Atriz; Melhor Roteiro Adapatado e Melhor Maquiagem. Vencedor do 

prêmio Urso de Prata. Sinopse: Rica senhora judia de 72 anos (Jessica Tandy) joga acidentalmente o carro Packard, novo 

em folha, no jardim premiado do vizinho. O filho (Dan Aykroyd) tenta convencê-la a ter motorista, mas a mãe resiste  
à ideia. Mesmo assim, o filho contrata o afro-americano (Morgan Freeman) como motorista. Inicialmente há recusa de ser 
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conduzida por esse novo empregado, mas gradativamente as barreiras sociais, culturais e raciais vão se quebrando entre 

patroa e empregado, crescendo a amizade e perdurando por mais de 2 décadas. 

 

Bibliografia  Específica: 
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9 ilus.; 1 microbiografia; 3 operações matemáticas; 1 website; 22 x 15 cm; br.; 4ª reimp.; Vieira & Lent; Rio de Janeiro, 

RJ; 2002; página 26. 
2.  Póvoa, Helion; A Chave da Longevidade; revisores Umberto Figueiredo; Sandra Pássaro; & Tereza da Ro-

cha; 296 p.; 24 caps.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 website; glos. 37 termos; 39 refs.; 1 apênd.; 21  

x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 61 a 72 e 102 a 106. 
3.  Robbins, John; Saudável aos 100 Anos: Como Aumentar radicalmente sua Qualidade de Vida em qual-
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e 216. 
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glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciololgia e Conscienciologia (IIPC); Rio de 

Janeiro, RJ; 1996; páginas 70, 96 e 166. 

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 

Intenacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 462 a 464. 
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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 340. 

8.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 600 enus.; 1 E-mail; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 

28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 234, 282, 360, 673  

e 716. 

 

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

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A venda interassistencial é o contato interconsciencial de bases cosmoéti-

ca, mentalsomática, tarística e descrenciológica, com o objetivo de ofertar produto consciencioló-

gico na condição de proposta evolutiva prioritária, realizado pela conscin voluntária quando infor-

ma, responde, esclarece, assiste ou desassedia outra conscin na condição de compassageira evolu-

tiva, sendo a compra efetivada ou não. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra vender deriva do idioma Latim, vendere, “vender; gabar-se de; 

dar valor a; elogiar; enaltecer a mercadoria”. Surgiu no Século IX. O prefixo inter procede tam-

bém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência provém 

do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio 

presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; compare-

cer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Transação tarística. 02.  Oferta evolutiva. 03.  Negociação cosmoé-

tica. 04.  Venda proexológica. 05.  Venda verbaciológica. 06.  Venda honesta; venda transparente.  

07.  Venda desinteressada. 08.  Venda legal (Direito). 09.  Transação evolutiva. 10.  Venda verpo-

nológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 52 cognatos derivados do vocábulo venda: auto-

vendagem; invendabilidade; invendável; invendível; pós-venda; pré-venda; retrovenda; retroven-

dedor; retrovendedora; retrovender; retrovendição; revenda; revendedeira; revendedor; reven-

der; revendição; revendido; revendilhão; revendilhona; revendível; vendabilidade; venda-floren-

se; vendagem; venda-novense; vendável; vendedeira; vendedoiro; vendedor; vendedora; vende-

douro; vendeira; vendeiro; vendelhão; vendeouro; vender; vendeuse; vendíbil; vendibilidade; 

vendição; vendida; vendidiço; vendido; vendiento; vendilhão; vendilhoa; vendilhona; vendimen-

to; vendinha; vendista; vendível; vendola; vendor. 

Neologia. As 3 expressões compostas venda interassistencial, venda interassistencial ta-

conística e venda interassistencial tarística são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Transação taconística. 02.  Venda puramente comercial. 03.  Venda 

capitalista. 04.  Venda de indulgências; venda de milagres; venda salvacionista. 05.  Discurso de-

corado de venda. 06.  Venda demagógica; venda obscura. 07.  Convencimento. 08.  Negociata; 

venda espúria; venda ilegal. 09.  Transação financeira. 10.  Sedução holochacral anticosmoética. 

Estrangeirismologia: o good deal evolutivo; o merchandising; o strong profile do ven-

dedor exemplarista; o gap evolutivo entre os produtos da CCCI e os produtos da Socin ainda pa-

tológica; as boas práticas de Customer Relationship Management (CRM); os sistemas de informa-

ção Enterprise Resource Planning (ERP); a prospect base; a vending machine; a information and 

communication technology (ICT); o front da batalha no desassédio da chegada dos intermissivis-

tas; o sales representative; os produtos on sale. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autevolu-

ção: megaproduto invendável. Exemplarismo: melhor propaganda. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade e da lógica; o holopensene pesso-

al da experiência evolutiva; o holopensene pessoal empático; o holopensene acolhedor das energi-

as conscienciais (ECs); o holopensene da autocientificidade conscienciológica; os paratecnopen-
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senes; a paratecnopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a venda interassistencial; a venda interassistencial na Socin; os produtos 

conscienciológicos no mercado das oportunidades evolutivas; a venda universalista, por parte dos 

voluntários da Conscienciologia, de produtos de diversas linhas de conhecimento, quando assis-

tenciais e enriquecedores; a microminoria de intermissivistas constituindo a maioria dos consumi-

dores dos produtos conscienciológicos; a impossibilidade atual de massificação da Conscienciolo-

gia (Ano-base: 2011); o primeiro desassédio dos cursos de Conscienciologia; a procura da melhor 

abordagem; a importância do telemarketing e do corpo a corpo; a propaganda de boca em boca;  

a indicação de produto conscienciológico como prescrição evolutiva para atender a necessidade 

assistencial prioritária no contexto existencial; o ato de abrir mão da venda do produto em função 

da real demanda do assistido; o ato de entrar em contato para divulgar determinado produto  

e vender outro; o ato de não omitir a informação prioritária ao colega intermissivista; as res-

ponsabilidades por trás da venda; o autodiscernimento do vendedor objetivando ampliar a lucidez 

do cliente, ajudando-o a decidir por si sobre a compra ou não do produto; a evitação do autofra-

casso deslocado; o dilema cosmoético na análise das propostas financeiras (Parapedagogiologia);  

a concessão de cortesias; as priorizações evolutivas; os pedágios evolutivos; a minitares; o esfor-

ço pesquisístico na ampliação do entendimento da assistência proporcionada pelo produto consci-

enciológico oferecido; o diagnóstico antecipado da temática assistencial do evento através do tra-

balho de vendas das inscrições; o enriquecimento da autopesquisa; a emissão do recibo; os impos-

tos associados à venda (Holocarmologia); a integração com o grupo evolutivo através da compra 

de produto conscienciológico, veículo de atuação do agente retrocognitor; as vendas interassisten-

ciais das gescons dos autores conscienciológicos sendo semeadura das colheitas intrafísica e in-

termissiva; o curso Vendas Interassistenciais (IIPC); o planejamento estratégico interassistencial 

da Instituição Conscienciocêntrica (IC); o convite ao intermissivista; os banhos de loja recebidos 

pelos visitantes de Foz do Iguaçu, PR, como amostra-grátis da vida na Cognópolis; a tempestade 

publicitária cosmoética (Maxiproexologia). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as ECs como o paracartão de visitas do voluntário vendedor; o aco-

plamento paratécnico com o amparador extrafísico de função; a lealdade ao amparo de função;  

o valor dado pelos amparadores ao trabalho de vendas; a escolha do vendedor pelo amparador do 

assistido em função do exemplarismo das autorreciclagens; o desenvolvimento parapsíquico do 

voluntário a partir da interassistência profissional no setor de vendas; a abordagem bioenergética; 

a sedução holochacral cosmoética; o setor de vendas como teste de assunção da paraidentidade 

interassistencial; a representatividade multidimensional; o despertamento para o fim da privacida-

de extrafísica; o início do evento a partir da venda das inscrições; a inscrição do aluno legitiman-

do a assistência interdimensional; o parapagamento do curso com as ECs; o preço da evolução, 

não monetário; as ECs sendo moeda do mercado extrafísico; o paravínculo com as equipexes dos 

cursos da CCCI; a paravenda interassistencial do Curso Intermissivo (CI); o saldo da ficha evolu-

tiva pessoal (FEP) como poder de paracompra do próximo Curso Intermissivo, mais avançado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a comunicação sinérgica; o sinergismo produto conscienciológico– 

–necessidade evolutiva; o sinergismo das ideias afins; o sinergismo pedagógico autoridade mo-

ral–força presencial–casuística pessoal; o sinergismo fazer assistência–ser assistido; o sinergis-

mo gratidão do assistido–gratidão do assistente–gratidão dos amparadores; o sinergismo entre 

os voluntários da IC potencializando as vendas interassistenciais. 

Principiologia: o princípio teático da descrença; o princípio pesquisístico da não-gene-

ralização das experiências; o princípio interassistencial da IC não deixar o interessado sem par-
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ticipar de curso por motivos financeiros; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio 

cosmoético da irresistibilidade evolutiva; o princípio da evolução grupal. 

Codigologia: o código de defesa do consumidor; os códigos de ética profissional; o có-

digo de valores pessoais; o código de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código grupal de Cosmoética (CGC); o código evolutivo dos intermissivistas. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da recuperação dos 

cons; a teoria da informação; as teorias mercadológicas. 

Tecnologia: a Cosmoética aplicada às técnicas de vendas; as tecnologias aplicadas às 

vendas interassistenciais; os procedimentos técnicos energossomáticos; as técnicas de comunica-

ção interconsciencial; as técnicas de desassedialidade intra e interconsciencial; as técnicas auto-

consciencioterápicas; as técnicas profiláticas aplicadas à logística dos produtos conscienciológi-

cos; a técnica do conscienciograma. 

Voluntariologia: o voluntariado como empreendedorismo intermissivista; a docência 

itinerante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o labo-

ratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da 

vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório cons-

cienciológico da Desassediologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Voluntários Pesquisadores; o Colégio Invisível da 

Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito das verdades relativas de ponta; os efeitos imediatos e mediatos da 

tares; os efeitos renovadores dos produtos conscienciológicos bem vendidos e consumidos na 

pensenosfera dos clientes; os efeitos gratificantes e evolutivos da venda interassistencial. 

Neossinapsologia: a recuperação das neossinapses intermissivas; as neossinapses sur-

gidas a partir do esclarecimento realizado pela venda interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo assistência taconística–assistência tarística; o ciclo Curso Intermis-

sivo–Cursos da CCCI; o ciclo elaboração-divulgação-venda-consumo; o ciclo pré-venda–venda–

–pós-venda; o ciclo assistência recebida–venda interassistencial–assistência retribuída; o ciclo 

experimental abordagem-diagnóstico-prescrição; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a venda casada; a venda acertada; a venda ectópica; a venda antecipada; 

a venda cancelada; a venda promocional; a venda recorde. O cenário; o clima; a comissão; a cli-

entela; a logística; o preço; o produto; o vendedor. 

Binomiologia: o binômio público-alvo–território de vendas; o binômio custo-benefício; 

o binômio professor-aluno; o binômio autor-leitor; o binômio autoconfiança-heteroconfiança;  

o binômio perfil-especialidade; o binômio verdade-limite. 

Interaciologia: a interação vendedor-cliente; a interação vendedor interassistencial– 

–amparo extrafísico de função; a interação amparador do assistido–amparador de função; a in-

teração pergunta-resposta; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação laringo-

chacra–aparelho vocal; a interação meta-resultado. 

Crescendologia: o crescendo venda materiológica–venda evolutiva; o crescendo produ-

to básico–produto avançado; o crescendo assistido–assistente; o crescendo aluno comprador– 

–professor vendedor; o crescendo leitor comprador–autor vendedor; o crescendo crítica-rejei-

ção-desinteresse ao produto ofertado. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio vontade-intencionalidade-discernimento; o trinômio compra-venda-doação; o trinô-

mio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio sinergismo grupal–logística eficiente–

–paratecnologias de vendas; o trinômio empatia receptiva–empatia parapsíquica–empatia trafo-

rista; o trinômio cliente-freguês-usuário. 

Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–local correto–momento oportuno–informa-

ção providencial; o polinômio expressivo postura-voz-olhar-gesto; o polinômio social por favor–

–obrigado–desculpe–com licença; o polinômio do pagamento preço-parcelamento-prazo-forma. 
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Antagonismologia: o antagonismo profissionalismo / amadorismo; o antagonismo eto-

lógico etiqueta / inconveniência; o antagonismo paciência-persistência / ansiosismo-insistência; 

o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo esclarecer / silenci-

ar; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o antagonismo heterodesassédio 

/ estupro evolutivo; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo valor evolutivo 

/ valor monetário; o antagonismo lucidez cronológica / lucro financeiro; o antagonismo entrega 

/ devolução; o antagonismo formar turma / encher turma; o antagonismo venda fácil / venda difí-

cil; o antagonismo amaurótico às ideias da Conscienciologia. 

Paradoxologia: a venda paradoxal da palestra pública gratuita; o paradoxo de toda in-

formação evolutiva à venda estar, a rigor, disponível, gratuitamente, o tempo todo; o paradoxo 

do exemplarismo silencioso constituir verdadeiro discurso de venda aos mais percucientes;  

o portfolio farto de produtos criando o paradoxo da escolha; o paradoxo de aplicar a lei do 

maior esforço para cumprir a meta de vendas estabelecida e ao mesmo tempo colocá-la em se-

gundo plano na assistência. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a autodiscernimentocracia;  

a autopesquisocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a paraciencio-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei das interprisões grupocármicas; as 

leis da Fisiologia Humana; a lei da empatia; as leis da Paradireitologia; as leis da Paradiplo-

macia. 

Filiologia: a conviviofilia; a comunicofilia; a tecnofilia; a bibliofilia; a neofilia; a lucido-

filia; a proexofilia. 

Fobiologia: a fobia ao desassédio; a parapsicofobia; a fobia à autexposição pública; a re-

cexofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: o não incentivo à síndrome do consumismo. 

Maniologia: a bibliomania. 

Mitologia: os mitos de cunho religioso desqualificando a relação da consciência com  

o dinheiro; a desmitificação do processo de vendas; o mito de fazer assistência significar agra-

dar sempre. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a energossomatoteca; a comuni-

coteca; a consciencioteca; a administroteca; a economoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Verponologia; a In-

tencionologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Conscienciometrologia; a Coerenciologia; a Priorologia; a Etologia; a Comunicolo-

gia; a Energossomatologia; a Sociologia; a Economiologia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a conscin large; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o autopesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cliente 

evolutivo; o divulgador científico; o informante; o designer gráfico; o salesman. 

 

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 autopesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; 

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

a cliente evolutiva; a divulgadora científica; a informante; a designer gráfica; a saleswoman. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sa-

piens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens verbatiologus; o Ho-

mo sapiens exemplar; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: venda interassistencial taconística = a realizada com predomínio do em-

prego de recursos amadores, elementares, psicossomáticos, próprios da tarefa da consolação; ven-

da interassistencial tarística = a realizada com predomínio do emprego de recursos profissionais, 

técnicos, mentaissomáticos, próprios da tarefa do esclarecimento. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura do consumo evolutivo; as especificidades 

culturais dos grupos sociais e localidades; a Multiculturologia da interassistencialidade. 

 

Etologia. À luz da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 posturas, 

comportamentos, procedimentos ou ocorrências incompatíveis com os critérios interassistenciais 

dos trabalhos conscienciocêntricos, com impacto direto nas vendas, necessitando de autocrítica 

máxima por parte da conscin voluntária, a fim de eliminá-los: 

1.  Atraso: o atraso no cálculo da tabela de preços dos produtos; o atraso no fechamento 

de contratos para realização dos eventos; o atraso na compra do material para os eventos. 

2.  Bagunça: o excesso de objetos no ambiente; a desarrumação física; a poluição visual; 

a presença de bagulhos energéticos. 

3.  Banalização: a desvalorização do produto cosmoético ofertado pela IC. 

4.  Desorganização: a falta de padronização dos processos institucionais; a falta da esto-

cagem técnica de material para os eventos. 

5.  Entropia: a dificuldade em buscar e seguir o consenso grupal; as fofocas; a ausên- 

cia de acareações. 

6.  Indefinição: as indefinições quanto às datas e à escala do corpo docente. 

7.  Ineficiência: a impontualidade; a procrastinação; o retrabalho; a reunionite. 

8.  Irresponsabilidade: a negligência quanto à consulta ao cadastro do setor de Apoio  

a Voluntários e Alunos (AVA); o não cumprimento dos pré-requisitos e critérios de participação 

nos cursos; a negligência quanto aos critérios de segurança dos eventos. 

9.  Ruído: a documentação falha ou inexistente; a falta de consistência dos dados cadas-

trados no sistema de informação online da IC; a desatualização das listas de divulgação; a falta de 

controle de versão dos documentos. 

 

Taxologia. De acordo com a Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, 8 categorias de 

produtos conscienciológicos: 

1.  Associação: o programa Amigos da Enciclopédia e benefícios (Ano-base: 2011). 

2.  Atendimento consciencioterápico: a heteroconsciencioterapia clínica da Organiza-

ção Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

3.  Evento paracientífico: os congressos; as jornadas; os fóruns; os simpósios; os deba-

tes; os encontros presenciais dos Colégios Invisíveis. 

4.  Evento parapedagógico: as palestras; as aulas; os cursos; as conferências. 
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5.  Experimento laboratorial: a autopesquisa; os experimentos laboratoriais nos campi 

conscienciológicos. 

6.  Gescon: os livros; os tratados; os anais dos eventos científicos; os periódicos; a Enci-

clopédia da Conscienciologia (megagescon). 

7.  Terrenos: os terrenos em condomínios conscienciológicos (residência proexogênica). 

8.  Tertúlias: as tertúlias diárias, abertas e gratuitas; o Curso de Longo Curso. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 25 trafores ou atributos conscienciais qualificadores do trabalho de divulgação e vendas: 

01.  Autoconfiança: a convicção, pela autoconstatação, dos benefícios evolutivos dos 

produtos ofertados. 

02.  Autodesassedialidade: a autodesassedialidade como fator necessário para o hetero-

desassédio no trabalho de vendas. 

03.  Autoparapsiquismo: o autoparapsiquismo interassistencial. 

04.  Autorganização: a autorganização financeira (exemplarismo); a autorganização 

quanto ao tempo na antecipação dos trabalhos e nos compromissos pessoais; a logística pessoal. 

05.  Autoria: a condição de autor de curso ou livro da Conscienciologia potencializando 

a venda. 

06.  Cientificidade: a coerência em manter a autopesquisa em dia. 

07.  Cognição: o conhecimento aprofundado sobre os produtos ofertados. 

08.  Comunicabilidade: a dicção; a clareza; a objetividade; a assertividade. 

09.  Consciencialidade: a consciencialidade dos voluntários como melhor vitrine. 

10.  Cosmoeticidade: a conduta cosmoética (isenção) durante todo o ciclo de venda. 

11.  Criatividade: a conformática inovadora no processo da divulgação. 

12.  Docência: a condição de docente da Conscienciologia potencializando a divulgação 

dos produtos à venda. 

13.  Energossomaticidade: o domínio energético funcional. 

14.  Força presencial: a imagem pessoal; o papel das ECs homeostáticas nas vendas. 

15.  Grupalidade: a união; a amizade; a hierarquia funcional entre líderes e braços di-

reitos; a conduta-padrão de elogiar em público e criticar em particular. 

16.  Higiene: o asseio pessoal; o ambiente limpo; a higiene pensênica. 

17.  Humor: o bom humor; a descontração apropriada; o clima agradável. 

18.  Interassistencialidade: as práticas diárias da tenepes. 

19.  Liderança: a boa gestão dos procedimentos e recursos administrativos associados  

às vendas; o ato de querer formar outros líderes do trabalho. 

20.  Lisura: a honestidade; a lealdade; a franqueza. 

21.  Memória: a documentação atualizada de todas as informações úteis ao trabalho. 

22.  Profissionalismo: o ato de não confundir trabalho voluntário com amadorismo ou 

favor. 

23.  Recexibilidade: a necessidade de reciclagens constantes por parte do voluntário 

vendedor. 

24.  Tecnicidade: o ato de colocar racionalidade em todos os procedimentos; os macetes 

técnico-administrativos. 

25.  Verbação: a teática do esforço por vivenciar multidimensionalmente as verpons em-

basadoras da Conscienciologia; a exposição do produto potencializada em virtude da autexperi-

mentação; a energia potencializada na venda verbaciológica. 

 

Tipologia. Com base na Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 tipos 

de instrumentos ou recursos utilizados nas vendas interassistenciais: 

1.  Arte: os cartazes; os panfletos; os banners; os folders; a identidade visual; as logo-

marcas; o projeciolino (IIPC); as capas dos livros; as embalagens dos produtos. 

2.  Listas: as listas de telemarketing (prospecção), de interessados, inscritos e de espera. 
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3.  Mídia eletrônica: as transmissões online das tertúlias diárias; os anúncios pela Inter-

net; os websites; o e-mail marketing; o e-commerce; os vídeos no canal You Tube; a TV Complé-

xis; o Portal da Conscienciologia. 

4.  Mídia impressa: os anúncios e notas em jornais e revistas; o outdoor. 

5.  Mídia radiodifusora: as entrevistas e debates em programas de rádio. 

6.  Mídia televisiva: as entrevistas e debates em programas de TV; o programa Ciên- 

cia e Consciência. 

7.  Presencial: o atendimento direto; o contato presencial. 

8.  Recados comerciais: os anúncios em cursos, palestras e tertúlias. 

9.  Telefonia: o telemarketing, ativo e receptivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 venda interassistencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

08.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Interesse  transempresarial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

VOLUNTARIAR  ATIVAMENTE  EM  IC  SIGNIFICA  VENDER  

IDEIAS  E  PRODUTOS  CONSCIENCIOLÓGICOS,  A  PARTIR  

DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE  E  DA  APLICAÇÃO  TEÁTICA  

DO  CPC,  INDEPENDENTEMENTE  DA  FUNÇÃO  EXERCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui constrangimento, de qualquer natureza, 

em oferecer produtos interassistenciais? Veste, de fato, a paracamisa da paraprocedência? 

 

I. H. 
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V E R A C I D A D E    AU T O V E R I F I C Á V E L  
( V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A veracidade autoverificável é aquela encontrada pelos esforços pessoais 

da conscin pesquisadora, lúcida e interessada em conhecer, de maneira individual, confiável, ga-

rantida ou indubitável, a realidade dos fatos e parafatos, descartando as aparências, versões espú-

rias, ilusões, ansiedades, imaginações exacerbadas, literatices e ficções, seguindo as técnicas e pa-

ratécnicas explicitadas pelo corpus de neoideias prioritárias da Impactoterapia da Consciencio-

logia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo veracidade é de origem controversa. Segundo Antonio Geraldo da 

Cunha (1924–1999) deriva do idioma Latim Medieval, veracitas. Conforme Antenor Nascentes 

(1886–1972) e José Pedro Machado (1914–2005) procede do idioma Latim, verax, “verídico; ver-

dadeiro; sincero; fiel; seguro”. A palavra veracidade surgiu no Século XVII. O elemento de com-

posição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo verificável 

vem do idioma Latim, verificare, “estabelecer como verdade; verificar”. Apareceu no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Veridicidade autoverificável. 02.  Veracidade pessoal. 03.  Veridici-

dade pessoal. 04.  Veracidade real. 05.  Veridicidade real. 06.  Veracidade definível. 07.  Veraci-

dade dissecada. 08.  Veridicidade dissecada. 09.  Verdade individual. 10.  Realidade pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo veracidade: 

veracíssimo; veradicidade; veraz. 

Neologia. As duas expressões compostas veracidade autoverificável material e veraci-

dade autoverificável consciencial são neologismos técnicos da Verponologia. 

Antonimologia: 01.  Veracidade inverificável. 02. Inverificabilidade. 03.  Indefinologia. 

04.  Fantasia. 05.  Invencionice. 06.  Irrealidade. 07.  Mentiraria. 08.  Ilusionismo. 09.  Esoteris-

mo; ficcionismo; misteriosismo; ocultismo. 10.  Onirismo. 

Estrangeirismologia: o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem ve-

racidades incômodas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das verdades relativas de ponta (verpons); os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a ma-

xipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a veracidade autoverificável; a verdade verificada individualmente; a garantia 

pessoal da verificação e reverificação técnicas; a Descrenciologia; a experimentação pessoal insu-

bstituível; as provas pessoais teáticas; as autopesquisas diretas indescartáveis; as autexperimenta-

ções teáticas prioritárias ininterruptas; o autodidatismo permanente mais relevante se comparado 

à educação pessoal formal transitória; a disparidade dos níveis de experiências das consciências;  

a ingenuidade da Ciência Eletronótica de tentar massificar, em larga medida, os conceitos científi-

cos, mesmo intrafísicos, avançados; a Enganologia da Ciência Convencional de descartar as pes-

quisas e autopesquisas prioritárias dos próprios cientistas; o tolicionário da Ciência Materialista, 

reducionista, newtoniana-cartesiana, de viver escravizada ao deus-elétron; a dificuldade crassa 

dos cientistas convencionais amauróticos de confessarem as próprias insuficiências do Homem- 
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-animal; o eufemismo dogmático da Ciência Superficial de manter ilusoriamente, como princípios 

investigativos, as impossíveis pesquisas não-participantes; a psicopatia da Ciência Geral, domi-

nada pelo dinheirismo, fugindo da ética científica por meio de subterfúgios tecnológicos belicistas 

e mortíferos; a leniência dos pesquisadores internacionais em deixar ocorrer a transfiguração ga-

lopante da Terra em lixeira planetária; a insuficiência da Biotecnologia, até agora, de não priori-

zar os planejamentos familiares em todos os Continentes. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio racional do “contra fatos não há 

argumentos”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial multidimensional. 

Tecnologia: as técnicas do neoparadigma consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da Heuristicologia Parapsíquica. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vegetalidade-subumanidade-Humanidade-Para-Humani-

dade. 

Binomiologia: o binômio aparência-conteúdo; o binômio força presencial–força das 

ideias. 

Interaciologia: a interação educação formal–autodidatismo permanente. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa material–pesquisa consciencial; o crescendo de-

vaneio-reflexão-neoideia. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Tecnologia-Socin; o trinômio consistência-coerên-

cia-racionalidade; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade. 

Polinomiologia: o polinômio relevância-aceitabilidade-embasamento-refutação. 

Antagonismologia: o antagonismo autoverificabilidade individual possível / verificabi-

lidade coletiva impraticável; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo patológico predominante dos trilhões de cifrões gastos com 

armas mortíferas perante apenas milhares de centavos gastos com a educação da saúde do 

povão. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei das probabilidades. 

Filiologia: a pesquisofilia; a cienciofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a fatoteca; a hermeneuti-

coteca; a polemoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia;  

a Evoluciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Pa-

rapercepciologia; a Falaciologia; a Refutaciologia; a Verbaciologia. 

 

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 verax; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: veracidade autoverificável material = a autocompreensão do corpo hu-

mano; veracidade autoverificável consciencial = a autocompreensão do holossoma. 

 

Culturologia: a cultura da Verponologia. 

 

Jactanciologia. Segundo a Holomaturologia, é mera reação indefensável de orgulho, 

jactância e vaidade, a preferência dos cientistas convencionais de buscar, hoje, pesquisar os prin-

cípios universais, claramente inalcançáveis pela Humanidade, neste minifragmento do Cosmos 

chamado Terra. 

Autocogniciologia. Tais pesquisadores despriorizam abertamente a pesquisa de si mes-

mos, ou seja, do próprio egocentrismo infantil, a mais relevante para todas as pessoas, do ponto 

de vista evolutivo, a fim de atingirmos as autocognições ou megaveracidades autoverificáveis 

mais avançadas da Cosmologia. 

Cerebelologia. Vê-se no contexto atual, a repetição milenar do Homem Primitivo, cere-

belar, jactante, ameaçando as faíscas elétricas da tempestade e morrendo, em segundos, carboni-

zado com o punhal erguido, “ameaçadoramente”, para o firmamento servindo de pararraio. 

Lucidopensenologia. Em resumo: mais importante é investigar o lucidopensene e não  

o primopensene. 

 

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 veracidade autoverificável, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

04.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

07.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

VAI  CHEGAR  O  DIA  NO  QUAL  A  VERACIDADE  AUTOVE- 
RIFICÁVEL,  POSTA  EM  LINHA  DE  CONTA  PELA   MASSA  

DE  PESQUISADORES,  GERARÁ  NEOVIESES  DE  PARA-
PESQUISAS  COMO  DEMONSTRA  A  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, encara as pesquisas prioritárias com a veracida-

de autoverificável de modo independente e autodidata? Ou vive somente genuflexo ante as con-

clusões eletronóticas da Ciência Convencional? 
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V E R B A C I O L O G I A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Verbaciologia é a Ciência aplicada ao estudo da interação prática do ver-

bo e da ação integrada, ou verbação, ou o conjunto das ações ou realizações vivenciadas, primei-

ro, e do verbo (palavra, afirmação, discurso, promessa, revelação), ou da exposição dos fatos, de-

pois, dentro do comportamento coerente do homem ou da mulher, quando lúcidos relativamente  

à condição do resultado da palavra ratificada pelo exemplo, através de testemunhos vivos e vivi-

dos dentro da Socin. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo”. Sur-

giu no Século XIII. O vocábulo ação vem igualmente do idioma Latim, actio, “ação; movimento; 

feito; obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de age-

re, “obrar; agir”. Apareceu também no Século XIII. O elemento de composição logia provém do 

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

Surgiu, no idioma Português, a partir da Idade Média. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da ação e do verbo. 2.  Pesquisa técnica da verbação. 3.  Ciên-

cia do exemplarismo cosmoético. 4.  Técnica da vivência coerente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo verbação: antiverbação; autoverbação; Autoverbaciologia; Maxiverbaciologia; Miniverba-

ciologia; paraverbação; Paraverbaciologia; verbaciofilia; verbaciofobia; verbacióloga; Verba-

ciologia; verbaciológica; verbaciológico; verbaciologista; verbaciólogo; verbacional; verbacio-

teca. 

Neologia. Os 4 vocábulos Verbaciologia, Miniverbaciologia, Maxiverbaciologia e ver-

bação são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Demagogismo. 2.  Populismo político. 3.  Alpinismo social. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular, antigo axioma do idioma Latim, 

sintetizando o tema: – Opera quod praedicas (“Faze o que dizes”, ou “Pratica o que pregas”). 

Coloquiologia: – Primeiro a gente faz, depois a gente fala. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os praxipensenes; a praxipensenidade. 

 

Fatologia: a verbação; a minivariável da Conscienciologia; o 1% do verbo; os 99% da 

ação; a teática; o coloquialismo; a coerência intra e extraconsciencial; a vivência coerente; a inter-

fusão das palavras com as ações pessoais; os fatos pessoais indesmentíveis; a vivência incoerente; 

a brecha entre as palavras e os atos; a vacuidade das realizações; a falta da ratificação do exem-

plarismo; as declarações sofísticas desmentíveis; as palavras sem conteúdo; a retórica oca; a auto-

desorganização; a autodespriorização; a inversão de 99% da teoria e apenas 1% de vivência; o rei-

no pessoal da fantasia; o quociente emocional de apenas 1/3 do quociente mentalsomático; a re-

lação Verbaciologia-Egocarmologia. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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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 Cos-

moeticologia. 

Binomiologia: o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binômio basti-

dores-ribalta. 

Trinomiologia: o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos. 

Antagonismologia: o antagonismo palavra oca / fato autêntico; o antagonismo bovaris-

mo / completismo; o antagonismo fábrica / palanque. 

Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia. 

Holotecologia: a verbacioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Verbaciologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia;  

a Parassociologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Proexologia; a Teaticologia; a Coerencio-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autêntica; a conscin inautêntica; a conscin bifronte; a conscin 

verbacional. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens teaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sa-

piens autocohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniverbaciologia = o presente (aspiração ou sonho dourado de consumo 

do outro) remetido, de surpresa e sem alarde, ao amigo ou amiga; Maxiverbaciologia = o ato de 

alcançar o completismo existencial (compléxis) da tares. 

 

Culturologia: a cultura da Verbaciologia. 

 

Coerência. Pela Grupocarmologia, a verbação é a coerência cosmoética entre o discur-

so, ou a teoria, e a vivência, ou a prática, compondo a teática e exercendo papel insubstituível 

dentro da concórdia de toda grupalidade consciencial. 

 

Exigências. No âmbito da Cosmoeticologia, a verbação é, antes de tudo, ação documen-

tada, exigindo, pelo menos, 5 realidades ou fatores, dispostos nesta ordem de desenvolvimento: 

1.  Local: espaço, Proxêmica, Intrafisicologia. 

2.  Hora: tempo, Cronêmica, Paracronologia. 

3.  Contexto: cenário, Holopensenologia. 

4.  Testemunhas: companhias, Elencologia. 

5.  Realização: assinatura pensênica, Grafopensenologia. 

 

Fatuística. Dentro do universo da Mnemossomatologia, já nas existências humanas pre-

téritas, em certos períodos da Antiguidade, assinalávamos a sabedoria registrada nos arquivos das 
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ideias magnas da História Humana, no res non verba (fatos e não palavras), princípio avançado 

de sabedoria. 

Reinterações. No contexto da Holomaturologia, é sempre mais inteligente evitar escre-

ver as palavras evitadas por você no coloquialismo. Há contradição entre opinião e comportamen-

to na vida intrafísica de muita gente. 

Energosfera. Sob o ângulo da Holochacralogia, a verbação autêntica e interativa, chan-

cela a qualidade das energias conscienciais da conscin. 

Potencialização. Em Comunicologia, a declaração veemente ideal deve ser feita por al-

guém energizado de bateria carregada com energias conscienciais e, ao mesmo tempo, com a po-

tencialização cosmoética da verbação vivenciada, antes, obtendo o máximo impacto construtivo. 

Fiasco. Do ponto de vista da Parapatologia, o impacto ideal jamais ocorrerá com a pes-

soa desenergizada (bateria descarregada), mesmo empregando palavras idênticas e ênfase igual, 

se apresenta sem as energias conscienciais e a verbação direta correspondente à performance pes-

soal anterior à declaração (mensagem substancializada pela vivência). 

Ineficácia. Sob ótica da Psicossomatologia, a declaração veemente, quando sem a ação 

anterior correspondente, confirmadora da afirmação, soa falsa, artificial, ineficaz e, não raro, 

constrangedora, não só para quem a faz, mas também para quem a ouve. 

Incompléxis. Em função da Experimentologia, há fabricantes errando completamente na 

verbação por jamais se utilizarem dos produtos fabricados na própria fábrica, na opinião deles, 

destinados somente aos consumidores da massa impensante. Os mesmos produtos achados ótimos 

e dignos para os outros, acham péssimos, indignos e inadequados para si próprios e os familiares. 

Caso típico de incompléxis explícito. 

Inauguração. Dentro da Politicologia, demonstra desonestidade e óbvia ausência de 

verbação, o governante sem pejo de inaugurar a obra ainda não terminada e não funcionante em 

favor da população. Mera demagogia política. 

 

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 Verbaciologia, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

5.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

6.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

7.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

QUEM  NÃO  PRATICA  A  VERBAÇÃO  É  SETA  DE  ENCRU- 
ZILHADA:  MOSTRA  O  CAMINHO  SEM  SEGUIR  A  DIREÇÃO 

INDICADA.  O  DESEMPENHO  SADIO  DA  CONSCIN  É  FRU-  
TO  DAS  REINTERAÇÕES  CONTÍNUAS  DE  VERBAÇÕES. 

 

Questionologia. Você ainda proclama, açodadamente, ou chuta, de público, a realização 

da façanha ainda não executada? Em qual linha de experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
01.  Nunes, Marcos; Matou o “Amigo” Vereador, chorou e foi ao Enterro: Pêsames eram Só Encenação; 

Extra; Jornal; Diário; Rio de Janeiro, RJ; 29.11.98; primeira página (chamada) e 8. 
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02.  O Dia; Ela chorou os Pais que mandou Matar (Filha planejou a Morte dos Pais em São Paulo); Jornal; 

Rio de Janeiro, RJ; 09.11.02; primeira página, manchete, e 7. 

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

cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 190, 192, 204 e 205. 

04.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-
nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 20 e 217. 

05.  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 119, 142, 145, 151, 153, 333, 401, 450, 

465, 496, 520, 534, 586, 589, 607, 1.032, 1.100, 1.101 e 1.116. 

06.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 166 a 168. 

07.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 104. 

08.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 35. 

09.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 140. 
10.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 368 
e 369. 

11.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 67, 80, 146, 151, 273, 329, 465, 488, 492, 493, 536, 544, 573, 630 e 673. 

12.  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 85 e 101. 
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V E R B A C I O L O G I S T A  
( V E R B A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbaciologista é a conscin lúcida, mulher ou homem, aplicada à vivên-

cia da interação prática, permanente, do verbo e da ação integrada, ou verbação, conjunto das 

ações ou realizações vivenciadas, primeiro, e do verbo (palavra, afirmação, discurso, promessa, 

revelação), exposição dos fatos, depois, ínsitos no autocomportamento coerente, relativamente  

à condição do resultado da palavra ratificada pelo exemplo, por meio de testemunhos vivos  

e vividos no âmbito da Socin. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo”. Sur-

giu no Século XIII. O vocábulo ação vem igualmente do idioma Latim, actio, “ação; movimento; 

feito; obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de age-

re, “obrar; agir”. Apareceu também no Século XIII. O elemento de composição logia provém do 

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

O sufixo ista procede do mesmo idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; 

partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Verbaciólogo. 2.  Verbacióloga. 3.  Exemplarista. 

Neologia. Os 2 vocábulos verbaciologista e verbaciólogo, bem como as duas expressões 

compostas verbaciologista juvenil e verbaciologista maduro são neologismos técnicos da Verba-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Desorientador. 2.  Desorientadora. 3.  Mau exemplo. 

Estrangeirismologia: o primus inter pares; a avis rara; a conscin top model; a remar-

kable person; o strong profile cosmoético; o honors student; o detentor da pole position evoluti-

va; a pessoa nec plus ultra; a eliminação evolutiva dos gaps na verbação; as palavras a posteriori; 

a glasnost consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade;  

a retilinearidade autopensênica; a conformidade entre a autopensenização e a autexpressão; a har-

monia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal. 

 

Fatologia: a singularidade da pessoa; a Maximologia aplicada à conduta diuturna; a ami-

zade raríssima; a coleta seletiva no corpus socialis da conscin lúcida; a verbação; o 1% do verbo; 

os 99% da ação; a teática; a coerência intra e extraconsciencial; a vivência coerente; a interfusão 

das palavras com as ações pessoais; os fatos pessoais indesmentíveis; a ratificação do exempla-

rismo; a autorganização; a autopriorização; a relação Verbaciologia-Egocarmologia; a verbação 

mantida minuto a minuto; a vida condizente com o próprio discurso; a biografia coerente; a ho-

nestidade intraconsciencial; o autorrespeito. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as ECs chancelando a coesão verbo-ação; a conscin demandando  

a condição de minipeça do maximecanismo interassistencial multidimensional; a psicosfera forte; 

a credibilidade consciencial sustentando a amparabilidade extrafísica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo 

autocorreção-autopacificação. 

Principiologia: o principium prioritarius; o princípio da descrença; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos corroborarem os argumentos. 

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

Cosmoética (CGC) propiciando a verbação grupal. 

Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas de-

purando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: o efeito da autotares na eliminação das autocorrupções; o efeito potencial-

mente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vivência; o efeito impactante das verpons 

na intraconsciencialidade. 

Ciclologia: o ciclo realização-verbalização. 

Enumerologia: o ato de agir antes, falar depois; o ato de executar antes, comunicar de-

pois; o ato de vivenciar antes, expor depois; o ato de comprovar antes, afirmar depois; o ato de 

conhecer antes, informar depois; o ato de compreender antes, ensinar depois; o ato de exemplifi-

car antes, anunciar depois. 

Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade 

sincera–autoincorruptibilidade. 

Interaciologia: a interação verbação-anticonflituosidade; a interação autoverbação-au-

todesassedialidade. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinô-

mio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio da hiperacuidade teática- 

-verbação-confor; o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos. 

Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo- 

-Serenão. 

Antagonismologia: o antagonismo autexposição esclarecedora / autexposição vaidosa; 

o antagonismo fato autêntico / palavra oca. 

Paradoxologia: o paradoxo do exemplo silencioso repercutir mais se comparado a mi-

lhares de palavras vãs. 

Politicologia: a democracia pura; a cosmoeticocracia íntima. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência. 

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

Holotecologia: a verbacioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Verbaciologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Egocar-

mologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia; a Parassociologia;  

a Conviviologia; a Comunicologia; a Proexologia; a Teaticologia; a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade peça única; a consciência catalisadora; a conscin 

confiável. 

 

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

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-
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geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proe-

xólogo; 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 ofie-

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

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o esculca evolutivo; o guia evo-

lutivo; o sinalizador evolutivo; o conscienciólogo tenepessista teático. 

 

Femininologia: a verbaciologista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

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

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

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

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

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a esculca evolutiva; a guia 

evolutiva; a sinalizadora evolutiva; a consciencióloga tenepessista teática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbatiologus; o Homo sapiens verbatiologista; o Homo 

sapiens signator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens 

singularis; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbaciologista juvenil = o jovem inversor existencial, rapaz ou moça, já 

inteiramente dedicado à vivência da Verbaciologia desde a fase preparatória da programação  

existencial; verbaciologista maduro = a conscin dedicada à vivência da Verbaciologia a partir da 

meia-idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Verbaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 
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O  VERBACIOLOGISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  APONTA,  
DESDE  JÁ,  A  DIREÇÃO  COMPORTAMENTAL  DA  HU-
MANIDADE  FUTURA  EMBASADA  NA  AUTENTICIDADE 

E  EXPLICITAÇÃO  PENSÊNICA,  PERMANENTE,  EM  TUDO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera verbaciologista permanente? Quais 

fatos apresenta para tal afirmação? 
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V E R B E T A R I U M  
( E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Verbetarium é o ambiente intrafísico, tecnicamente planejado e mantido 

com holopensene hígido, pela conscin, homem ou mulher, adequado para as autopesquisas multi-

dimensionais, escrita, finalização e / ou revisão de verbetes tarísticos para publicação na Enciclo-

pédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O sufixo do idioma Latim, arium, 

significa “lugar; local; receptáculo”. 

Sinonimologia: 1.  Scriptorium verbetográfico. 2.  Gabinete verbetogênico. 3.  Ambien-

te pró-verbetografia. 4.  Autoincubadora de verbetes conscienciológicos. 

Neologia. Os 4 vocábulos Verbetarium, Miniverbetarium, Maxiverbetarium e Megaver-

betarium são neologismos técnicos da Enciclopediologia. 

Antonimologia: 1.  Scriptorium monovisiológico. 2.  Ambiente desorganizado. 3.  Local 

improdutivo. 4.  Holopensene entrópico. 

Estrangeirismologia: o Verbetarium; o set verbetográfico; o Administrarium intelecti-

vo; a plataforma verbetogênica top de linha; as coulisses do verbetorado; o self-service verbetogê-

nico; o conceptáculo do selfbrainstorming verbetográfico; a workstation verponogênica; o mega-

locus da autoproéxis conscienciográfica; o ambiente intrafísico indoors atrator do amparo extrafí-

sico de função; o ambiente de rapport com os assistíveis; as achegas verbetográficas in the right 

place; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autorganizaciologia Lúcida. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Verbetarium: re-

ceptáculo neografopensênico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Verbetografia; o holopensene pessoal da Au-

topesquisologia; o holopensene da retribuição dos aportes recebidos; o holopensene da produtivi-

dade intelectual; o holopensene maceteado para a verbetografia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os taxopen-

senes; a taxopensenidade; a autorganização pensênica; a autorretilinearidade pensênica; a auto-

pensenização conscienciográfica libertária a partir do direito pessoal de assistir; a melhoria 

gradativa do holopensene visando a qualificação da autorreceptividade; o holopensene tarístico 

reurbanizador. 

 

Fatologia: a valorização do ambiente mentalsomático compondo o cenário vivencial da 

Verbetografia Conscienciológica; a antecâmara da Autopesquisologia Verbetográfica; a atmos-

fera da Enciclopediologia Conscienciológica; o coletor ideativo interdimensional; a cápsula de 

autodesassédio mentalsomático; a usina do ideário verbetogênico; o ambiente de abertismo cons-

ciencial; o ambiente potencializado para a conformação da pensata básica do verbete; a pre-

visibilidade produtiva enciclopedista; a aglutinação conceptiva; a convergência cognitiva; a fric-

ção ideativa; o almoxarifado técnico; a ambiência verponogênica; a estação de trabalho otimiza-

da; a atenção; a investigação; a leitura; a pesquisa; a introspecção; a reflexão; a ponderação; as 

preferências estilísticas pessoais; a escrita livre; a desrepressão grafopensênica; a resma de papel 

em branco; a coleção de canetas; a coleção de dicionários essenciais; os artefatos do saber pró- 
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-verbetorado; as tecas especializadas; a linha proexológica explicitada nas preferências da biblio-

teca do verbetógrafo; a prontidão e autodisposição pesquisística; a autorganização sinérgica; a au-

todisciplina desafiadora; a funcionalidade espacial; o conforto ambiental; a ergonomia; as faci-

lidades tecnológicas; a conveniência informacional; a produtividade verbetográfica; a coleção de 

publicações conscienciológicas; a convergência da ampliação cosmovisiológica; o Programa Ver-

betografia da ENCYCLOSSAPIENS (Associação Internacional de Enciclopediologia Conscien-

ciológica); o site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); o site do Progra-

ma Amigos da Enciclopédia; a Enciclomática; o acervo da Holoteca; o holopensene do Holociclo; 

a sede da ENCYCLOSSAPIENS no edifício do Tertuliarium; o Verbetarium enquanto oficina 

técnica acolhedora de verpons conscienciológicas; a autoinclusão verbetográfica fortalecendo 

a maxiproéxis grupal dos intermissivistas. 

 

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

turna do holopensene verbetográfico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal promovendo  

a autoconfiança do verbetógrafo; as sincronicidades multidimensionais verbetogênicas; os in-

sights pontuais autesclarecedores; a conexão paracerebral com o amparo de função; a fluência 

ideativa parapsíquica; a pararresponsabilidade do intermissivista na consolidação e expansão da 

Conscienciologia; a reurbex planetária em curso possibilitando a incidência teática da Enciclope-

diologia Conscienciológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização espacial–autorganização consciencial; 

o sinergismo labcon pessoal (Autoverbetologia)–labcon grupal (Tertuliologia); o sinergismo lab-

con pessoal–Verbetarium; o sinergismo neoverpon-neoverbete; o sinergismo materpensene-me-

gatrafor; o sinergismo esclarecedor confor ambiental–confor autoral; o sinergismo coesão holo-

pensênica–coerência comunicativa. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ampliando a cosmovisão do verbe-

tógrafo; o código grupal de Cosmoética (CGC) reverberando na megagescon da CCCI. 

Teoriologia: a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica do detalhismo; a técnica da 

circularidade; a técnica da repetição paciente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laborató-

rio conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Enciclope-

diologia. 

Efeitologia: o efeito cérebro-paracérebro. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da verbetografia; as neossinapses ocorri-

das a partir do Verbetarium. 

Ciclologia: o ciclo de produção verbetográfica. 

Enumerologia: o espaço físico verbetogênico; o mobiliário verbetogênico; o computa-

dor verbetogênico; o site verbetogênico; o acervo verbetogênico; o holopensene verbetogênico;  

o espaço autopensênico verbetogênico. 

Binomiologia: o binômio ambiente físico–espaço pensênico; o binômio moldura-conteú-

do; o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação cérebro do verbetógrafo–paracérebro do amparador extra-

físico. 

Crescendologia: o crescendo primeira letra–ponto final; o crescendo enciclopedismo 

medieval–enciclopedismo tarístico. 

Trinomiologia: o trinômio sangue-suor-tares; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 
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Polinomiologia: o polinômio inspiração-leitura-autopesquisa-escrita; o polinômio cur-

so-artigo-verbete-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo paciência cosmoética / ansiosismo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a de-

mocracia promovendo a facilitação da autoinclusão no verbetorado conscienciológico. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo propiciando a potencialização do holopense-

ne homeostático a partir da conquista do amparo extrafísico de função. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia inibindo o engendramento do holopenene verbetográfico. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da procrastinação. 

Holotecologia: a encicloteca; a teaticoteca; a grafopensenoteca; a autexperimentoteca;  

a proexoteca; a recicloteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Verbetografologia; a Verbetologia; a Holo-

pensenologia; a Intrafisicologia; a Autodisciplinologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciolo-

gia; a Cosmovisiologia; a Megagesconologia; a Autorrevezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o intermissivista; o neoverbetógrafo; o verbetógrafo 

veterano; o verbetógrafo inversor existencial; o verbetógrafo reciclante existencial; o verbetogra-

fo retomador de tarefa; o verbetólogo; o revisor verbetográfico; o professor de verbetografia. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a intermissivista; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa 

veterana; a verbetógrafa inversora existencial; a verbetógrafa reciclante existencial; a verbetógra-

fa retomadora de tarefa; a verbetóloga; a revisora verbetográfica; a professora de verbetografia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sa-

piens technicologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens lexicographus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens encyclopaedologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniverbetarium = o ambiente tecnicamente planejado, particular, na 

própria residência do verbetógrafo; Maxiverbetarium = a sede da ENCYCLOSSAPIENS, no pré-

dio do Tertuliarium; Megaverbetarium = o Holociclo, no Campus do CEAEC. 

 

Culturologia: a cultura do enciclopedismo tarístico. 

 

Correlações. Consoante a Enciclopediologia, eis, na ordem lógica, 6 exemplos de inter-

relações entre as divisões do verbete conscienciológico e o Verbetarium: 

1.  Conformática: a concepção e definição do espaço (forma) adequado à função idea-

tiva (conteúdo) de pesquisa e escrita do verbete; as dimensões ideais; o conforto ambiental. 

2.  Fatuística: a implantação e sustentação do holopensene adequado às apreensões 

ideativas, de origem intra e extrafísicas das auto e heteropesquisas verbetográficas. 

3.  Detalhismo: a identificação pormenorizada dos artefatos do saber e utensílios neces-

sários à produtividade verbetográfica. 

4.  Perfilologia: a adequação das singularidades pessoais do verbetógrafo ao ambiente;  

o leque de amparadores extrafísicos envolvidos; o pool de consciências assistíveis. 
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5.  Argumentologia: as autovivências autoinvestigativas nos espaços mentaissomáticos, 

a exemplo do Holociclo e do Tertuliarium, confirmando a importância de ambiente otimizado  

e especializado para a verbetografia. 

6.  Acabativa: o holopensene propício ao completismo verbetográfico chancelando a im-

prescindência da autorganização do verbetógrafo para o usufruto do ambiente tarístico. 

 

Holopensenologia. No universo da Experimentologia, a autopensenidade do pesquisador  

é o componente multidimensional atrator mais importante para a composição e manutenção do 

ambiente amparado, harmônico e verponogênico, adequado à escrita. 

Enciclopensenidade. Segundo a Holopensenologia, eis, relacionados na ordem alfabéti-

ca, 30 exemplos de autopensenidades fomentadoras de clima verponogênico e tarístico, visando 

contribuir para a consecução, manutenção e qualificação do Verbetarium: 

01.  Cognopensenidade: os autopensenes da Cogniciologia Verbetográfica; o conheci-

mento; a leitura; a autocognição. 

02.  Cosmoeticopensenidade: os autopensenes da Cosmoeticologia Verbetográfica;  

o código pessoal de Cosmoética; a autocosmoeticidade; a autoincorruptibilidade. 

03.  Cosmopensenidade: os autopensenes da Cosmovisiologia Verbetográfica; o Cos-

mos; o Universo; a cosmovisão pessoal. 

04.  Doxopensenidade: os autopensenes da Doxologia Verbetográfica; a opinião; o juí-

zo crítico; o autodiscernimento. 

05.  Energopensenidade: os autopensenes da Energossomatologia Verbetográfica; os 

EVs profiláticos; a autossustentação do verbetorado. 

06.  Evoluciopensenidade: os autopensenes da Evoluciologia Verbetográfica; o desen-

volvimento da inteligência evolutiva (IE); a mudança de patamar evolutivo. 

07.  Fluxopensenidade: os autopensenes da Fluxopensenologia Verbetográfica; a fluên-

cia pensência; a fluição ideativa. 

08.  Grafopensenidade: os autopensenes da Grafologia Verbetográfica; a convergência 

das gescons; a escrita do verbete pessoal. 

09.  Hiperpensenidade: os autopensenes da Hiperpensenologia Verbetográfica; as ide-

ias superlativas; a ideação criativa; a Heurística. 

10.  Lateropensenidade: os autopensenes da Lateropensenologia Verbetográfica; o no-

vo flanco ideativo; o paralelismo cognitivo; a neoabordagem. 

11.  Lexicopensenidade: os autopensenes da Lexicologia Verbetográfica; os dicionários 

técnicos; o dicionário cerebral e paracerebral pessoal verbetogênico. 

12.  Materpensenidade: os autopensenes da Materpensenologia Verbetográfica; a raiz; 

a ideia-mãe; a tese verbetográfica. 

13.  Megapensenidade: os autopensenes da Megapensenologia Verbetográfica; a gran-

deza; a magnanimidade; o megapensene trivocabular. 

14.  Neopensenidade: os autopensenes da Neologia Verbetográfica; os neologismos 

pertinentes; os cognatos relativos; a neoideia paradigmática. 

15.  Nexopensenidade: os autopensenes da Nexologia Verbetográfica; o entrelaçamento 

ideativo; a autocoerência textual. 

16.  Orismopensenidade: os autopensenes da Orismologia Verbetográfica; a ação de 

definir; a delimitação da abordagem. 

17.  Ortopensenidade: os autopensenes da Ortopensenologia Verbetográfica; a corre-

ção; a retidão; a retilinearidade pensênica. 

18.  Pacipensenidade: os autopensenes da Paciologia Verbetográfica; a pacificação;  

a acalmia mental; a ataraxia verbetogênica. 

19.  Parapensenidade: os autopensenes da Parapercepciologia Verbetográfica; o pa-

rângulo; o parapercepto; a parapreensão ideativa. 

20.  Parapsicopensenidade: os autopensenes da Parapsiquismologia Verbetográfica;  

o parapsiquismo intelectual; a paradidática aplicada na escrita. 
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21.  Paratecnopensenidade: os autopensenes da Paratecnologia Verbetográfica; as téc-

nicas e paratécnicas conscienciográficas; a Paratecnologia Verbetogênica. 

22.  Pluripensenidade: os autopensenes da Pluripensenologia Verbetográfica; a varie-

dade; a diversidade; a amplitude pensênica. 

23.  Prioropensenidade: os autopensenes da Priorologia Verbetográfica; a ideia priori-

tária; a abordagem prioritária; a escrita prioritária. 

24.  Raciopensenidade: autopensenidade da Racionologia Verbetográfica; o calculismo 

cosmoético; o raciocínio evolutivo. 

25.  Reciclopensenidade: a autopensenidade da Reciclologia Verbetográfica; a recéxis; 

a recin pessoal. 

26.  Taquipensenidade: os autopensenes da Taquirritmologia Verbetográfica; a rapidez 

ideativa; a prontidão intelectiva; a agilidade intelectual. 

27.  Taxipensenidade: os autopensenes da Taxologia Verbetográfica; a classificação;  

a ordenação; a disposição funcional. 

28.  Tenepessopensenidade: os autopensenes da Tenepessologia Verbetográfica; a tene-

pes coadjutora; a tenepes qualificada. 

29.  Verponopensenidade: os autopensenes da Verponologia Verbetográfica; a neover-

pon; a chispa discernidora; as autoverpons. 

30.  Voliciopensenidade: os autopensenes da Voliciologia Verbetográfica; a vontade in-

quebrantável; a autovolição lúcida verbetogênica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

01. Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02. Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

03. Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04. Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

05. Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

06. Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07. Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08. Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09. Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

10. Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

11. Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

12. Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

13. Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

14. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

15. Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  VERBETARIUM  É  PLATAFORMA  EVOLUTIVA  PROPÍCIA  

AO  ABERTISMO  CONSCIENCIAL,  À  APREENSÃO  DE  NEO-
IDEIAS  E  CONCEPTÁCULO  DAS  INTERRELAÇÕES  MUL-

TIDIMENSIONAIS  EM  PROL  DA  TARES  VERPONOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, usufrui de alguma modalidade de Verbetarium? 

Na escala simples de 1 a 5, qual o nível de empenho na consecução do holopensene pessoal do 

verbetorado tarístico? 
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V E R B E T E  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbete, seja prescritivo, cognitivo, temático, enciclopédico ou remissi-

vo, é a palavra ou expressão compondo o conjunto da definição, acepção, exemplos e outras in-

formações estruturais respeitantes ao vocábulo – ou item lexical predominantemente de conteúdo 

ou quanto à forma –, contido na organização alfabética das entradas da Enciclopédia da Cons-

cienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo, termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 01.  Entrada. 02.  Palavra. 03.  Vocábulo. 04.  Termo. 05.  Expressão. 

06.  Locução. 07.  Conceito. 08.  Constructo. 09.  Corte da realidade; destaque. 10.  Convite à re-

flexão. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo verbete: me-

gaverbete; miniverbete; neoverbete; neoverbetógrafa; neoverbetografia; neoverbetógrafo; sub-

verbete; verbetar; verbete-aula; verbete-chave; verbete-ensaio; verbete-tema; verbeteira; verbe-

teiro; verbete-verbete; verbetista; verbetocrítica; verbetógrafa; Verbetografia; verbetográfica; 

verbetográfico; verbetógrafo; Verbetografologia; verbetograma; verbetóloga; Verbetologia; ver-

betólogo; verbetorado. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniverbete e megaverbete são neologismos técnicos da Co-

municologia. 

Antonimologia: 01.  Frase. 02.  Sentença. 03.  Tópico. 04.  Parágrafo. 05.  Artigo. 06.  En-

saio. 07.  Tese. 08.  Capítulo. 09.  Seção. 10.  Tratado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à mentalsomaticidade comunicativa. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verbete: sínte-

se lexicográfica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenida-

de; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade. 

 

Fatologia: o verbete; o verbete prescritivo; o verbete definidor; o verbete cognitivo;  

o verbete de conteúdo; o verbete da forma; o verbete secundário; o verbete remissivo; o verbete- 

-ensaio; a entrada; a definição; os exemplos; as informações; a técnica; a estilística; a peça; o tea-

tro; a Teatrologia; a vida humana; a vida projetada. 

 

Parafatologia: as parapercepções mentaissomáticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio Tea-

ticologia-Conformática-Verbaciologia. 

Polinomiologia: o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons. 

Antagonismologia: o antagonismo simplificação / complexificação. 

Politicologia: a democracia. 
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Filiologia: a cogniciofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia; a neofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: todas as tecas. 

Interdisciplinologia: a Filologia; a Linguística; a Comunicologia; a Lexicografia; a Le-

xicologia; a Enciclopediologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Prio-

rologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa (personalidade, figura, vulto, celebridade) verbete de en-

ciclopédia; o elenco; o elenco da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o lexicógrafo; o lexicólogo; o dicionarista; o enciclopedista. 

 

Femininologia: a lexicógrafa; a lexicóloga; a dicionarista; a enciclopedista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

glossarius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens 

lexicographus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniverbete = a letra (Comunicologia); megaverbete = o autodiscerni-

mento (Conscienciometrologia). 

 

Restrito. O verbete stricto sensu pode ser interpretado por intermédio de 4 condições co-

municativas, aqui dispostas na ordem lógica: 

1.  Entrada: sinônimo do dicionário ou da enciclopédia. 

2.  Vocábulo: palavra; frequentemente também a expressão composta. 

3.  Assunto: tema. 

4.  Neologismo: verpon ou a verdade relativa de ponta. 

 

Amplo. O verbete lato sensu pode ser interpretado também por intermédio de 4 condi-

ções comunicativas, aqui dispostas na ordem lógica: 

1.  Ensaio: análise. 

2.  Artigo: paper. 

3.  Tese: argumento. 

4.  Aula: lição; por exemplo, a Tertúlia Conscienciológica, o Curso de Longo Curso. 

 

Seções. À luz da Comunicologia, a fim de simplificar os enfoques, as Seções dos verbe-

tes – os itens fixos ou eventuais – foram sistematizadas com o sufixo logia (Idioma Grego, lógos) 

relativo à Ciência. Eis 70 Seções, itens básicos ou subtítulos dos parágrafos, tópicos frasais da 

técnica redacional, lexicográfica ou da estilística empregada na construção das Seções do verbete 

da Enciclopédia da Conscienciologia, aqui dispostos e numerados na ordem funcional, a partir do 

título do cabeçalho destacado: 

01. Entrada: o título; o verbete em si; o tema; vocábulo; expressão composta (locução); 

cabeçalho; vocábulo simples; expressão composta; em negrito-itálico; destaque. Os assuntos 

prioritários para a conscin lúcida. O título do verbete, em geral, constitui o primeiro termo da 

Seção Fatologia, apresentando exceções, por exemplo, quando sobre alguma categoria de cons-

ciência é o primeiro termo da Seção Elencologia; quando sobre alguma Ciência, com o sufixo lo-

gia (lógos), é o primeiro termo da Seção Interdisciplinologia. Item fixo. 

02. Especialidade: subespecialidade da Conscienciologia; específica; explícita do tema 

no cabeçalho; fonte 11; em itálico; destaque. As centenas de linhas de pesquisas especializadas. 

Ocorrem determinadas complexidades nas abordagens, por exemplo, o verbete Verdade Prioritá-
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ria, a rigor, pode ser classificado tanto na especialidade Verponologia quanto na Priorologia.  

A epígrafe mais adequada a ser empregada depende da predominância e qualidade das argumen-

tações do contexto. Item fixo. 

 

I  (Conformática) 

 

03. Definologia: definição específica do verbete redigido; o conceito trabalhado; prefi-

xos (auto, hetero); sufixos (logia); contrapontos; indicação entre parênteses, de especialidades; 

fonte 10; em itálico; enumeração horizontal, livre, entre parênteses, numerada; uso do sem (falta). 

O emprego da Definologia Prática. Item fixo. 

04. Tematologia: Temática; tema central específico de alguma de 3 categorias, tipos ou 

naturezas em relação à Cosmoeticologia e à evolução das consciências; homeostático ou sadio; 

neutro ou ambivalente; nosográfico ou patológico; classificado em itálicos. A área de interesse, 

as prioridades da consciencialidade evoluída. Dependendo do teor específico da abordagem e das 

argumentações, determinado assunto pode ser analisado em 3 verbetes distintos, correspondentes 

a cada qual dos 3 temas centrais: o homeostático, o neutro e o nosográfico. Item fixo. V. o livro 

700 Experimentos da Conscienciologia. 

05. Etimologia: Etimologística; datas, quando possível; nomes de prováveis cunhadores 

de neologismos; História. As mil controvérsias das origens das palavras. A maioria das datas da 

Etimologística corresponde ao idioma Português. Item fixo. 

06. Sinonimologia: Sinonímia; definição nominal; técnica analógica; associação de 

ideias; paralelismo sinonímico; unidades léxicas; sentidos aproximados; numeração mínima de  

2; ordem alfabética; sem artigos (o, a, os, as); progressão, quando necessária. A Cosmovisiologia 

aplicada à Lexicologia. Item fixo. V. o livro Manual de Redação da Conscienciologia. 

07. Arcaismologia: Arcaisticologia; aspecto histórico, curioso ou pitoresco. Item even-

tual. A Passadologia ainda atuante. 

08. Cognatologia: a Cognática; a Cognatonímia; o substantivo; a Ciência; o profissio-

nal; o prefixo; o adjetivo; a teca; o pensene; os neologismos da Conscienciologia; o número dos 

cognatos derivados do verbete, notadamente quando neologismo ou verpon; a ordem alfabética; 

em itálicos. Item eventual. 

09. Eufemismologia: Eufemisticologia; Eufemística; Cosmoética; anticosmoética. O es-

tudo da demagogia comunicativa; os escudos semânticos. Item eventual. 

10. Neologia: Neologística; total de termos, vocábulos ou expressões compostas; neoi-

deias; verpons; Orismologia; Terminologia; Nomenclatura; Tesauro; Glossário; Vocabulário; De-

finologia; explicitação da especialidade da Conscienciologia; prefixos (micro, mini, hipo, maxi, 

mega, hiper); neologismos em itálicos; abreviaturas e siglas. Item eventual. As milhares de pala-

vras novas inevitáveis no universo da Ciência Nova, a mais abrangente. 

11. Pseudonimologia: Pseudonímia; os possíveis pseudônimos. Item eventual. 

12. Antonimologia: Antonímia; técnica analógica; associação de ideias; sentidos apro-

ximados; numeração mínima de 2; ordem alfabética; sem artigos (o, a, os, as); progressão, quan-

do necessária; os antagonismos ou antipodias (a, in, anti, contra). A antonímia como solução evo-

lutiva ou recurso terapêutico. Item fixo. 

13. Estrangeirismologia: estrangeirismos; quando elucidativo; expressões internacio-

nais; itálicos. Item eventual. O universalismo por intermédio do idioma. 

14. Atributologia: a especificação da categoria de atributos da consciência predominan-

te na análise do tema, de alguma destas 3 naturezas: os sentidos somáticos – os fenômenos orgâ-

nicos; as faculdades mentais – os fenômenos psíquicos; as percepções extrassensoriais – os fenô-

menos parapsíquicos; derivados do trinômio corpo-mente-consciência. Item fixo. 

15. Megapensenologia: síntese; megapensene trivocabular; itálicos; resumo do tema;  

2 em 1; 3 em 1; 4 em 1. Item eventual. Os resumos possíveis das análises mais acuradas. V. o Ma-

nual dos Megapensenes Trivocabulares 

16. Coloquiologia: Coloquialismo; jargão; gíria. O emprego avançado do laringocha-

cra. Item eventual. 
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17. Citaciologia: expressão antiga; trecho de autor. Item eventual. 

18. Filosofia: quando típica do tema em foco. Item eventual. V. a obra Homo sapiens 

pacificus. 

19. Unidade: específica do assunto. Item eventual. 

20. Seciologia: específica do assunto-título de alguma das Seções; a Seção fixa ou per-

manente; a Seção variável ou eventual; a Lexicografia; a Divisão do verbete correspondente; 

itálicos. Item eventual. 

 

II  (Fatuística) 

 

21. Pensenologia: o pensene ou pensenes pertinentes ao tema; as manifestações auto-

pensênicas; as faculdades mentais; Autopensenologia; Heteropensenologia. Item fixo. 

22. Fatologia: Fatuística; verbete; com artigos (o, a, os, as); sublinhamentos; realça-

mentos; itálicos; enumerações horizontais; correlações; o positivo; o negativo; união dos temas 

afins; percentuais; indicadores polimáticos; relações com as energias; neotécnicas; equipes técni-

cas do Holociclo; abreviaturas; siglas; cifras; unidades de medida; cognatos; travessões; variáveis; 

minivariáveis; temas dos verbetes; tecas; os títulos de verbetes; as ocorrências centrípetas. O al-

moxarifado do pensamento multifacetado teático, o megalocus da Enciclopédia da Consciencio-

logia. Pela natureza sintética das expressões, esta Seção é, obviamente, a maior provocadora de 

perguntas por parte dos tertulianos. A enumeração horizontal ou interna de, no mínimo, 7 expres-

sões interrelacionadas, no texto desta Seção, pode ser considerada como máximo. Item fixo. 

23. Parafatologia: Parafatuística; os parafatos e parafenômenos relativos ao tema. Item 

fixo. V. a obra Homo sapiens reurbanisatus. 

 

III  (Detalhismo) 

 

24. Sinergismologia: os sinergismos em geral; as potencializações energéticas; itálicos. 

Item eventual. 

25. Principiologia: os princípios em geral; itálicos. Item eventual. 

26. Codigologia: os códigos em geral; itálicos; siglas. Item eventual. 

27. Teoriologia: as teorias em geral; a teoria da Teaticologia; itálicos. Tema eventual. 

28. Tecnologia: os processos técnicos em geral; a técnica estilística sui generis da Enci-

clopédia da Conscienciologia; itálicos. Item eventual. 

29. Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a Instituição Conscienciocêntri-

ca (IC); a Academia; a Associação; o Centro; o Instituto; a Organização; a União; itálicos. Item 

eventual. 

30. Laboratoriologia: os laboratórios, em geral, da Conscienciologia; itálicos. Item even-

tual. 

31. Colegiologia: os Colégios Invisíveis conscienciológicos em geral; itálicos. Item even-

tual. 

32. Efeitologia: os efeitos, em geral; as consequências; as decorrências; as derivações; 

os dividendos; as ressonâncias; as repercussões; as sequelas; os subprodutos; itálicos. Item even-

tual. 

33. Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses; as parassinapses; a Heuristicologia; 

a Verponologia; a inventividade. Item eventual. 

34. Ciclologia: os ciclos, em geral; a ciclicidade; itálicos. Item eventual. 

35. Enumerologia: listagem ou listagens horizontais de termos pertinentes ao tema; mí-

nimo de 7 itens; aproximações simples; substantivos; adjetivos; cognatos; itálicos. Item eventual. 

O dicionário analógico mais avançado. A Seção Enumerologia pode ser absorvida pela Seção Si-

nonimologia, conforme o assunto do verbete. 

36. Binomiologia: listagem horizontal de binômios pertinentes ao tema; os conceitos 

coexistentes; as díades técnicas; as dualidades; itálicos. Item eventual. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22549 

37. Interaciologia: as interações, em geral; a interatividade; os cruzamentos intelecti-

vos; itálicos. Item eventual. 

38. Crescendologia: os crescendos, em geral; a evolução das manifestações pensênicas; 

a consciência crescente; os sinergismos naturais; itálicos. Item eventual. 

39. Trinomiologia: listagem horizontal de trinômios pertinentes ao tema; as tríades; itá-

licos. Item eventual. 

40. Polinomiologia: listagem horizontal de polinômios de 4 termos pertinentes ao tema; 

itálicos. Item eventual. 

41. Antagonismologia: listagem horizontal de expressões antagônicas; os conceitos 

opositivos; as oposições binárias frontais; as idiossincrasias opostas; as antíteses; as polaridades; 

separação por barra (/); itálicos. Item eventual. 

42. Paradoxologia: os paradoxos, em geral; itálicos. Item eventual. 

43. Politicologia: Sociologia; Parassociologia; os regimes políticos mais consentâneos 

ou coexistentes com o tema; os temas de universo mais amplo, indicados com 7 ou mais cracias, 

apresentam as sílabas finais (sufixos) cracia, em itálicos. Item eventual. 

44. Legislogia: as leis; a Jurisdiciologia. Item eventual. 

45. Filiologia: as preferências da conscin relativas ao tema; a neofilia. Os temas de uni-

verso mais amplo, indicados com 7 ou mais filias, apresentam as sílabas finais (sufixos) filia, em 

itálicos. Item eventual. 

46. Fobiologia: a fobia ou fobias relativas ao tema. Os temas de universo mais amplo, 

indicados com 7 ou mais fobias, apresentam as sílabas finais (sufixos) fobia, em itálicos. Item 

eventual. 

47. Sindromologia: a síndrome ou síndromes relativas ao tema. Item eventual. 

48. Maniologia: a mania ou manias relativas ao tema. Os temas de universo mais am-

plo, indicados com 7 ou mais manias, apresentam as sílabas finais (sufixos) mania, em itálicos. 

Item eventual. 

49. Mitologia: os mitos em geral relativos ao tema. Item eventual. 

50. Holotecologia: a teca ou tecas relativas ao tema. Os temas de universo mais amplo, 

indicados com 7 ou mais tecas, apresentam as sílabas finais (sufixos) teca, em itálicos. Item even-

tual. 

51. Interdisciplinologia: mais as disciplinas ou especialidades da Conscienciologia; In-

terdisciplinaridade; Codisciplinaridade; Pluridisciplinaridade; Multidisciplinaridade; Transdisci-

plinaridade; Detalhismo; Orismologia; Subespecialidades; Subcampos; mais de 70; aproximações 

simples; Casuística; Paracasuística; Fatuística; Parafatuística; Nosografia; Extrafisicologia; os tí-

tulos de verbetes. Item fixo. 

 

IV  (Perfilologia) 

 

52. Elencologia: com artigos (o, a, os, as); verbete, quando for o caso; gêneros; nomes 

e datações; os títulos de verbetes; a dupla evolutiva; o casal; a dupla intra-extrafísica; o grupo;  

a equipe. Os protagonistas das peças evolutivas, intra e extrafísicas. Item fixo. 

53. Masculinologia: os agentes; os atores; os homens. Item fixo. 

54. Femininologia: as agentes; as atrizes; as mulheres. Item fixo. 

55. Hominologia: Homo ou Hominis; itálicos; o latinismo; a latinização definidora. 

Item fixo. A Caracterologia Histórica. Os perfis de consciências mais chegadas ao tema sob aná-

lise. 

 

V  (Argumentologia) 

 

56. Exemplologia: Exemplário; exemplos; mais de 1; cobaia humana; a condição cons-

ciencial; o vocábulo pessoal; prefixos (micro, mini, hipo, maxi, mega, hiper); sinal de igualdade 

(=); itálico nos contrapontos; grandezas; pequenezas; os cúmulos, superlativos ou recordes. A in-

dicação prática do núcleo do tema. Item fixo. 
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57. Argumentologia: argumentos; enumerações; Cronologia; numeração; Lexicomáti-

ca; Bibliomática. As reciclagens através das verdades relativas de ponta (verpons). Item eventual. 

58. Culturologia: as culturas, em geral; os idiotismos culturais. Item fixo. 

59. Curiosologia: a curiosidade científica; as pesquisas; as interrelações; Mentalsoma-

tologia. Item eventual. 

60. Transdisciplinologia: mais as Ciências em geral; Ciências Convencionais específi-

cas; Transdisciplinaridade; Multidisciplinaridade; Multiculturologia; abordagens; análises; refe-

rências nas frases-síntese; enumerações verticais; Taxologia; Caracterologia; categorias; argu-

mentações; listagem de 100 itens; especialidade-verbete; itálicos. Item eventual. 

61. Taxologia: classificação; categorias; terceto composto com Caracterologia e Remis-

siologia. Item eventual. 

62. Caracterologia: perfis; Personologia; Conscienciometrologia. Item eventual. 

63. Tipologia: objetos; realidades além da consciência; Extraconscienciologia. Item even-

tual. 

64. Terapeuticologia: Terapia; Profilaxia; prevenção; remissão; cura; evitação; resolu-

ção; solução; reeducação; Paraprofilaxia; Paraterapêutica; Consciencioterapia. Item eventual. 

65. Tabelologia: Tabelário; tabela; tabela-teste; tabelas; numeração; 2 ou 3 colunas; 

Taxologia; Caracterologia; Contrapontologia; paralelismos; confrontos; cotejos; contrastes. Item 

eventual. 

 

VI  (Acabativa) 

 

66. Remissiologia: fórmula redacional repetitiva; a Alfabeticologia; mínimo de 7 verbe-

tes; comentários sintéticos; temas positivos; temas negativos; temas neutros; 2 espaços nas ex-

pressões dos títulos; listagem especial somente de especialidades ou subespecialidades; em ne-

grito; a inclusão da especialidade específica do verbete citado. Apresenta relação intensa com as 

Divisões Fatuística, Detalhismo e Perfilologia. As especialidades da Conscienciologia e os temas 

centrais são indicadores dos verbetes da Remissiologia. Através da Remissiologia está montada 

ampla rede interverbetes quando certo verbete remete a outros, sucessiva e geometricamente, den-

tro da concepção sistêmica autorreferencial. Serve também como substituto ou complemento da 

Bibliografia  Específica. Item fixo. 

67. Frase enfática: técnica específica, definida; em geral, abordando a essência priori-

tária do tema; sentença ou sentenças em negrito; expressão ou vocábulo grafados em itálicos; 

megapensene trivocabular, se incluído, em itálicos. A frase enfática não tem subtítulo, fala por si. 

Item fixo. 

68. Questionologia: Questionário; questionamentos; mais de 1 teste, quando possível; 

duas perguntas, no mínimo; diretas ao leitor ou leitora (você); escalas; os alertas conscienciais 

sutis; Conscienciometrologia. Item fixo. 

69. Filmografia  Específica: numerada; ordem alfabética; detalhismo; negritos; itáli-

cos; negritos e itálicos; fonte 8. Item eventual. 

70. Bibliografia  Específica: numerada; ordem alfabética; detalhismo; idem; cosmogra-

ma; Lexicologia; Holoteca; negritos; itálicos; negritos e itálicos; fonte 8. Item eventual. 

 

Permanência. Como se observa, das 70 Seções, ou itens subtitulados, há muitas fixas, 

ou seja, comparecem em todos os verbetes, entradas ou miniensaios. 

 

Explicitação. A Enciclopédia expõe a abrangência da Cosmovisiologia. O verbete indica 

a condição pontual da Definologia. A fim de manter a expansão do universo das expressões, 

predispondo a cosmovisão das realidades e pararrealidades do Cosmos, deficiência natural da 

conscin vulgar, eis, na ordem funcional, 7 técnicas ou Seções específicas para atingir tal objetivo: 

1.  Sinonimologia: relação próxima com os antônimos. 

2.  Antonimologia. 

3.  Ciclologia: relação próxima com os crescendos. 
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4.  Binomiologia. 

5.  Crescendologia: relação próxima com os binômios. 

6.  Trinomiologia. 

7.  Polinomiologia: relação próxima com os trinômios. 

 

Divisões. Cada verbete é composto didaticamente com as Seções distribuídas em 6 Divi-

sões afins, dispostas nesta ordem técnica invariável: 

I.    Conformática: afora o título, da Definologia à Seciologia. 

II.   Fatuística: da Pensenologia à Parafatologia. 

III.  Detalhismo: da Sinergismologia à Interdisciplinologia. 

IV.  Perfilologia: da Elencologia à Hominologia. 

V.   Argumentologia: da Exemplologia à Tabelologia. 

VI.  Acabativa: da Remissiologia à Bibliografia  Específica. 

 

Relações. Há relações intraverbéticas, ou interações entre os textos do próprio verbete, 

onde cada Seção supre a argumentação da outra sobre o mesmo assunto em foco, notadamente 

quando mais complexos ou com verpons, por exemplo, estas 7 Seções do verbete Natureza da 

Conscienciologia: 

1.  Definologia: o corpus da Conscienciologia. 

2.  Fatologia: o princípio da descrença. 

3.  Interdisciplinologia: a Macrossomatologia. 

4.  Exemplologia: o Curso Intermissivo. 

5.  Frase enfática: o paradigma consciencial. 

6.  Remissiologia: o código pessoal de Cosmoética. 

7.  Questionologia: a manifestação mentalsomática pessoal e grupal. 

 

Experimentologia. À vista da Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 Se-

ções da Enciclopédia da Conscienciologia e os respectivos departamentos técnicos ou Institui-

ções Conscienciocêntricas correspondentes: 

1.  Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia, em geral. 

2.  Culturologia: a Lexicoteca; a Encicloteca; o Holociclo. 

3.  Fatologia: o Cosmograma (Cosmanálise; Bibliografia); o Holociclo. 

4.  Holotecologia: as tecas, em geral; a Holoteca. 

5.  Laboratoriologia: os Laboratórios Conscienciológicos, em geral. 

6.  Questionologia: as tertúlias conscienciológicas; o Tertuliarium. 

7.  Terapeuticologia: a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

 

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 verbete, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Cognato:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Técnica  dos  Atos  /  Fatos  /  Parafatos:  Comunicologia;  Neutro. 
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O  VERBETE  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  

ESTÁ  REDIGIDO  A  PARTIR  DA  FATUÍSTICA,  DA  PARAFA-
TUÍSTICA,  DA  TÉCNICA  DO  DETALHISMO,  DA  TÉCNICA 

DA  EXAUSTIVIDADE  E  DA  COSMOVISIOLOGIA  POSSÍVEIS. 
 

Questionologia. Os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia trazem algum escla-

recimento (tares) para você? Já analisou os verbetes em conjunto (Cosmovisiologia) conforme  

o assunto? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos;  

1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 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 67, 68, 88 e 338. 
4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 

x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 130. 
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V E R B E T E - C H A V E  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbete-chave é a entrada componente da Enciclopédia da Consciencio-

logia cujo texto merece destaque por expressar os componentes básicos do assunto em foco em 

comparação com os demais verbetes da linha de cognição. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O vocábulo chave provém igualmente 

do idioma Latim, clavis, “chave; tranca”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Verbete-indicador. 2.  Verbete básico. 3.  Verbete-matriz. 4.  Entra-

da-chave. 5.  Entrada significativa. 6.  Megaverbete. 

Neologia. As duas expressões compostas verbete-chave simples e verbete-chave comple-

xo são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Verbete. 2.  Verbete coadjutor. 3.  Verbete secundário. 4.  Subver-

bete. 

Estrangeirismologia: a keyword; a headword. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à mentalsomaticidade comunicativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades intelectivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os nexopensenes; a nexopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade. 

 

Fatologia: o verbete-chave; o verbete-chave prescritivo; a entrada do dicionário ou da 

enciclopédia; os artigos da enciclopédia; o grafema-chave; o constructo-chave; o descritor; os 

unitermos; os verbetes-chave da Conscienciologia; as explicações e notas dadas pelo verbete en-

ciclopédico; a paragrafação dos verbetes enciclopédicos; o verbete-aula; o verbete-ensaio; o ver-

bete-tema; os conceitos convergentes; a relação dos verbetes-chave com as ordens lógicas do 

quadro sinóptico da Conscienciologia; o conscienciograma e cosmograma na condição de instru-

mentos de organização lógica dos verbetes-chave; a expansão das abordagens detalhistas pela or-

denação lógica dos verbetes-chave indicados nas Remissiologias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções 

mentaissomáticas; o fenômeno da pangrafia; os parafenômenos intelectivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos dicionários cerebrais e paracerebrais na cotidiani-

dade; o sinergismo das neoverpons. 

Principiologia: o princípio do primado da cognição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria epistemológica; a teoria da comuni-

cação. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas de comunicação; a técnica da qualificação 

dos verbetes. 

Voluntariologia: o voluntariado dos verbetógrafos da Conscienciologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22554 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetólogos. 

Ciclologia: o ciclo de remissões explicitativas a partir do verbete-chave. 

Enumerologia: o conceito-chave; a expressão-chave; o termo-chave; o vocábulo-chave; 

a locução-chave; a ideia-chave; o grafopensene-chave. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Interaciologia: a interação dicionários cerebrais–enciclopédias cerebrais. 

Crescendologia: o crescendo estudo-cultura-erudição. 

Trinomiologia: o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia. 

Polinomiologia: o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons. 

Antagonismologia: o antagonismo simplificação / complexificação. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a cogniciofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia; a neofilia; a cienciofilia;  

a raciocinofilia; a mnemofilia. 

Fobiologia: a lexicofobia; a definofobia. 

Holotecologia: as tecas, em geral, da Holoteca do CEAEC. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Filologia; a Linguística; a Lexicografia; a Le-

xicologia; a Enciclopediologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Eru-

diciologia. 

 

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 lexicographus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sa-

piens cognitor; o Homo sapiens glossarius; o Homo sapiens verbalis; o Homo sapiens holomatu-

rologus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbete-chave simples = o constituído a partir de vocábulo isolado; ver-

bete-chave complexo = o constituído a partir de expressão composta. 
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Culturologia: a cultura da Comunicologia; a cultura da Enciclopediologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

exemplos de verbetes-chave da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01.  Antagonismo. 

02.  Evoluciologia. 

03.  Holopensene. 

04.  Megafenomenologia. 

05.  Momento  evolutivo. 

06.  Parapsiquismo. 

07.  Princípio  da  descrença. 

08.  Proexograma. 

09.  Saúde  intelectual. 

10.  Sincronicidade. 

11.  Taxologia. 

12.  Técnica. 

 

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 verbete-chave, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antagonismo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

03.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

04.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

05.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Taxologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

O  VERBETE-CHAVE  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONS-
CIENCIOLOGIA  PODE  OFERECER  AO  PESQUISADOR, 

OU  PESQUISADORA,  A  VISÃO  PARADOXAL  DO  ASSUN-
TO,  AO  MESMO  TEMPO  ESPECÍFICA  E  ABRANGENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consulta os verbetes-chave da Enciclopédia da 

Conscienciologia? Tais verbetes enriquecem as pesquisas? 
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V E R B E T O G R A F I A    CO N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verbetografia conscienciológica é a escrita técnica do verbete ou entrada 

para a Enciclopédia da Conscienciologia, cujo estilo ou confor redacional conjuga conteúdo tarís-

tico, cosmovisiológico, verponológico e interassistencial com a forma, modelo ou chapa para  

a composição homogênea, uniforme, padronizada e didática dos textos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apa-

receu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia pro-

vém do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O vocábulo 

consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas 

pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento 

de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, logos, 

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

Sinonimologia: 1.  Escrita de verbete conscienciológico. 2.  Redação verbetográfica 

conscienciológica. 3.  Verbetografia tarística. 

Neologia. As 3 expressões compostas verbetografia conscienciológica, verbetografia 

conscienciológica especialista e verbetografia conscienciológica generalista são neologismos 

técnicos da Enciclopediologia. 

Antonimologia: 1.  Verbetografia convencional. 2.  Escrita de verbete eletronótico.  

3.  Redação de artigo conscienciológico. 4.  Escrita de livro conscienciológico. 

Estrangeirismologia: o template verbetográfico; o know-how enciclopédico; o insight;  

o selfbrainstorming; o checklist de infopesquisa; o breakthrough mentalsomático; o Verbetarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à gesconografia enciclopédica tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Enciclopediologia Conscienciológica; os enci-

clopensenes; a enciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os rastropensenes;  

a rastropensenidade; o confor dos verbetes favorecendo a flexibilidade pensênica; o método de 

autorreeducação pensênica ínsito na fórmula formal do verbete; os neopensenes; a neopensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os exopensenes; 

a exopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o holopensene pessoal da ta-

res; o desafio autoimposto de pensenizar com predomínio do pen; a complexificação do ato de 

pensenizar; a fixação holopensênica da escrita verbetográfica. 

 

Fatologia: a verbetografia conscienciológica; a escrita orientada pela estilística enciclo-

pédica; as 100 neotécnicas específicas expostas no tratado Homo sapiens reurbanisatus criadas 

para expressar mais corretamente as verpons sobre a consciência na Enciclopédia da Conscienci-

ologia; a coesão e coerência textual do verbete pré-estruturadas pela chapa verbetográfica; a tese  

a ser defendida no verbete; o estudo dos verbetes-chave da Enciclopédia da Conscienciologia;  

o aprofundamento conteudístico dos verbetes classificados por especialidade; o ganho intelectual 

na adaptação à estilística enciclopédica; a criação de neologismos; a aprovação dos neologismos 

pelo Conselho Internacional de Neologística (CINEO); o raciocínio lógico-matemático aplicado  

à verbetografia; a descoberta das operações complexas ínsitas nas associações simples de ideias; 

as associações de ideias mais complexas; os instrumentos mentaissomáticos agitando o raciocínio 

operatório; as expressões compostas notáveis sublinháveis; os sinais gráficos dos sublinhamentos; 
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as pontoações textuais; os espaçamentos entre palavras; as linhas de separação; o estilo científico 

da enumeração; a pormenorização detalhista; a exaustividade aplicada; os confrontos úteis; o de-

talhamento enumerativo; o entrecruzamento das informações; a descrição rigorosa e minuciosa 

dos constructos; a exposição clara e sintética dos argumentos; a sistemática dos achados; as extra-

polações aos conceitos comuns; a apreciação qualiquantitativa do texto; os instrumentos de avali-

ação verbetográfica; a valoração da intensidade ideativa nos esclarecimentos; as palavras sesqui-

pedais; a meganálise verbetográfica; a marca de excelência do verbete; a recursividade aplicada 

nas pesquisas; os contrapontos esclarecedores; a auto-habilitação do intermissivista para tarefas 

intermissivas arrojadas; a apreensibilidade das verpons; a proatividade verbetográfica; o kit do 

verbetógrafo; as pesquisas nos sites das Tertúlias (CEAEC), do Instituto Cognopolitano de Geo-

grafia e Estatística (ICGE) e do Programa Amigos da Enciclopédia; a Enciclomática; o Manual 

de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; o Programa Verbetografia da Associação 

Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o cultivo da ver-

betografia; o verbetograma; a enciclopediometria. 

 

Parafatologia: a instalação do estado vibracional (EV) formando o campo energético 

verbetográfico; a teática parafenomenológica pessoal transcrita no verbete; a ativação dos megaa-

tributos mentaissomáticos; o desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático; o entrosamento 

paracerebral com o amparador de função; os banhos de energia pontoando os acertos ideativos 

verbetográficos; a recaptura na holomemória dos paraengramas sobre o assunto em desenvolvi-

mento; a oportunidade de reconciliação grupocármica com a escrita do verbete; o estímulo às re-

trocognições; a assunção lúcida do compromisso interassistencial com o autorrevezamento grupal 

cosmoético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automotivação pesquisística–autodedicação penseno-

gráfica; o sinergismo abordagem científica–abordagem consciencial; o sinergismo forma qualifi-

cando o conteúdo–conteúdo qualificando a forma; o sinergismo tarístico teática-verbação-con-

for; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; a priorização verbetográfica re-

sultante do sinergismo perspicácia seriexológica–prospectiva proexológica; o sinergismo autor-

responsabilidade evolutiva–fidelidade intermissiva. 

Principiologia: o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio 

da economia linguística; o princípio analítico-sintético; o princípio da comunicabilidade deta-

lhista; o princípio do confor “o conteúdo pode aperfeiçoar a forma e a forma pode aperfeiçoar  

o conteúdo”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da primazia da tares. 

Codigologia: a inclusão da cláusula da escrita verbetográfica no código de valores pes-

soais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) predispondo o completismo verbetográfico. 

Teoriologia: a teoria da conformática; a teoria da coerência; o 1% da teoria indispen-

sável aos 99% da vivência; a teoria do paraconhecimento; a teoria da verpon; as teorias consci-

enciológicas; a verbetografia conscienciológica integrada à teoria da reurbanização extrafísica. 

Tecnologia: a aquisição das técnicas verbetográficas; a técnica do detalhismo; a técnica 

da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da circularidade; a técnica do apostilha-

mento; as técnicas facilitadoras do aperfeiçoamento conteudístico do verbete; o estilo técnico da 

Enciclopédia da Conscienciologia; a sustentabilidade do continuísmo verbetográfico pela teática 

das técnicas energéticas; a verbetografia na condição de técnica de desassédio mentalsomático. 

Voluntariologia: o voluntariado evitável; o voluntariado cosmoético; o voluntariado 

conscienciológico reciclogênico; o voluntariado autoconsciencioterápico; os voluntários das equi-

pes técnicas do Holociclo; os voluntários da Conscienciologia compromissados com a Enciclopé-

dia da Conscienciologia; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paraedu-
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cação; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do desassé-

dio mentalsomático (Tertuliarium). 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Ciência Convencional; os Colégios Invisíveis da 

Conscienciologia; o Colégio Invisível da Verbetografia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; 

o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio 

Invisível da Maxiproexologia. 

Efeitologia: o efeito da exaustão conceitual do assunto na qualificação do verbete; os 

efeitos da verbetografia no incremento da compreensibilidade dos demais verbetes da Enciclopé-

dia da Conscienciologia; o completismo verbetográfico enquanto efeito motivador dos recursos 

facilitadores da escrita do verbete; o desassédio evolutivo sendo efeito do completismo verbeto-

gráfico; o efeito do rigor racionalístico nos acertos tarísticos; o efeito da Parapercepciologia 

Teática na qualificação da Parafatologia; o efeito sinérgico tenepes-verbetografia. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela organização e associação de ideias 

no exercício da verbetografia. 

Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico; o ciclo de revisão verbetográfica. 

Enumerologia: o assunto do verbete; o materpensene do verbete; o argumento do verbe-

te; a síntese do verbete; a ênfase do verbete; a abrangência do verbete; a conformática do verbete. 

A intenção de escrita; a concepção ideativa; a depuração conceitual; a estilística enciclopédica;  

a visão de conjunto; a contextualização conscienciológica; o impacto tarístico. 

Binomiologia: o binômio domínio lexicográfico–sapiência conscienciológica; o binômio 

Verbetologia-verbetografia; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio 

construção textual–aperfeiçoamento conteudístico; o binômio (estruturação do verbete) seções- 

-divisões; o binômio (práxis) ortocentralidade consciencial–textualidade verbetográfica; o binô-

mio chapa verbetográfica–redação significativa; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade;  

o binômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade. 

Interaciologia: a interação ideia inata–conceito aprendido; a interação autopesquisa- 

-heteropesquisa; a interação teorização-experimentação; a interação raciocínio receptivo-induti-

vo (representação)–raciocínio operativo-dedutivo (imaginação); a interação coesão intraverbete–

–coerência interverbete; a interação verbetografia-Retrocogniciologia; a interação interassistên-

cia-verponografia. 

Crescendologia: o crescendo da autossegurança verbetográfica; o crescendo cerebrali-

dade-paracerebralidade; o crescendo verbete-enciclopédia; o crescendo (conscienciológico) ver-

bete pessoal–megagescon coletiva; o crescendo verbetógrafo conscienciológico–grupo evolutivo. 

Trinomiologia: o trinômio estudiosidade-questionamento-heterocrítica; o trinômio au-

tomotivação-trabalho-lazer; o trinômio priorização-continuísmo-megafoco; o trinômio Confor-

mática-detalhismo-exaustividade; o trinômio (predominância atributiva) sentidos somáticos–fa-

culdades mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio pági-

nas-máximos-logias na condição de indicador de padrão de excelência ou de qualidade do verbete 

da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática– 

–escrita técnica; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas;  

o polinômio racionalidade-assistencialidade-parapsiquismo-Cosmoética; o polinômio detalhis-

mo–exaustividade–linearidade pensênica–racionalidade–determinação pesquisística; o polinô-

mio estrutura verbetográfica–técnicas da verbetografia–qualificação do verbete–estilística enci-

clopédica; o polinômio realces-itálicos-negritos-sinais; o polinômio agrupamento-explicitabili-

dade-expansionabilidade-exatidão (das ideias); o polinômio delimitação conceitual–significação 

ideativa–caracterização conteudística–determinação do constructo. 

Antagonismologia: o antagonismo completismo verbetográfico / aborto ideativo; o an-

tagonismo enumeração vertical / enumeração horizontal; o antagonismo crescendo / decrescen-

do; o antagonismo frases nominais / frases verbais; o antagonismo sinonímia / antonímia; o an-

tagonismo prefixo / sufixo; o antagonismo escrita coloquial / redação técnica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a dedicação às minúcias do confor enciclopédico consci-

enciológico ampliar a cosmovisão do verbetógrafo. 
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Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço grafopensênico. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a verbetofilia; a lexicofilia; a neofilia; a autocogniciofilia;  

a proexofilia; a escriptofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome da dispersão consci-

encial; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do perfeccionismo. 

Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição; a inconsistência do mito da incapaci-

dade intelectual de escrever verbete. 

Holotecologia: a encicloteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a autex-

perimentoteca; a teaticoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Verbetografologia; a Lexicologia; a Termi-

nologia; a Orismologia; a Neologia; a Conscienciologia; a Paramatematicologia; a Megagescono-

logia; a Cosmovisiologia; a Maxiproexologia; a Autorrevezamentologia; a Descrenciologia. 

 

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 veterano; o verbetógrafo inversor 

existencial; o verbetógrafo reciclante existencial; o verbetólogo; o intermissivista; o retomador de 

tarefa; o especialista; o teletertuliano; o tertuliano; o apedeuta quanto ao confor verbetográfico;  

o completista; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o maxiproexista; o agente retrocognitor; o professor do Progra-

ma Verbetografia; o revisor verbetográfico. 

 

Femininologia: a neoverbetógrafa; a verbetógrafa veterana; a verbetógrafa inversora 

existencial; a verbetógrafa reciclante existencial; a verbetóloga; a intermissivista; a retomadora de 

tarefa; a especialista; 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 coperquisitor; o Homo 

sapiens polymatha; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens 

reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetografia conscienciológica especialista = a escrita técnica do verbe-

te da Enciclopédia da Conscienciologia sobre assunto verponogênico com abordagem cosmovisi-

ológica adstrita a determinada área de estudos (aprofundamento vertical); verbetografia conscien-

ciológica generalista = a escrita técnica do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia sobre 

assunto verponogênico com abordagem cosmovisiológica integrando diferentes áreas de estudos 

(aprofundamento horizontal). 

 

Culturologia: a cultura da verbetografia conscienciológica. 

 

Enciclopedismo. Atinente à Autocogniciologia, eis, a título de exemplo, em ordem alfa-

bética, 16 raciocínios operativos passíveis de serem incitados e desenvolvidos pela escrita verbe-

tográfica na transposição das abstrações realizadas pela conscin em interação com as realidades  

e pararrealidades circundantes: 
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01.  Antagonismologia: as associações complexas contraponteadas por oposições ou in-

compatibilidades. 

02.  Antonimologia: as associações complexas para identificação de constructos opositi-

vos em categorias ideativas similares. 

03.  Binomiologia: as associações simples entre 2 elementos. 

04.  Ciclologia: as associações complexas de sequenciamento circular; os movimentos 

cíclicos; a sequência periódica; o passo a passo do estágio inicial até o estágio conclusivo. 

05.  Crescendologia: as associações complexas de intensificação progressiva; os acrés-

cimos gradativos entre antecessor e sucessor. 

06.  Definologia: as associações precisas entre a parte e o todo; a discriminação das es-

pecificidades. 

07.  Efeitologia: as associações complexas entre causa e efeito. 

08.  Interaciologia: as associações complexas de interferência mútua; a influência recí-

proca. 

09.  Interdisciplinologia: as associações complexas de identificação das interseções en-

tre áreas disciplinares. 

10.  Paradoxologia: as associações complexas contrapositivas aparentemente contradi-

tórias. 

11.  Polinomiologia: as associações simples entre 4 ou mais elementos. 

12.  Principiologia: as associações complexas para a identificação dos elementos co-

muns embasadores de enunciado geral. 

13.  Sinergismologia: as associações complexas de potencialização de efeitos; a interco-

operação produtiva. 

14.  Sinonimologia: as associaçõs complexas para a identificação da semelhança concei-

tual nas palavras diferentes. 

15.  Taxologia: as associações complexas classificatórias. 

16.  Trinomiologia: as associações simples entre 3 elementos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verbetografia conscienciológica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

02.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

03.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

04.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

05.  Escolha  do  título  verbetográfico:  Verbetografologia;  Neutro. 

06.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

09.  Meganálise  verbetográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Parapedagogiologia  Verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

12.  Sublinhamento:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 
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A  TEÁTICA  CONTÍNUA  DA  VERBETOGRAFIA  CONSCIENCI-
OLÓGICA  DESENVOLVE  A  COGNIÇÃO  EVOLUTIVA  IMPUL-
SIONANDO  A  ORTOPENSENIDADE,  A  POLIMATIA  COSMO-
ÉTICA  E  O  SENSO  PRÓ-LIDERANÇA  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a ação da estilística enciclopédica 

na reorganização e expansão da capacidade autocognitiva? Tem usufruído da fartura de recursos 

disponíveis para a qualificação verbetográfica pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 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 17 a 312. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 
87, 121 a 142 e 1.024. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verbetografia em viagem é a escrita de verbetes realizada pela conscin, 

homem ou mulher, fora da base intrafísica pessoal ou residência proexogência, durante desloca-

mento intrafísico ou temporada em outra cidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra verbo provém do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; ter-

mo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminuti-

vo”, surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O elemento de composição 

grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita, escrito; convenção; documento; descrição”.  

O termo viagem procede do idioma Provençal, viatge, e este do idioma Latim, viaticum, “provi-

sões ou dinheiro para viagem”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Verbetografia itinerante. 2.  Escrita de verbetes em trânsito. 

Neologia. As 3 expressões compostas verbetografia em viagem, verbetografia básica em 

viagem e verbetografia avançada em viagem são neologismos técnicos da Gesconologia. 

Antonimologia: 1.  Verbetografia domiciliar. 2.  Escrita de verbetes em casa. 

Estrangeirismologia: o link com a Enciclopédia da Conscienciologia; o kit verbetográ-

fico; o site do Amigos da Enciclopédia; a planilha em Excel; o CD-ROM da Enciclopédia da 

Conscienciologia; a portabilidade do notebook; o backup antiacidente de percurso; o pendrive 

maceteado; a escrita anywhere, anytime; a montagem do puzzle de ideias. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao continuísmo gesconológico. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Verbetogra-

fia: percurso mentalsomático. Viajante verbetógrafo: dupla-grafopensenização. 

Coloquiologia: a condição de não fazer o que se quer, mas o que se pode; o fato de  

o impossível deixar de sê-lo quando realizado; a determinação de focar na meta e esquecer o res-

tante; o fato de  não existir inspiração sem transpiração; o ato de saber dar os passos de acordo 

com o tamanho das pernas. 

Filosofia: o Grafismo; o Enciclopedismo; o Tenepessismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita de verbetes; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a mudança holopensênica 

sem prejudicar os bons hábitos da conscin; a instalação de holopensene do trabalho fora da base 

física; a sustentação do holopensene da escrita; a conexão com holopensene da Cognópolis. 

 

Fatologia: a verbetografia em viagem; o continuísmo verbetográfico; a rotina da escrita 

de verbetes; a priorização gesconográfica; a inserção da verbetografia na programação da viagem; 

a adequação das condições locais para escrever; o aproveitamento do tempo nas viagens; os hábi-

tos consolidados facilitadores da escrita fora da base intrafísica; a concentração na atividade;  

o espaço mental reservado para verbetografia; a anulação das influências externas na realização 

das metas pré-estabelecidas; a chapa verbetográfica facilitadora da escrita em etapas; os recursos 

tecnológicos otimizadores da verbetografia; a Higiene Consciencial; a disciplina do viajante na 

evitação de dispersões. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22563 

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

gética; a instalação do campo energético da escrita pessoal; a manutenção do amparo extrafísico 

de função; o papel da tenepes na autossustentação consciencial durante as viagens. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo esforço-resultado; o sinergismo motivação-continuísmo; 

o sinergismo vínculo-fixação; o sinergismo repetição-hábito; o sinergismo dedicação-técnica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do devagar e sempre; o prin-

cípio “isso não é para mim”; o princípio da escrita diária; o princípio da produtividade. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) ativo durante as viagens, manten-

do a coerência do viajante fora do próprio ambiente. 

Teoriologia: a teoria da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas da verbetografia; as técnicas de autorganização; a Tecnologia 

facilitadora das realizações a distância. 

Voluntariologia: a equipe de voluntários da ENCYCLOSSAPIENS dando apoio aos ver-

betógrafos em diversas partes do mundo; o voluntariado verbetográfico. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal funcionante sem solução de continuidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos. 

Efeitologia: o efeito da verbetografia em viagem no holopensene do viajante. 

Ciclologia: o ciclo da composição do verbete; o ciclo da revisão do verbete; o ciclo da 

interação verbetógrafo–equipe da ENCYCLOSSAPIENS; o ciclo das viagens e dos períodos em 

terra. 

Enumerologia: a verbetografia em viagem profissional; a verbetografia em viagem do 

voluntariado; a verbetografia em viagem de férias; a verbetografia em viagem de estudos; a ver-

betografia em viagem de compras; a verbetografia em viagem de cuidados com a saúde; a verbe-

tografia em viagem grupocármica. 

Binomiologia: o binômio viagem-escrita; o binômio ideia-registro; o binômio verbeto-

grafia-ordenação; o binômio espera-pensenização; o binômio horário nobre–atividade nobre. 

Interaciologia: a interação planejamento-realização; a interação vontade-ação; a inte-

ração rotina-condicionamento; a interação deslocamentos intrafísicos–manutenção da produtivi-

dade; a interação verbetografia-espairecimento; a interação viagem-organização. 

Crescendologia: o crescendo verbetografia em casa–verbetografia em qualquer lugar; 

o crescendo verbetografia esporádica–verbetografia regular; o crescendo verbetógrafo inician-

te–verbetógrafo experiente; o crescendo dificuldade inicial–domínio total. 

Trinomiologia: o trinômio todo dia–qualquer lugar–mesmo modo; o trinômio aqui-ago-

ra-já; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio foco-objetivo-resultado; o trinômio 

vivência-reflexão-escrita. 

Polinomiologia: o polinômio verbetografia em viagem–conexão cognopolita–manuten-

ção da mentalsomática–antidispersividade. 

Antagonismologia: o antagonismo viagem / fixação; o antagonismo deslocamento in-

trafísico / permanência consciencial; o antagonismo verbetografia em viagem / viagem na verbe-

tografia; o antagonismo ambiente de hotel / Verponarium doméstico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a verbetografia em viagem pouco diferenciar de a verbe-

tografia em domicílio quando rotineira. 

Politicologia: a proexocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no continuísmo gesconológico. 

Filiologia: a verbetofilia; a rotinofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a anulação da verbetografofobia; a superação da experimentofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: o combate à dromomania improdutiva; a anulação da mania de interromper 

as gescons em períodos de viagens. 

Mitologia: o mito do dom para escrita, sem esforço prévio. 
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Holotecologia: a metodoteca; a organizacioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Verbetografologia; a Viajologia; a Mentalsoma-

tologia; a Priorologia; a Autorganizaciologia; a Rotinologia; a Intrafisicologia; a Holopensenolo-

gia; a Determinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin viajante-verbetógrafa; a personalidade escritora; a conscin enci-

clopedista. 

 

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

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o voluntá-

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

 

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

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a voluntá-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo 

sapiens organisatus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens autodeterminator; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetografia básica em viagem = a escrita e revisão de verbetes em via-

gens nacionais de curta duração; verbetografia avançada em viagem = a escrita e revisão de ver-

betes em viagens internacionais de longa duração. 

 

Culturologia: a cultura verbetológica; a cultura mentalsomática; o estímulo do contato 

com outras culturas na escrita. 

 

Antibagulhismo. A eliminação dos bagulhos energéticos contribui para a conscin enxu-

gar a vida intrafísica e tornar-se mais predisposta e perceptível às ideias e aos holopensenes. 

Viajante. A tendência do viajante antibagulhista é manter o foco no prioritário, descar-

tando atrações secundárias aos objetivos previamente estabelecidos antes da partida. 

Verbetografia. Nesse contexto, há espaço mental para a verbetografia em viagem, mo-

mento de parada produtiva e de higiene mental das tarefas operacionais intrafísicas para as incur-

sões na mentalsomática esclarecedora. 

Recurso. Desse modo, escrever verbetes fora da base intrafísica durante deslocamento 

intrafísico mostra-se recurso favorável à otimização dos desempenhos conscienciais, semelhante  

à prática da tenepes, contribuindo consequentemente com os resultados almejados na viagem. 
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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 verbetografia em viagem, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

03.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

04.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

05.  Kit  técnico:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Mundo  verbetográfico:  Gesconologia;  Homeostático. 

07.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

13.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Viagem  de  férias:  Homeostaticologia;  Neutro. 

15.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

EM  VIAGENS,  A  VERBETOGRAFIA  FUNCIONA  AO  MODO  

DE  COADJUVANTE  DO  VIAJANTE  MANTENDO-O  CONEC-
TADO  AO  HOLOPENSENE  POLICÁRMICO  DA  ENCICLO-

PÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  E  DA  COGNÓPOLIS. 
 

Questionologia. Você, verbetógrafo ou verbetógrafa, já redigiu verbete durante viagem? 

Quais foram os efeitos conscienciais da escrita fora do ambiente doméstico? 

 

K. A. 
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V E R B E T O G R A F I A    O R T O P E N S E N O G Ê N I C A  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verbetografia ortopensenogênica é a escrita de verbetes para a Enciclo-

pédia da Conscienciologia capaz de ocasionar à conscin verbetógrafa, homem ou mulher, a pro-

dução e a manutenção da ortopensenidade.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra verbo provém do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; ter-

mo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminuti-

vo”, surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O primeiro elemento de com-

posição grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descri-

ção”. O segundo elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto; direto; corre-

to; normal; justo”. Apareceu na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX.  

O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma 

ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo sentimento deri-

va do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; fa-

culdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; 

todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo 

energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma 

Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O terceiro elemento de composição gê-

nico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descen-

dência”. 

Sinonimologia: 1.  Verbetografia salutar. 2.  Verbetografia reciclogênica. 3.  Verbeto-

grafia desassediadora.  

Neologia. As 3 expressões compostas verbetografia ortopensenogênica, verbetografia 

ortopensenogênica pontual e verbetografia ortopensenogênica continuada são neologismos téc-

nicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Escrita patopensênica. 2.  Escrita emociogênica. 3.  Redação asse-

diada. 

Estrangeirismologia: o puzzle ideativo; o Verbetarium; o hobby interassistencial; o pen-

samento clean; os insights autodesassediadores; o link com os amparadores da verbetografia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à escrita homeostática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Verbetografia or-

topensenogênica: megaterapêutica. 

Coloquiologia: o bálsamo mentalsomático; o oásis conscienciográfico; o deleite das 

verpons; a Enciclopédia da Conscienciologia enquanto presente dos amparadores. 

Filosofia: o Enciclopedismo; o Universalismo; o Tenepessismo; o Exemplarismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a verbetografia ortopensenogênica; o holopensene pessoal da mentalso-

maticidade; o holopensene verbetográfico; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a chapa verbetográfica reforçadora da linearida-

de pensênica; a mudança de bloco pensênico; o antibagulhismo pensênico; a conexão com o holo-

pensene enciclopédico; o holopensene das verpons; o holopensene da evolutividade. 

 

Fatologia: a escrita técnica ordenadora; a atividade mentalsomática desassediadora;  

a Higiene Consciencial; a neologística reformuladora da realidade; as ideias evolutivas; as refle-
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xões organizadoras do conhecimento pessoal evolutivo; a transformação de vivências em auto-

cognição; a cobaiagem exemplarista autesclarecedora; a autexposição da teática autelucidadora. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o conceptáculo ao 

amparo de função extrafísico do verbetorado; as inspirações de consciexes afins ao assunto expli-

citado; os posfácios da escrita; os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo verbetógrafo-amparador; o sinergismo escrita-autossu-

perações; o sinergismo autorganização–produção mentalsomática; o sinergismo diversidade 

consciencial–ampliação da realidade; o sinergismo enciclopedismo–pensar grande. 

Principiologia: o princípio das ideias acima das pessoas; o princípio do grupo acima 

do indivíduo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a escolha das ativida-

des pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC) alinhando as ações individuais no grupo. 

Teoriologia: a teoria e a prática da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas verbetográficas; as técnicas enciclopediográficas do Programa 

Verbetografia; as paratécnicas conscienciológicas. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) orientadores dos verbetógrafos; os voluntários verbe-

tógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal doado à Enciclopédia da Conscienciologia na for-

ma de verbetes; o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas; o Colégio Invisível dos Amparadores. 

Efeitologia: o efeito da escrita na autoconscientização; o efeito das ideias evolutivas 

nas reciclagens conscienciais; o efeito da minipeça no maximecanismo; o efeito de oportunidade 

magna na vida dos pesquisadores; o efeito da dedicação nas autossuperações; o efeito da chapa 

verbetográfica na disciplina mental; o efeito da redação enxuta na priorização da objetividade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à compreensão e consecução da verbe-

tografia; as neossinapses extraídas do continuísmo verbetográfico; as neossinapses adquiridas 

no contato com as consciexes; as neossinapses fundamentais ao bem-estar da vivência ortopensê-

nica; as neossinapses hauridas do contato regular com a Enciclopédia da Conscienciologia e de-

mais obras de referência desta Ciência. 

Ciclologia: o ciclo verbetográfico; o ciclo das reciclagens; o ciclo das inspirações; o ci-

clo pensar-repensar. 

Enumerologia: o espairecimento; a autorreflexão; o amparo; a expansão; a megafoca-

gem; a síntese; a produtividade. 

Binomiologia: o binômio verbetografia-utilidade; o binômio verbete-explicitação; o bi-

nômio vivência-organização; o binômio participação-pertencimento; o binômio aporte-retribui-

ção; o binômio liberdade de expressão–automanifestação; o binômio produção individual–ges-

con grupal. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação lúdico-real; a interação 

período antelucano–reflexões; a interação tarefas administrativas–tarefas mentaissomáticas;  

a interação autexperimentação-verbetografia; a interação escrita-revisão; a interação racionali-

dade-desassedialidade. 

Crescendologia: o crescendo psicossomática-mentalsomática; o crescendo dificuldade 

inicial–domínio; o crescendo primeiro verbete–décimo verbete–centésimo verbete; o crescendo 

dédalo ideativo–ordenação do pensamento; o crescendo crise-superação; o crescendo cognição- 

-evolução.  
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Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vivenciar-refletir- 

-escrever; o trinômio tarefa mentalsomática–antiemocionalismo–autodesassédio; o trinômio ta-

res-autesclarecimento-reciclagem; o trinômio megaprojeto-participação-repercussões. 

Polinomiologia: o polinômio picotagem do assunto–foco–aprofundamento–organização 

das ideias; o polinômio verbetografia-voluntariado-amparabilidade-somatório evolutivo. 

Antagonismologia: o antagonismo didática / confusão mental; o antagonismo intenção 

/ realização; o antagonismo matriz redacional / aleatoriedade na escrita; o antagonismo repeti-

ção autorreeducadora / mutação evolutiva; o antagonismo autassedialidade / produtividade evo-

lutiva; o antagonismo conexão com amparo / ligação com a Baratrosfera Pessoal. 

Paradoxologia: o paradoxo do prazer mentalsomático; o paradoxo da euforin ideativa; 

o paradoxo da energização verponológica; o paradoxo do amparo ostensivo sutil; o paradoxo da 

rotina libertadora; o paradoxo da mente complexa com espaço mental amplo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a maxiproexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado à verbetografia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a cogniciofilia; a verbetofilia. 

Fobiologia: a eliminação da grafofobia; o corte da enissofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da falta de tempo; a eliminação da síndrome 

da preguiça mental; o corte das síndromes autodepreciativas; o combate à síndrome do ansio- 

sismo. 

Maniologia: a superação da mania de patopensenizar; a suspensão da mania da poster-

gação. 

Mitologia: o mito de somente os eruditos serem capazes de escrever verbetes para enci-

clopédias. 

Holotecologia: a consciencioteca; a terapeuticoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Pensenologia; a Reciclologia; a Mentalso-

matologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciografologia; a Enciclopediologia; a Verbetolo-

gia; a Amparologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin verbetógrafa; a personalidade experimentadora; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o voluntá-

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

 

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

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

encyclopaedicus; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

lucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetografia ortopensenogênica pontual = aquela relativa à escrita de 

único verbete; verbetografia ortopensenogênica continuada = aquela resultante da escrita regular 

de verbetes. 

 

Culturologia: a cultura da Verbetografia; a cultura da Enciclopediologia; a cultura da 

maxiproéxis; a cultura mentalsomática; a cultura conscienciográfica. 

 

Remédio. A verbetografia funciona ao modo de remédio mentalsomático aumentando  

a racionalidade da conscin e cortando emocionalismos, a partir do contato com o holopensene 

estabelecido pelo enciclopedismo evolutivo. 

Persistência. A escrita sucessiva de verbetes comprova ao verbetógrafo e à verbetógrafa 

a condição otimizadora da ortopensenidade à disposição de toda pessoa interessada. 

Autoinclusão. Portanto, a autoinclusão verbetográfica configura megaoportunidade para 

o intermissivista aprimorar o modo de pensenizar com vistas a obter melhores rendimentos na 

proéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a verbetografia ortopensenogênica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

03.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  do  verbetorado:  Verbetologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Mundo  verbetográfico:  Gesconologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Parapedagogiologia  verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Verbetarium:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

15.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático.  

  

A  VERBETOGRAFIA  ORTOPENSENOGÊNICA  É  PRÁTICA  

ÚTIL  A  TODOS  OS  PESQUISADORES  INTERESSADOS   
EM  PROMOVER  E  MANTER  PENSENES  HÍGIDOS  ATRAVÉS  

DE  ATIVIDADE  MENTALSOMÁTICA  INTERASSISTENCIAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a verbetografia ortopensenogênica? Co-

mo tem utilizado essa prática para aumentar a produtividade interassistencial na vida diária? 

 

K. A. 
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V E R B E T Ó G R A F O    CO N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( V E R B E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbetógrafo conscienciológico é a conscin, homem ou mulher, autora de 

verbetes técnicos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia 

procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O vocá-

bulo consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, ló-

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

Sinonimologia: 1.  Verbetógrafa da Conscienciologia; verbetógrafo da Conscienciolo-

gia. 2.  Coautora da Enciclopédia da Conscienciologia; coautor da Enciclopédia da Consciencio-

logia. 3.  Escritora conscienciológica de verbetes enciclopédicos; escritor conscienciológico de 

verbetes enciclopédicos. 4.  Grafopensenizadora enciclopedista da Conscienciologia; grafopense-

nizador enciclopedista da Conscienciologia. 

Neologia. As 4 expressões compostas verbetógrafo conscienciológico, verbetógrafo 

conscienciológico candidato, verbetógrafo conscienciológico publicado e verbetógrafo conscien-

ciológico avançado são neologismos técnicos da Verbetologia. 

Antonimologia: 1.  Verbetógrafa eletronótica; verbetógrafo eletronótico. 2.  Verbetógra-

fa da Wikipedia; verbetógrafo do Wikipedia. 3.  Autora de artigos; autor de artigos. 4.  Autora de 

livros; autor de livros. 

Estrangeirismologia: o modus operandi intelectual; o insight; o breakthrough mental-

somático; o know-how grafopensênico; o approach técnico; os feedbacks da Equipe de Revisores 

de Neoverbetes dos Verbetógrafos da CCCI. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criatividade cosmoética aplicada à produção intelectual. 

Unidade. A unidade de medida da verbetografia conscienciológica é o verbete publicado 

na Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Enciclopediologia Conscienciológica; a retili-

nearidade autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes enciclopédi-

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

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ma-

xiproexopensenes; a maxiproexopensenidade; a contribuição da verbetografia com a renovação 

de holopensenes. 

 

Fatologia: a Enciclopédia da Conscienciologia; a verbetografia conscienciológica; a me-

gagescon enciclopédica; o Programa Verbetografia da Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a autoinclusão do verbetógrafo no corpo de autores 

da Enciclopédia da Conscienciologia; o desenvolvimento mentalsomático do verbetógrafo; a des-

mitificação com a publicação do primeiro verbete impulsionando a redação do segundo verbete;  

a experiência acumulada com a redação dos verbetes finalizados acelerando a escrita do próximo 

verbete; a contribuição do verbetógrafo com a construção do corpus da Conscienciologia; a prio-

rização da verbetografia; a redação técnica; a coerência e a coesão intraverbete; a coerência e a co-
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esão interverbetes; a organização do pensamento do verbetógrafo refletida na ordenação encadea-

da dos itens das seções do verbete; a experiência pessoal do verbetógrafo servindo de fonte para  

a gênese ou inspiração do tema do neoverbete; a verpon captada transformada em título para  

o neoverbete; as soluções imaginadas pelo verbetógrafo para problemas evolutivos transformados 

em verbetes; os limites cognitivos e cognoscitivos do autor definindo o escopo do verbete; o foco 

do verbetógrafo no caso pessoal muito específico afunilando equivocadamente a abordagem ao 

tema do neoverbete; a regularidade, continuidade e constância da escrita de verbetes ampliando  

a qualidade da autopensenização e a racionalidade do verbetógrafo; a identificação do momento 

exato para concluir o neoverbete não importando o quão maravilhoso ainda poderia ficar; o an-

tiperdularismo e o antiegoísmo quanto à riqueza intelectual e cognoscitiva pessoal. 

 

Parafatologia: a aplicação prática do estado vibracional (EV) profilático para preparar  

o campo da escrita pessoal; a sinalética energética e parapsíquica pessoal aplicada à produção ver-

betográfica; a redação do neoverbete a duas mãos e várias paramãos; o amparo extrafísico de 

função. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo do título determinando eficazmente o con-

teúdo do texto; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo tarístico teática-verba-

ção-confor; o sinergismo apuro intelectual–precisão técnica; o sinergismo da imaginação criati-

va; o sinergismo atributivo; o sinergismo assertividade-objetividade; o sinergismo autocrítica- 

-autocognição-autorreflexão; o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica; o sinergis-

mo máquina mentalsomática–máquina cerebral; o sinergismo das reflexões conjuntas sobre cer-

ta temática no mesmo espaço-tempo. 

Principiologia: o princípio verbetográfico “na dúvida, não inclua no verbete”; o princí-

pio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio 

dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da refutabilidade; o princípio da co-

municabilidade detalhista; o princípio da explicitação comunicativa. 

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

(CGC); o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código de prioridades pessoais. 

Teoriologia: a teoria da verpon; a teoria da argumentação; a teoria da ignorância enci-

clopédica; a teoria da interpretação; a teoria dos dicionários cerebrais. 

Tecnologia: as técnicas redacionais da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica de 

doação do verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do detalhismo exaustivo; 

a técnica da concentração mental; a técnica da circularidade; a técnica de expansão dos verbetes 

enciclopédicos. 

Voluntariologia: o voluntariado dos verbetógrafos da Conscienciologia; o voluntariado 

mentalsomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o labo-

ratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio In-

visível dos Verbetólogos da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Co-

légio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível 

da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísicos; o Colégio Invisível 

dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Debatedores. 

Efeitologia: o efeito interassistencial da publicação do primeiro verbete; o efeito das 

neossinapses do verbetógrafo na redação do próximo verbete; os efeitos cosmovisiológicos do 

aproveitamento das parafontes cognitivas; o efeito halo das neoideias; o efeito potencializador 

das associações de ideias evoluídas; os efeitos da retilinearidade autopensênica na fluência das 
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ideias grafadas; o efeito diagnosticador da intraconsciencialidade do verbetógrafo a partir da 

qualidade do verbete conscienciológico. 

Neossinapsologia: a abertura às neocognições gerando neossinapses; as neossinapses 

recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; a aquisição de neossinapses a partir 

das neoverpons contidas nos neoverbetes; as expansões cognitivas a partir das neossinapses cons-

cienciológicas; as neossinapses construídas no fervilhar das contestações intelectuais. 

Ciclologia: o ciclo anual das publicações dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia; o ciclo periódico de 20 neoverbetes dos verbetógrafos da CCCI debatidos nas Tertúlias 

Conscienciológicas; o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo da desconstrução das re-

troideias; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo autabertismo consciencial–neocog-

nição. 

Enumerologia: a vontade de escrever o neoverbete; a ideia para o tema do neoverbete;  

a proposição do tema para o neoverbete; a aprovação do tema para o neoverbete; a pesquisa para 

redação do neoverbete; a redação do neoverbete; a revisão do neoverbete; a correção do neover-

bete; a finalização do neoverbete; a primeira publicação do neoverbete nas Tertúlias Conscien-

ciológicas; o debate sobre o neoverbete; os acréscimos relevantes ao neoverbete; a segunda pu-

blicação do neoverbete em edição da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Binomiologia: o binômio desenvoltura mentalsomática–assistência conscienciográfica; 

o binômio autodiscernimento intelectual–autopriorização evolutiva; o binômio parapsiquismo- 

-criatividade; o binômio análise-síntese; o binômio intelectualidade-praticidade; o binômio do 

exemplarismo teática-verbação; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio duplista ver-

betógrafo-revisor; o binômio verbete-aula; o binômio sementeira intrafísica–colheita intermis-

siva. 

Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial; a intera-

ção heterocrítica-autocrítica; a interação faculdades mentais–percepções multidimensionais;  

a interação racionalidade-exposição; a interação apostilhamento-enciclopedismo; a interação 

autopensenidade-grafopensenidade; a interação autolucidez-automemória-autocognição-autodis-

cernimento; a interação dicionários cerebrais–enciclopédias cerebrais; a interação sede do inte-

lecto (mentalsoma)–casa do intelecto (escritório pessoal). 

Crescendologia: o crescendo conscienciográfico retilinearidade pensênica quanto  

à forma–retilinearidade pensênica quanto ao conteúdo; o crescendo conscienciográfico autovi-

vência–interpretação–autorreflexão–inspiração–registro–desenvolvimento da ideia–conclusão 

do texto–publicação; o crescendo ponderação-racionalização-acerto; o crescendo habilidades 

manuais–atributos intelectuais; o crescendo exercícios físicos–exercícios intelectuais. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio leitura-registro-redação; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio clare-

za-objetividade-realismo; o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio intelec-

tual autor-tema-leitor; o trinômio mentalsomático debate-dialética-Refutaciologia; o trinômio 

concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio instinto-razão-autodiscernimen-

to; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição. 

Polinomiologia: o polinômio cognitividade-produtividade-praticidade-taquipensenida-

de; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio racionalida-

de-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio taquipsiquismo-agilidade-concisão-compreensi-

bilidade; o polinômio volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio autopesquisas-hete-

ropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio raciocínio-memória-logicidade-autorre-

flexão; o polinômio relevância-aceitabilidade-embasamento-refutação; o polinômio ler-interpre-

tar-compreender-refletir; o polinômio letra-sílaba-palavra-frase; o polinômio linha-frase-sínte-

se-ênfase; o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio observar-comparar-reunir-in-

tegrar; o polinômio distinguir-caracterizar-singularizar-denominar; o polinômio dos dicionários 

cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio intracerebral subléxico-uni-

léxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo verbetógrafo engavetador / verbetógrafo publica-

dor; o antagonismo autenfrentamento intelectivo / postergação evolutiva; o antagonismo autopri-
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oridade realística / autoprioridade idealizada; o antagonismo prioridade atendida / prioridade 

esquecida; o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização vazia; o antagonismo 

resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo autovisão egoica / autovisão inte-

rassistencial; o antagonismo saturação intelectiva / exaustão mental; o antagonismo paracérebro 

/ subcérebro; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonis-

mo ansiosismo / paciência; o antagonismo autoconvicção por vivência / achismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da improdutividade do mentalsoma excessivamente criativo 

quando não se autoimpõe limites relativos; a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscien-

ciologia com apostilhamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico; o paradoxo da subje-

tividade tornada objetiva. 

Politicologia: a verbetocracia; a argumentocracia; a debatocracia; a cosmoeticocracia; 

a discernimentocracia; a intelectocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a cognocracia; 

a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo interassistencial aplicada à qualificação 

do neoverbete. 

Filiologia: a grafofilia; a verbetofilia; a enciclopediofilia; a leiturofilia; a intelectofilia;  

a escriptofilia; a pesquisofilia; a cienciofilia; a lexicofilia; a comunicofilia; a racionofilia; a neofi-

lia; a fatofilia; a reciclofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a eliminação da heterocriticofobia; a supressão da autodisciplinofobia. 

Sindromologia: o enfrentamento da síndrome da apriorismose quanto à própria intelec-

tualidade; a superação da síndrome da dispersão consciencial; a erradicação da síndrome da per-

feição. 

Maniologia: a bibliomania; a questionomania. 

Mitologia: a superação do mito do verbete perfeito; a autossuperação dos mitos quanto  

à intelectualidade pessoal. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Verbetologia; a Enciclopediologia; a Conscienciografologia;  

a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Gesco-

nologia; a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Filologia; a Lexicologia; a Energossomato-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-epicentro do verbete-aula; a conscin enciclopedista; a conscin 

debatedora; a consciex debatedora; a conscin lúcida; a consciex lúcida; a isca humana lúcida;  

o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo conscienciológico; o amparador extrafísico de função 

da verbetografia; o amparador intrafísico de função da verbetografia; o leitor da Enciclopédia da 

Conscienciologia; o tertuliano-verbetógrafo; o teletertuliano-verbetógrafo; o paratertuliano. 

 

Femininologia: a verbetógrafa conscienciológica; a amparadora extrafísica de função da 

verbetografia; a amparadora intrafísica de função da verbetografia; a leitora da Enciclopédia da 

Conscienciologia; a tertuliana-verbetógrafa; a teletertuliana-verbetógrafa; a paratertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo 

sapiens verponologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens 

tertulianus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexico-

graphus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens definitor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetógrafo conscienciológico candidato = a conscin com tema de neo-

verbete da Enciclopédia da Conscienciologia aprovado para redação; verbetógrafo consciencioló-

gico publicado = a conscin com o primeiro verbete publicado na Enciclopédia da Conscienciolo-

gia; verbetógrafo conscienciológico avançado = a conscin com 50 ou mais verbetes publicados 

na Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da verbetografia conscienciológica; a cultura da Mentalsomato-

logia aplicada. 

 

Oportunidades. Segundo a Evoluciologia, a participação na Enciclopédia da Conscien-

ciologia evidencia o aproveitamento inteligente de ao menos 4 oportunidades evolutivas para  

o verbetógrafo conscienciológico, dispostas a seguir, na ordem lógica: 

1.  Escola. A fórmula formal, as técnicas e os critérios utilizados para a redação do ver-

bete conscienciológico compõem o caminho das pedras, roteiro ou template mentalsomático 

pronto para o verbetógrafo preencher e concluir texto científico consoante ao paradigma cons-

ciencial, caracterizando verdadeira escola conscienciográfica, capaz de indicar atributos intelec-

tuais do autor a serem desenvolvidos para facilitar a escrita de outros verbetes, artigos e livros, ru-

mo à publicação futura da megagescon pessoal. 

2.  Cápsula. A publicação de verbetes pessoais na Enciclopédia da Conscienciologia in-

cluirá o verbetógrafo nesta megagescon grupal, marco evolutivo na atual vida humana crítica 

(Século XXI), representando cápsula do tempo multidimensional visando o autorrevezamento  

e o gruporrevezamento multiexistenciais. 

3.  Interação. As etapas de aprovação, redação e revisão do neoverbete permitem ao ver-

betógrafo a interação com diversos voluntários dedicados ao trabalho mentalsomático e ao estudo 

aprofundado de conceitos e técnicas componentes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

4.  Coepicentrismo. Ao publicar o neoverbete nas Tertúlias Conscienciológicas o verbe-

tógrafo atuará na condição de coepicentro do debate-aula ao vivo, durante 120 minutos, experi-

mentando a troca enriquecedora de ideias com os tertulianos presentes e os teletertulianos, em 

condição ímpar de predisposição ao contato com a equipe extrafísica de função. 

 

Fórmula. Consoante à Comunicologia, o detalhismo exaustivo empregado no desenvol-

vimento e aplicação da fórmula formal da Enciclopédia da Conscienciologia pode criar, inicial-

mente, algumas dificuldades para o neoverbetógrafo, facilmente superáveis com a prática da ver-

betografia. 

Retilinearidade. Este empenho continuado na utilização e domínio precisos da forma 

ressaltam e contribuem com o treinamento de diversos atributos mentaissomáticos do verbetógra-

fo, notadamente a retilinearidade autopensênica, gerando resultado proporcional na qualidade da 

elaboração e exposição do conteúdo. 

Expressão. A expressão coloquial forma de pensar pode ser utilizada, a título de exem-

plo, para explicitar melhor esta realidade: até mesmo o sistema individualíssimo de processar 

conteúdo em cada consciência tem estrututra, moldura ou forma específicas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a qualidade e a agilidade na produ-

ção do neoverbete da Enciclopédia da Conscienciologia dependerá da aplicação ou do desenvol-

vimento, a partir da experiência pessoal com a escrita, de pelo menos 74 atributos conscienciais, 

expostos a seguir na ordem alfabética, incluindo, em alguns casos, a relação entre itens, indicadas 

em parênteses: 

01. Abertismo: intelectual; parapsíquico. 

02. Amparabilidade: o mérito evolutivo pessoal definindo a caracterização e a qualifi-

cação do amparo verbetográfico individual; o tema e a pensenidade do verbetógrafo definindo  

o amparo específico, pontual, de função. 
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03. Analiticidade: a heterocriticidade (item 40), a flexibilidade mentalsomática (item 

37) e a associabilidade intelectual (item 06) aplicadas à análise dos achados específicos da pes-

quisa. 

04. Antidispersividade: a manutenção do foco holossomático na atividade específica 

do momento, sem desvios; a divisão da atenção do intelectual experiente. 

05. Argumentabilidade: a escolha das palavras corretas para grafar no papel e manifes-

tar na fala a ideia conforme apresenta-se no mentalsoma. Precisar excluir do neoverbete o conteú-

do evidente para si devido à dificuldade de expressá-lo para o revisor, leitor ou interlocutor, está 

entre as principais frustrações possíveis do autor. 

06. Associabilidade: de ideias, a partir da interação atributiva consciencial; o acrobatis-

mo mentalsomático. 

07. Autenticidade: a autexposição desimpedida quando a consciência não deve nada  

a ninguém ou já está se retificando a alguém. 

08. Autexperimentabilidade: o nível de autopermissão à experimentação técnica, hígi-

da, inspirada. 

09. Autoconhecimento: o nível de compreensão quanto à própria realidade intraconsci-

encial permitindo a clareza do verbetógrafo quanto à relação autobiográfica com o tema pesquisa-

do. 

10. Autoconscienciometricidade: a qualificação da autopesquisa em busca das auto-

verpons exploradas na redação do neoverbete. 

11. Autoconscientização: quanto à responsabilidade pessoal com a verbetografia cons-

cienciológica, no caso do autor de mão cheia; quanto à responsabilidade pessoal com o autode-

senvolvimento da escrita a partir do verbetorado inicial, no caso do autor menos experiente, ser-

vindo de exemplo para todos. 

12. Autoconvicção: acertada, coerente, a partir do autodescortino mentalsomático rea-

lista. 

13. Autocriticidade: o discernimento para não confundir o texto pessoal com a própria 

intraconsciencialidade, permitindo a elaboração e a revisão lúcidas do confor. 

14. Autodiscernibilidade: a autopercepção quanto aos fatores intelectivos envolvidos 

na elaboração do neoverbete. 

15. Autopensenidade: reta, sem autodispersão. 

16. Autorganizabilidade: das ideias; da intraconsciencialidade; do labcon pessoal; do 

escritório pessoal; da rotina útil pessoal; dos hábitos sadios. 

17. Coerenciabilidade: a identificação da integração conceitual entre os elementos do 

neoverbete (item 46) e entre os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, a partir da conexi-

dade (item 22). 

18. Cognicibilidade: a interação entre as faculdades cognitivas individuais processando 

as informações quanto ao tema em estudo. 

19. Coloquialidade: a capacidade de quebrar a suposta sisudez atribuída à intelectuali-

dade e aproximar-se do leitor a partir da interlocução despojada. 

20. Comparabilidade: o balanço mentalsomático entre as unidades de conteúdo do tex-

to, visando a inclusão, a modificação e a exclusão de itens. 

21. Comunicabilidade: a autocomunicação intraconsciencial; a comunicação escrita;  

a comunicação falada durante a defesa do neoverbete. 

22. Conexidade: a coesão entre as ideias e conceitos distintos formando a visão inter-

complementar de conjunto quanto ao corpus do conhecimento exposto. 

23. Conhecimento: a exploração e a ampliação ininterruptas do próprio conhecimento. 

24. Consciencialidade: a síntese consciencial individual (autobagagem holobiográfica) 

guiando a abordagem personalíssima ao tema. 

25. Convivialidade: a captação de neoideias a partir das reflexões quanto às experiênci-

as no convívio multidimensional com os outros seres. 

26. Cosmanaliticidade: a analiticidade (item 03) e a integralidade (item 46) aplicadas  

à união dos achados específicos da pesquisa levando à cosmovisão temática (item 28). 
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27. Cosmoeticidade: a aplicação da Cosmoética sem subterfúgios intelectualoides. 

28. Cosmovisibilidade: a visão de conjunto relativa do tema em pesquisa a partir da 

realidade intraconsciencial no momento evolutivo específico. 

29. Criatividade: a ausência de limites quanto às potencialidades intelectuais e produti-

vas, pautadas na Cosmoética (item 27). 

30. Curiosidade: o princípio gerador de neoideias e neoconhecimentos. 

31. Decidibilidade: a decidofilia; o antimurismo intelectual; a ausência da hipótese de 

inconclusão do neoverbete. 

32. Desapego: a exclusão de ideias boas porém não aproveitáveis no texto específico, 

sem titubear; a modificação do texto, em cima do lance, a partir da heterocrítica. 

33. Despojamento: a aceitação da própria imperfectibilidade, inevitável, permitindo  

a autenticidade (item 07) e o desapego (item 32); a eliminação da vaidade intelectual; a anticastra-

ção mentalsomática; o desenvolvimento da extroversão. 

34. Detalhismo: a compreensão da importância dos mínimos detalhes do confor permi-

tindo a máxima clareza dos conceitos expostos; o antiperfeccionismo. 

35. Dinamismo: intraconsciencial, refletido nos atos mentais. 

36. Energossomaticidade: a autossustentação desenvolta das bioenergias, combustível 

básico da existência humana, permitindo a manutenção do trabalho intelectual produtivo. 

37. Flexibilidade: mentalsomática; multidimensional. 

38. Fraternidade: o exame preciso quanto ao efeito do texto nos leitores. 

39. Heteroconscienciometricidade: a avaliação biográfica de consciências exemplaris-

tas ou antiexemplaristas para incluir, considerando a cosmoeticidade (item 27), na Argumentolo-

gia do neoverbete. 

40. Heterocriticidade: a ponderação criteriosa quanto à confiabilidade das fontes de 

pesquisa; a avaliação cuidadosa das críticas recebidas ao texto (item 41). 

41. Heterocriticofilia: abrindo caminho saudável para as heterorrevisões e melhorias 

no texto – cada consciência leitora terá sempre nova abordagem personalíssima e potencialmente 

enriquecedora. 

42. Heterodiscernimento: a distinção entre os elementos extraconscienciais sob análi-

se, base para a aplicação da heterocriticidade (item 40) juntamente com o autodiscernimento 

(item 14). 

43. Homeostaticidade: a homeostase interveicular do holossoma permitindo o funcio-

namento otimizado do mentalsoma para redigir, expor e debater o neoverbete. 

44. Iniciativa: a inspiração para escrever o neoverbete transformada na proposição do 

tema. 

45. Inovação: a abertura mentalsomática para identificar ou captar neoverpons a partir 

da ponderação (item 62) sobre a experiência pessoal ininterrupta. 

46. Integralidade: a habilidade de integrar mentalmente os elementos componentes do 

tema em pesquisa. 

47. Integridade: a eliminação dos equívocos, erros ilógicos e omissões deficitárias 

identificadas no texto. 

48. Intelectualidade: o sinergismo entre os atributos mentaissomáticos. 

49. Intencionalidade: a aplicação qualificada do binômio ideia-intenção para redigir  

o neoverbete. 

50. Interassistencialidade: a vivência do binômio autotares-heterotares; a eliminação 

do egoísmo intelectual. 

51. Interatividade: a interação interconsciencial, ampliando o impacto da convivialida-

de (item 25) sobre a gestação consciencial (gescon) do neoverbete. 

52. Interesse: pelas consciências; pela vida intrafísica; pela vida extrafísica. 

53. Inventividade: o comichão pela busca da solução de problemas, levando à inovação 

(item 45). 

54. Logicidade: a busca e aplicação da lógica multidimensional para trabalhar as ideias 

do neoverbete; a evitação do erro lógico. 
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55. Maturidade: para realizar autocrítica e lidar com as heterocríticas inevitáveis; para 

abordar adequadamente o tema. 

56. Memória: a retenção de neoideias; o acesso às ideias armazenadas no paracérebro. 

57. Paciência: pré-requisito para o desenvolvimento da persistência (item 60); o an-

tiatropelo das etapas e técnicas necessárias para a elaboração apropriada do neoverbete. 

58. Parapsiquismo: o nível do contato mentalsomático com a multidimensionalidade. 

59. Perceptibilidade: a maneira individual de perceber a intraconsciencialidade e a ex-

traconsciencialidade. 

60. Persistência: a certeza quanto à concretização final do texto impulsionando o ver-

betógrafo ininterruptamente. 

61. Poliglotismo: o conhecimento de múltiplos idiomas ampliando o dicionário cerebral 

analógico e potencializando a associação de ideias (item 06) e geração de neoverpons (item 45). 

62. Ponderabilidade: a reflexão constante quanto à manifestação pessoal (ideias, ações, 

intenção); a reflexão quanto à própria percepção (item 59), singular, da extraconsciencialidade;  

a aplicação da técnica de autorreflexão de 5 horas. 

63. Priorização: a autorganização pessoal (item 16) a partir das prioridades. O argu-

mento da falta de tempo utilizado para justificar a inconclusão do verbete aponta a insuficiente 

valorização atribuída ao verbetorado na lista de urgências do verbetógrafo. 

64. Racionalidade: a razão orientando a autocriticidade (item 13), a heterocriticidade 

(item 40) e a ponderação (item 62). 

65. Sinaleticidade: a sinalética energética e parapsíquica pessoal potencializando a cap-

tação de ideias e o contato com o amparo extrafísico de função. 

66. Sintaxidade: a compreensão e a aplicação gramatical técnica, a maior; a compreen-

são e a aplicação gramatical empírica, a menor. 

67. Sinteticidade: a evitação da exposição da ideia em duas ou 3 linhas se única linha 

basta; o domínio da forma aplicado à explicitação concisa do conteúdo; a supressão, inserção  

e ajuste de palavras visando o enxugamento do texto; a eliminação de itens não complementares 

ao restante do neoverbete. 

68. Teaticidade: a exposição de ideias considerando a teática pessoal. 

69. Tecnologicidade: o aproveitamento útil das novas tecnologias; a facilidade com  

a aplicação da informática para digitar o texto conforme os padrões da Enciclopédia da Conscien-

ciologia. 

70. Tranquilidade: quanto à autexposição a partir do texto pessoal, quando a autentici-

dade (item 07) fundamenta as decisões durante a escrita. 

71. Universalidade: a minimização máxima possível da influência dos regionalismos, 

nacionalismos e planetarismo no desenvolvimento intraconsciencial, mentalsomático. 

72. Verbação: a autexemplificação a partir dos atos e metas já alcançados, permitindo  

a autenticidade do texto (item 07). 

73. Vivência: a parte prática das experiências pessoais (item 08) na intrafisicalidade, 

além das reflexões e autavaliações posteriores. 

74. Vontade: o megapoder intraconsciencial, principal componente da persistência 

(item 60). 

 

Terapeuticologia: a terapia indicada para a decidofobia quanto à manutenção, inclusão 

ou exclusão de conteúdo no neoverbete pessoal é simples: sentar diante do computador com o ar-

quivo aberto e decidir, item a item, na hora e no ato, sem voltar atrás, quais elementos devem 

permanecer no texto e quais devem ser eliminados. Na dúvida, deve-se excluir o item, sempre.  

A ideia não aproveitada agora pode ser utilizada amanhã em outro verbete, artigo ou livro. O men-

talsoma não deve travar a si próprio. 
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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 verbetógrafo conscienciológico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02. Autoindulgência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

03. Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

04. Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05. Conhecimento  prévio:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06. Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

07. Eficácia  explicativa:  Argumentologia;  Neutro. 

08. Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

09. Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10. Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11. Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

12. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13. Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

14. Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

APÓS  CONCLUÍDO,  O  TEXTO  PODE  SER  MODIFICA- 
DO.  VALE  SEMPRE  O  AUTESFORÇO  MÁXIMO  DE  QUA-
LIFICAR  E  PUBLICAR  5,  10,  50  OU  MAIS  VERBETES  

CONSCIENCIOLÓGICOS,  AO  INVÉS  DE  APENAS  1. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou e aproveitou a oportunidade evolu-

tiva de escrever neoverbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia? Quantos já redigiu? 

Quantos pretende redigir? 

 

L. L. 
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V E R B E T O G R A F O F I L I A  
( E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verbetografofilia é a motivação, afinidade, predisposição, apreço, inte-

resse e priorização evolutiva da conscin, homem ou mulher, quanto à escrita técnica de verbetes 

ou entradas para a Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apa-

receu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia pro-

vém do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 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 verbetografia tarística. 2.  Gosto pela escrita de verbetes 

conscienciológicos. 3.  Estima pela redação verbetográfica conscienciológica. 4.  Interesse pela 

Verbetografologia. 

Neologia. O vocábulo verbetografofilia e as duas expressões compostas verbetografofi-

lia esboçante e verbetografofilia veterana são neologismos técnicos da Enciclopediologia. 

Antonimologia: 1.  Verbetografofobia. 2.  Desinteresse pela verbetografia consciencio-

lógica. 3.  Desmotivação verbetográfica. 

Estrangeirismologia: o upgrade intelectivo proporcionado pela dedicação à verbetogra-

fia; o aprimoramento contínuo do know-how verbetográfico; o continuum evolutivo na produção 

verbetográfica; a visita reiterada ao holoserver; os insights verbetográficos; o Pensenarium criati-

vo; o Verbetarium; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopriorologia Verbetográfica Conscienciológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da verbetografia tarística; os grafopensenes; a gra-

fopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenida-

de; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os ortografopensenes;  

a ortografopensenidade; o holopensene sintonizado ao fluxo enciclopédico; o holopensene da En-

ciclopediologia; a verbetografofilia evocadora do holopensene paraprocedencial; a predileção por 

holopensene intelectual; o holopensene verbetográfico favorecedor da retilinearidade pensênica;  

a realimentação sadia do holopensene criativo pessoal; o holopensene verponogênico. 

 

Fatologia: o interesse pessoal pela tares verbetográfica; o envolvimento pessoal com  

o enciclopedismo conscienciológico; as conscins intermissivistas afins ao holopensene verbeto-

gráfico; a satisfação íntima ao encaminhar neoverbetes à equipe de revisores da Enciclopédia da 

Conscienciologia; a euforin proporcionada pela escrita e defesa exitosa de verbetes consciencio-

lógicos; a autossatisfação com os resultados tarísticos do verbetorado pessoal; a acumulação de 

experiências provenientes da dedicação constante e qualificada à verbetografia tarística; a engre-

nagem verbetográfica estimuladora do intelecto; a automotivação para a amplificação dos pró-

prios atributos mentaissomáticos e dicionários cerebrais; as aquisições autocognitivas, ideativas  

e vivenciais fomentadas pela elaboração de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; o au-

tempenho na ultrapassagem dos gargalos da verbetografia conscienciológica; o apreço pelo labor 

verbetográfico; a rotina útil de produção verbetográfica; a desdramatização da escrita de verbetes 

predispondo à verbetografofilia; o Programa Verbetografia da ENCYCLOSSAPIENS desenvol-
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vendo intermissivistas verbetografofílicos; a verbetografia contagiante; a heteroindicação de te-

mas verbetáveis; o heteroincentivo à produção verbetográfica; as posturas otimizadoras do êxito 

verbetográfico estimulando a produção de neoverbetes; os agentes impulsionadores da produção 

verbetográfica; a utilização produtiva dos recursos disponíveis à verbetografia; o acervo das auto-

vivências aplicado aos verbetes pessoais; a assiduidade, constância e contribuição reiterada na 

Enciclopédia da Conscienciologia; a chapa verbetográfica enquanto base de planejamento da fu-

tura gescon; a saída da inércia ideativa através da escrita de verbetes; a experimentação intelecti-

va no preenchimento da chapa verbetográfica; as sessões prediletas do verbete; a manutenção do 

fluxo tarístico grafopensênico; a ebulição de neoideias no período de repouso consecutivo à imer-

são verbetográfica; a prole verbetográfica pessoal; os verbetes do mesmo autor, indicando as dile-

ções e especialidades proéxicas; a intimidade com a verbetografia; a postura de semperaprendên-

cia no domínio da Verbetologia; o tratamento enciclopédico das verpons; o desenvolvimento da 

linguagem mentalsomática; o desenvolvimento gradual da Cosmovisiologia; a gratidão pela opor-

tunidade evolutiva de participar da Enciclopédia da Conscienciologia; a valorização da estrutura 

enciclopédico-conscienciográfica de ponta; a não postergação quanto à própria participação na 

Enciclopédia da Conscienciologia; a autolucidez quanto aos ganhos evolutivos do engajamento 

verbetográfico; a autopredisposição para a materialização de verpons desassediadoras e liber-

tadoras das consciências; a naturalidade fraterna de a conscin lúcida distribuir as conquistas cog-

nitivas pessoais a partir da tarefa do esclarecimento (tares); o compromisso autoral intransferível 

de explicitação das ideias pessoais; a autoconvicção quanto à primazia da escrita em favor dos ou-

tros pela interassistencialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois das atividades verbetográficas; a prática verbetográfica favorecendo a interação com a multi-

dimensionalidade; a interação parapsíquica contínua com equipe avançada de amparadores extra-

físicos da Enciclopédia da Conscienciologia; a tenepes enquanto fonte ideativa verbetográfica; as 

sincronicidades pesquisísticas na composição de verbetes; a automotivação para a escrita de ver-

betes enquanto paravinco da intermissibilidade recente; a sustentabilidade da conexão com a au-

toparaprocedência cursista a partir da produção verbetográfica; o autoinvestimento no parapsi-

quismo intelectual; as inspirações extrafísicas insistentes afloradas logo depois do período de tra-

balho (posfácio dos originais); a dedicação constante à escrita ao longo das retrovidas; o desen-

volvimento da estilística e da conteudística dos escritos pessoais ao longo da seriéxis; a antevisão 

do autorrevezamento seriexológico; a importância de deixar o legado enciclopédico para as próxi-

mas ressomas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;  

o sinergismo vivência-escrita; o sinergismo megatrafor intelectual–proatividade verbetográfica. 

Principiologia: os princípios da estilística verbetográfica; os princípios da conformáti-

ca conscienciológica; o princípio do continuísmo verbetográfico; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade 

evolutiva; o autocompromisso evolutivo com a fixação grafotarística dos princípios da Conscien-

ciologia; o princípio da retribuição do conhecimento recebido; o princípio dos paradeveres in-

termissivos; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando a retribuição dos aportes 

proexológicos recebidos. 

Teoriologia: a teoria da minipeça multidimensional interassistencial. 

Tecnologia: a teática verbetográfica; as técnicas de elaboração do verbete; as técnicas 

empregadas na construção da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do confor verbeto-

gráfico; a técnica do verbete mensal; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos ver-

betográficos; a verbetografofilia utilizada na condição de técnica de auto e heterodesassédio 
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mentalsomático; a técnica da omnipesquisa permanente; a técnica das prioridades consciencioló-

gicas evolutivas. 

Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático dos intermissivistas; os voluntários  

e voluntárias da Enciclopédia da Conscienciologia; o voluntariado da Associação Internacional 

de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS). 

Laboratoriologia: a doação tarística do laboratório consciencial (labcon); o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia; o Colégio Invisível da Enciclopediologia; o Colégio Invisível dos Verbetólogos; o Colégio 

Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito das técnicas verbetográficas na qualificação da escrita; o efeito da 

autorganização no completismo verbetográfico; o efeito automotivador do êxito verbetográfico; 

os efeitos da ampliação da autoconfiança mentalsomática; os efeitos proexológicos da verbeto-

grafia; o efeito do verbetorado na próxima intermissão; o efeito da verbetografia consciencioló-

gica na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito libertário das pesquisas cosmoéticas continu-

adas. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à escrita de verbetes conscienciológi-

cos; as neossinapses promovidas pela organização e associação de ideias no exercício da verbe-

tografia; a formação de neossinapses pela produção contínua de verbetes; as paraneossinapses 

desenvolvidas ao longo do entrosamento com a verbetografia. 

Ciclologia: o ciclo de produção verbetográfica; a manutenção do ciclo autoverbetográ-

fico concepção-escrita-revisão-defesa-publicação; o ciclo completismo verbetográfico–euforin– 

–escrita de neoverbete; o ciclo contínuo de produção intelectual. 

Enumerologia: o apreço pela Verbetografologia; o apreço pela Pesquisologia Enciclo-

pédica; o apreço pela Associaciologia; o apreço pela Tecnologia Conscienciográfica; o apreço 

pela Enumerologia; o apreço pela Lexicologia; o apreço pela Verponologia. O interesse em com-

partilhar a autocognição; o interesse em partilhar os autoneoachados; o interesse em materializar 

as inspirações de neoverbetes; o interesse em cumprir a tares intransferível; o interesse em retri-

buir a assistência recebida; o interesse em contribuir com o desenvolvimento da Ciência Cons-

cienciologia; o interesse em honrar o investimento haurido no Curso Intemissivo (CI). 

Binomiologia: o binômio autodesassédio mentalsomático–heterodesassédio; o equilí-

brio no binômio recebimento-retribuição; o binômio auto-herança–heteropartilha; o binômio 

produção–transmissão do conhecimento; o binômio conteúdo-forma; o binômio autorganização- 

-auteficácia; o binômio dedicação-competência; o binômio repetição-desenvolvimento. 

Interaciologia: a interação grafopensenidade intrafísica–amparalidade extrafísica;  

a interação tenepes-verbetografia; a interação autodeterminação–acabativa verbetográfica; a in-

teração escrita verbetográfica–defesa do verbete. 

Crescendologia: o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o crescendo na valorização do 

confor enciclopédico; o crescendo do refinamento estilístico no verbetorado; o crescendo na se-

dimentação teática de conteúdos conscienciológicos; o crescendo inspiração-transpiração-trans-

missão; o crescendo labor intelectual–geração de neoideias; o crescendo autopesquisa–erudição 

multidimensional–neoverbetes retributivos; o crescendo Verbetografologia-Megagesconologia;  

o crescendo megagescon grupal–megagescon individual.  

Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio priori-

dade-desafio-autossuperação; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio da 

autoprodutividade automotivação-trabalho-lazer; o trinômio grafotécnico detalhismo-circulari-

dade-exaustividade. 

Polinomiologia: o polinômio título do verbete–chapa verbetográfica–fórmula formal– 

–revisão exaustiva–defesa tertuliária–publicação final; o polinômio vivenciar-refletir-escrever- 

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

Antagonismologia: o antagonismo engajamento verbetográfico / displicência verbeto-

gráfica; o antagonismo empenho verbetográfico / preguiça mental; o antagonismo produtividade 
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verbetográfica / postergação verbetográfica; o antagonismo assiduidade enciclopédica / ausên-

cia enciclopédica; o antagonismo partilha do saber / sonegação do saber. 

Politicologia: a democracia na autoinclusão ao verbetorado conscienciológico. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à verbetografia tarística. 

Filiologia: a verbetografofilia; a enciclopediofilia; a tertuliofilia; a verponofilia; a pes-

quisofilia; a grafofilia; a cogniciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a superação da verbetografofobia; a supressão da fobia à autexposição. 

Sindromologia: a extinção da síndrome da inércia grafopensênica; a superação da sín-

drome da procrastinação na elaboração de neoverbetes; a síndrome da pressa impossibilitando  

a verbetografia exitosa. 

Maniologia: a intelectomania; a lexicomania; a enciclopediomania. 

Mitologia: o mito da criatividade instantânea sem autesforço. 

Holotecologia: a verbetoteca; a encicloteca; a lexicoteca; a grafoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Verbetografologia; a Verbetologia; a Grafo-

pensenologia; a Conscienciografologia; a Redaciologia; a Gesconologia; a Heuristicologia; a Ver-

ponologia; a Comunicologia; a Taristicologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intelectual; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amparador extrafísico de função da verbetografia; o revisor verbeto-

gráfico; o intermissivista verbetógrafo; o verbetógrafo inversor existencial; o verbetógrafo reci-

clante existencial; o continuísta verbetográfico; o verbetólogo; o proexista; o comunicólogo;  

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

 

Femininologia: a amparadora extrafísica de função da verbetografia; a revisora verbeto-

gráfica; a intermissivista verbetógrafa; a verbetógrafa inversora existencial; a verbetógrafa reci-

clante existencial; a continuísta verbetográfica; a verbetóloga; a proexista; a comunicóloga; a sis-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo 

sapiens auctor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapi-

ens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetografofilia esboçante = a evidenciada ou demonstrada pelo neo-

verbetógrafo durante a produção do primeiro verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia; 

verbetografofilia veterana = a mantida pelo verbetógrafo na produção continuada de verbetes pa-

ra a Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura da Enciclopediologia Consciencioló-

gica; a cultura tertuliária. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, pelo menos 15 variáveis indicadoras da autodileção verbetográfica: 

01.  Acabativa. Autodeterminação para o completismo verbetográfico. 

02.  Afinidade. Afinização com a conscienciografia. 

03.  Anotação. Registro sistemático do ideário verbetográfico. 

04.  Autodesempenho. Produtividade verbetográfica. 

05.  Confor. Atendimento às regras da Conformaticologia Verbetográfica. 
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06.  Instigação. Fomento de temas verbetáveis.  

07.  Interesse. Curiosidade pesquisística. 

08.  Inventividade. Concepção de neoverpons construtivas. 

09.  Maxiproéxis. Senso de contribuição para a megagescon grupal. 

10.  Paraperceptibilidade. Parapsiquismo mentalsomático no verbetorado. 

11.  Persistência. Continuísmo verbetográfico. 

12.  Prioridade. Priorização da verbetografia tarística. 

13.  Responsabilidade. Autengajamento no ciclo verbetográfico. 

14.  Sistematização. Autorganização das atividades mentaissomáticas prioritárias. 

15.  Traquejo. Domínio das 70 seções da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verbetografofilia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acabativa  verbetográfica:  Verbetologia;  Neutro. 

02.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

03.  Ciclo  autoverbetográfico:  Lexicologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  do  verbetorado:  Verbetologia;  Homeostático. 

07.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Hiato  verbetográfico:  Evoluciologia;  Neutro.  

09.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

10.  Mundo  verbetográfico:  Gesconologia;  Homeostático. 

11.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Verbetarium:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

13.  Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

14.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  ROTINA  PRODUTIVA  INTELECTUAL  DESENVOLVE  

GRADUALMENTE  A  VERBETOGRAFOFILIA  NOS  INTER-
MISSIVISTAS  AFEITOS  À  LINHA  DE  MONTAGEM  HEU-
RÍSTICA  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a autodileção pela verbetografia? 

Quais os resultados evolutivos da publicação continuada de verbetes, observados até o momento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Manfroi, Eliana; Crescendo verbetógrafo-maxiproexista: assumindo a identidade interassistencial; Arti-
go; Revista; Conscientia; Trimestral; Vol. 17; N. 2; 12 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2013; páginas 180-188. 

 

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

      

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbetograma é a técnica, recurso ou esquema de autavaliação intracons-

ciencial a partir da análise crítica, racional e detalhista dos verbetes da Enciclopédia da Conscien-

ciologia empregada pela conscin, homem ou mulher, especialmente verbetógrafo ou verbetógrafa, 

objetivando o autoconhecimento holossomático. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grama 

vem do idioma Grego, gramma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; 

lista; documento; livro; tratado; ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento grá-

fico; figura de Matemática”. Surgiu no Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Técnica de autavaliação verbetológica. 2.  Recurso de autoconscien-

ciometria verbetológica. 3.  Autoconscienciograma verbetológico.   

Neologia. O vocábulo verbetograma e as duas expressões compostas verbetograma par-

cial e verbetograma integral são neologismos técnicos da Autoconscienciogramologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciograma. 2.  Cosmograma. 

Estrangeirismologia: o checkup autevolutivo; a keyword para as recins; os findings da 

autopesquisa; o striptease consciencial; o upgrade autocognitivo; o Autopesquisarium; o Verbe-

tarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição autoconscienciométrica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Enciclopédia: 

plataforma autopesquisogênica. 

Ortopensatologia: – “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”. “A Enciclopédia da Conscienciologia é a me-

lhor autoconfrontação para quem compreende”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o confronto dos autopensenes com as verpons; a En-

ciclopédia da Conscienciologia instigando a análise da autopensenidade. 

 

Fatologia: o verbetograma; a autevolutividade pesquisada a partir dos verbetes da Enci-

clopédia da Conscienciologia; o aquilatamento da autoconsciencialidade na imersão enciclopedi-

ológica; as variáveis autoconscienciométricas ínsitas nos verbetes; a Seção Questionologia; as 

sínteses temáticas provocando autorreflexões; o aquecimento neuronal com a leitura dos verbetes; 

a aguçamento da autocrítica; o refinamento da lógica evolutiva; a consolidação do raciocínio lógi-

co; o detalhismo cosmovisiológico; a vontade javalínica em catalisar o avanço autevolutivo; os 

verbetes suscitando autoquestionamentos; a avaliação da autoprodutividade evolutiva; a extração 

máxima dos recursos enciclopediológicos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os parassinais sin-

crônicos à leitura de verbete indicando bloqueios a reciclar; os alertas da sinalética bioenergética 

pessoal; os registros holomnemônicos emergidos mediante leitura dos verbetes; as senhas autorre-
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trocognitivas; os banhos de energia durante leitura dos verbetes indicando temas a pesquisar;  

a conexão cérebro-paracérebro favorecendo a autoconscienciometria; o esquadrinhamento dos 

verbetes com emprego da inteligência evolutiva (IE); o desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo atenção cognitiva–autopesquisa; o sinergismo parapsi-

quismo-verbetografia. 

Principiologia: o princípio de a autevolução ser a autodepuração cosmoética da pense-

nosfera pessoal; o princípio da evolução grupal; o princípio da autorreeducação evolutiva;  

o princípio pesquisístico de quem procura acha; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da evolução consciencial, inarredável  

e infinita; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) apurando a intencionalidade para 

as autavaliações rigorosas e realistas. 

Teoriologia: a teoria e prática do verbetograma; a teoria da medida consciencial; a teo-

ria do autesforço evolutivo consciente; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da singulari-

dade evolutiva; a teoria da inteligência evolutiva; a teática do exemplarismo. 

Tecnologia: a vivência da técnica da autavaliação evolutiva pela leitura reflexiva dos 

verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Voluntariologia: o intermissivista voluntário da Conscienciologia interessado na aute-

volução consciente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium (Verbetologia). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito da leitura autocrítica dos verbetes nas autorreciclagens; o efeito do 

verbetorado pessoal nas autorrecins; os efeitos recicladores das confrontações interverbetes;  

o efeito do exemplarismo dos verbetógrafos na motivação autoconscienciométrica; o efeito da 

dissecção microtômica dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia na mundividência pes-

soal; a recuperação de megacons enquanto efeito da leitura correta dos verbetes; o novo patamar 

evolutivo alcançado pelo efeito da aplicação teática do verbetograma. 

Neossinapsologia: as neossinapses exigidas para a reflexão autocrítica mediante a lei-

tura dos verbetes; a Enciclopediologia instigando a criação de neossinapses autoconscienciomé-

tricas. 

Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavalia-

ção; o ciclo leitura-reflexão-compreensão; o ciclo problema-solução; o ciclo leitura-teoria-vi-

vência-comprovação; o ciclo inexperiências-erros-retificações-acertos; o ciclo de renovações;  

o ciclo da evolução pessoal. 

Enumerologia: os conceitos reciclogênicos; as expressões provocativas; os raciocínios 

entrelinhados; a fatuística desafiadora; as enumerações abrangentes; as frases enfáticas; os questi-

onamentos explícitos. 

Binomiologia: o binômio Verbetografia-Autoconscienciometria. 

Interaciologia: a interação inteligência evolutiva–cognição recicladora; a interação au-

toconsciencialidade cosmoética–autocosmovisão; a interação autopesquisa-heteropesquisa; a in-

teração teorização-experimentação; a interação vivências-interpretações; a interação autavalia-

ção cosmoética–autocompreensão lúcida; a interação verbetorado-verbetograma. 

Crescendologia: o crescendo autoconsciencialidade-interconsciencialidade-cosmocons-

ciencialidade.  

Trinomiologia: a aplicação do verbetograma impulsionando o trinômio Autoconscienci-

ometrologia-Autopesquisologia-Autoconsciencioterapia. 
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Polinomiologia: o polinômio autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagem-autorres-

peito. 

Antagonismologia: o antagonismo autorresponsabilização existencial / autovitimiza-

ção; o antagonismo fixação nosográfica / megafoco evolutivo; o antagonismo abordagem psicos-

somática / abordagem mentalsomática; o antagonismo  trafar / trafor; o antagonismo teoria  

/ prática; o antagonismo mundividência enciclopédica / visão sectária; o antagonismo Enciclope-

diologia / Ignorantismo. 

Paradoxologia: o paradoxo enciclopédico compactação informacional–distensão idea-

tiva. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a autodiscernimen-

tocracia; a interassistenciocracia; a mentalsomatocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à seleção das variáveis autavaliativas na En-

ciclopédia da Cosncienciologia; as leis do Paradireito orientando as renovações íntimas. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da autovitimização. 

Holotecologia: a encicloteca; a conscienciogramoteca; a metodoteca; a experimentote-

ca; a criticoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a coerencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciogramologia;  a Enciclopediologia; a Verbetome-

trologia; a Autocoerenciologia; a Verbaciologia; a Descrenciologia Cosmoética; a Autorreeduca-

ciologia; a Autoparapercepciologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autoproexo-

logia; a Autoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; a conscin racional; a conscin 

intelectual; a conscin mentalsomática; a conscin autocrítica; a conscin-cobaia; a isca humana lúci-

da; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa minipeça do Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o verbetólogo; o neoverbetógrafo; o verbetógrafo veterano; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o intermissivista; o retomador de tarefa; o teletertuliano;  

o tertuliano; o completista; o exemplarista; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; 

o projetor consciente; o sistemata; o maxiproexista; o agente retrocognitor. 

 

Femininologia: a verbetóloga; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa veterana; a inversora 

existencial; a reciclante existencial; a intermissivista; a retomadora de tarefa; a teletertuliana;  

a tertuliana; a completista; a exemplarista; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; 

a projetora consciente; a sistemata; a maxiproexista; a agente retrocognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens verbetologus; o Homo 

sapiens experimentator; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetograma parcial = aquele embasado nas perguntas oriundas apenas 

da Seção Questionologia dos verbetes; verbetograma integral = aquele embasado nas questões 

levantadas a partir de qualquer Seção dos verbetes. 

 

Culturologia: a Multiculturologia do Enciclopedismo. 
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Caracteristicologia. De acordo com a Atributologia, pode-se distinguir 3 linhas de auto-

pesquisa a partir do estudo dos verbetes, objetivando o upgrade evolutivo pessoal, a seguir dis-

postas em ordem didática: 

1.  Traforologia. O estudo dos verbetes para vislumbrar trafores ociosos e / ou colher 

subsídios capazes de acelerar a teática cosmoética dos traços-força já reconhecidos. 

2.  Trafarologia. O estudo dos verbetes para reconhecer trafares subliminares e / ou co-

lher subsídios capazes de contribuir para a superação dos traços-fardo já reconhecidos. 

3.  Trafalologia. O estudo dos verbetes para identificar trafais inimaginados e / ou co-

lher subsídios capazes de fomentar o preenchimento dos traços-força faltantes já reconhecidos. 

 

Procedimentologia. Com o propósito de motivar a Autopesquisologia Verbetológica, 

eis, na ordem funcional, exemplo de sequência de passos a ser observada no decorrer da leitura da 

Enciclopédia da Conscienciologia, capaz de potencializar os resultados da aplicação do verbeto-

grama: 

1.  Temas: a listagem dos assuntos prioritários à autopesquisa.  

2.  Verbetes: a seleção dos verbetes convergentes aos temas listados. 

3.  Itens: a coleta de itens significativos à autopesquisa, extraídos dos verbetes selecio-

nados, capazes de suscitar autorreflexões sobre os temas listados. 

4.  Questões: o desdobramento dos itens coletados em questões com novas abordagens, 

objetivando esquadrinhar o momento evolutivo pessoal. 

5.  Casuísticas pessoais: o exercício mnemônico de rememoração e registro de casuísti-

cas pessoais sobre cada tópico em estudo. 

6.  Metas: o traçado de metas e ações passíveis de êxito quanto às reciclagens técnicas, 

seja para a superação de trafares, desenvolvimento teático dos trafores ou preenchimento dos tra-

fais.  

 

Singularidade. Considerando a Autexperimentologia, cada conscin possui forma perso-

nalíssima de ler e interpretar as realidades e pararrealidades impressas nos verbetes da Enciclopé-

dia da Conscienciologia. Assim, o autopesquisador interessado na utilização do verbetograma po-

de criar procedimentos específicos para adequar à própria personalidade singular. O importante  

é usufruir do universo de informação contido nessa megagescon.  

  

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verbetograma, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

02.  Auto-Historiograma:  Historiologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia  Verbetográfica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

04.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Conscienciocentragem:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

06.  Desassediometria:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

10.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático.  

11.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13.  Recinometria:  Recinologia;  Neutro. 

14.  Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

15.  Verbetografia  ortopensenogênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 
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A  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  OFERECE  AOS  

INTERESSADOS  NA  ACELERAÇÃO  AUTEVOLUTIVA  LÚCIDA 

O  VERBETOGRAMA  COMO  RECURSO  DE  REESTRUTURA-
ÇÃO  PENSÊNICA  ATRAVÉS  DA  ERUDIÇÃO  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vislumbra a possibilidade de aplicar o verbeto-

grama? De modo parcial ou integral? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa; & Schmit, Luimara; Cosmoeticometria; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.  

7; N. 3; 2 E-mail; 39 enus.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2003; páginas 92 a 108. 

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 16. 
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 584. 

 

R. N. 
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V E R B E T Ó L O G O  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbetólogo é a conscin, homem ou mulher, pesquisadora, verbetógrafa, 

docente, revisora, leitora crítica e preceptora, voluntária especialista teática em Verbetologia,  

empenhada na sustentabilidade tarística da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição logo deri-

va do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; razão; senso co-

mum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; explicação; a razão divina; fa-

lante; o que fala; o que estuda, conhece, e especialista em”. 

Sinonimologia: 1.  Especialista em Verbetologia. 2.  Expert em Verbetologia. 3.  Espe-

cialista na Enciclopediologia Conscienciológica. 

Neologia. O vocábulo verbetólogo e as 3 expressões compostas verbetólogo iniciante, 

verbetólogo mediano e verbetólogo veterano são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Verbetógrafo. 2.  Lexicólogo. 3.  Enciclopedista eletronótico. 4.  En-

ciclopedista iluminista. 

Estrangeirismologia: o Holociclo enquanto alma mater do verbetólogo; o background 

autobiográfico passível de ser renovado; a reentrée humana embasada na Parailuminismologia;  

a expertise verbetológica; o turning point evolutivo; o sobrepujamento da vanitas vanitatum inte-

lectual; a condição do pesquisador independente na dedicação full time à Enciclopédia da Consci-

enciologia; o apreço pelo labor limae textual; a curiosidade verbum ad verbum; a paratecnicidade 

mot à mot; o bonheur proexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade enciclopedista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Neoenciclopediografologia; o holopensene pes-

soal da Interassistenciologia Gráfica; o materpensene verbetológico; os enciclopensenes; a enci-

clopensenidade; as energias conscienciais (ECs) do holopensene grupal atuando sobre a holosfera 

pessoal dos intermissivistas; a intimidade holopensênica enciclopedista; a familiariedade grafo-

pensênica; o holopensene desassediador; os ortopensenes; a ortopensenidade gerada pela verbeto-

grafofilia; a ortoliderança intelectual em prol do holopensene verbetológico na Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a gradação das características específicas 

da autopensenidade carregada no pen; o holopensene da autocientificidade verbetológica; 

 

Fatologia: a tares enquanto neovalor do verbetólogo; a autovalorização do momentum 

existencial multidimensional capitalizando o autacervo evolutivo; a rotina útil do verbetólogo; 

o alinhamento das oportunidades evolutivas aos perfis convergentes; o aprendizado insubstituível 

junto ao propositor da Enciclopédia da Conscienciologia; o Holociclo enquanto útero mentalso-

mático formador de verbetólogos; a experiência integrando a equipe de enciclopedistas do Holo-

ciclo; o senso de pertencimento aos trabalhos do Holociclo; as facilidades e dificuldades consci-

enciográficas; a curiosidade pesquisística; a identificação e aplicação dos autotrafores conscien-

ciográficos; a reescrita neoparadigmática; a autoridade autoral; o autodidatismo; a estudiosidade; 

o apreço pelo generalismo; a Tudologia; o mérito pessoal e grupal; as possibilidades de recompo-

sição grupocármica de base intelectual; a assunção da especialidade proexológica; a neomundivi-

dência propulsora do esclarecimento multidimensional; as oportunidades evolutivas a partir da 
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tares verbetológica; as autopesquisas a partir do verbetorado; a busca pela vivência exemplarista 

cosmoética chancelando as ponderações verbetológicas em geral. 

 

Parafatologia: o autocompromisso pré-ressomático enciclopedista; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático sustentando o trabalho do verbetólogo; a comunex Interlúdio; 

os revezes retrobiográficos; os resgates autobiográficos; as repercussões multidimensionais de re-

trovida produtiva; a espiral evolutiva enciclopedista multiexistencial; o impacto seriexológico do 

autenfrentamento reconciliador; as sincronicidades autopesquisísticas, energéticas e parapsíqui-

cas; a neoaquisição intermissiva vivenciada em prol da megagescon grupal; o autorreconhecimen-

to parapsíquico enciclopediológico; a Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológi-

co; os trafores parapsíquicos em prol da interassistência neoenciclopediografológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo materpensene-megatrafor; o sinergismo proexológico 

dos trafores; o sinergismo trafores teóricos–trafores práticos; o sinergismo trafores-paratra-

fores. 

Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da megafrater-

nidade regendo o voluntariado na Cognópolis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) reiterado na rotina verbetológica. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica da madrugada; as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica da 

assim; a técnica da desassim; a técnica da rotina útil verbetográfica; a técnica da empatia verbe-

tológica; as técnicas de reciclagem. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Ter-

tuliarium); o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório 

conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Enciclopediologia; o Colégio Invisível da Maxipro-

exologia. 

Efeitologia: o efeito intermissivo; o efeito halo da organização evolutiva pessoal. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses intermissivistas; as neossinapses leitorais ne-

cessárias ao verbetólogo. 

Ciclologia: o ciclo monovisão (intrafisicalista)-cosmovisão (multidimensional). 

Enumerologia: o temperamento do verbetólogo; o currículo do verbetólogo; o estilo do 

verbetólogo; a faceta do verbetólogo; a fisionomia do verbetólogo; a tendência do verbetólogo;  

a bagagem holobiográfica do verbetólogo. 

Binomiologia: o binômio assistido-assistente; o binômio pessoa física–pessoa jurídica; 

o binômio verbetólogo-conscienciografologista. 

Interaciologia: a interação autoconceito-heteroconceito. 

Crescendologia: o crescendo verbetógrafo jejuno–verbetólogo; o crescendo enciclope-

dista setecentista–neoenciclopedista. 

Trinomiologia: o perfil do verbetólogo delineado pelo trinômio trafor-trafar-trafal. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma enquanto in-

dicador das singularidades do verbetólogo em análise. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin assediadora–intermissivista assistente. 

Paradoxologia: o paradoxo de os bastidores poderem ser mais relevantes se compara-

dos à ribalta. 
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Politicologia: a assistenciocracia; a democracia; a proexocracia; a conscienciocracia;  

a cognocracia; as políticas enciclopediológicas observadas, propostas e qualificadas pelos verbe-

tólogos. 

Legislogia: as leis do Paradireito aplicadas ao ciclo de autoprodutividade verbetológica. 

Filiologia: a enciclopediofilia. 

Fobiologia: a queda da cogniciofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a consciencioteca; a conscienciometroteca; a elencoteca; a mentalsoma-

toteca; a autopesquisoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Caracterologia; a Conscienciometrologia; a Ver-

betologia; a Conscienciologia; a Cogniciologia; a Holoculturologia; a Holobiografologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Neoenciclopediografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; as equipes técnicas do Holociclo; as equipes técnicas da ENCY-

CLOSSAPIENS. 

 

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

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o editor neoenciclopedista; o macrossômata;  

o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepcio-

logista; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o reciclante existencial;  

o reeducador; o revolucionário; o sistemata; o tertuliano; o voluntário. 

 

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

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lú-

cida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a editora neoenciclopedista; a macrossômata; a in-

telectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a reciclante existencial;  

a reeducadora; a revolucionária; a sistemata; a tertuliana; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus;  

o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentia-

lis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoe-

thicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetólogo iniciante = o pré-serenão, capaz de compor o holopensene 

verbetológico por meio da atuação em grupo; verbetólogo mediano = o desperto, capaz de susten-

tar e ampliar o holopensene verbetológico por meio do exemplarismo pessoal aglutinador; verbe-

tólogo veterano = o orientador evolutivo, capaz de implantar, promover e sustentar, por décadas, 

o holopensene verbetológico, por meio da proposição continuada de neoverpons. 

 

Culturologia: a cultura da Enciclopediologia Conscienciológica; a cultura da verbeto-

grafia conscienciológica; a cultura da Autopesquisologia Verbetográfica; o Multiculturalismo. 
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Caracterologia. Segundo a Experimentologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 70 

características ou condições desejáveis, compondo o perfil do verbetólogo ideal: 

01. Amparabilidade. A predisposição para atuar ao modo de conceptáculo ao amparo 

extrafísico, qualificando a Amparologia Funcional. 

02. Anonimato. A satisfação pessoal quanto aos trabalhos cosmoéticos de bastidores, 

incentivando o egocídio cosmoético. 

03. Argumentatividade. A capacidade de argumentação retilínea e cosmoética, justifi-

cando a Taristicologia Verbetológica. 

04. Assiduidade. A frequência constante e tenaz no voluntariado. 

05. Associação de ideias. A capacidade de conexão entre ideias, juntando as pontas 

entre os conceitos conscienciológicos. 

06. Autocientificidade. A qualificação do autoconhecimento por meio da autopesquisa 

sistemática, ratificando o paradigma consciencial. 

07. Autocoerência. O atilamento quanto à ausência de contradição nas diversas mani-

festações pensênicas. 

08. Autocomprometimento. A sustentação empenhada dos compromissos pessoais as-

sumidos. 

09. Autoconcentração mental. A capacidade pessoal insubstituível da atenção nos tra-

balhos intelectuais em geral, notadamente a leitura e a escrita. 

10. Autoconfiança intelectual. A autossegurança e a autexperiência intelectivas cola-

borando no delineamento  dos limites tarísticos. 

11. Autocriticidade. O posicionamento autocrítico cosmoético permeando as atividades 

mentaissomáticas. 

12. Autodefesa energética. A agudez para a refratariedade energética cosmoética. 

13. Autodesassedialidade. A manutenção da higidez autopensênica autodesassedia-

dora. 

14. Autodeterminação. A vontade firme mantendo a determinação em prol dos objeti-

vos tarísticos. 

15. Autodidatismo. A vocação pessoal pelas iniciativas de busca pelo conhecimento re-

ciclogênico, independentemente dos estudos formais. 

16. Autodiscernimento. A capacidade de juízo crítico grafopensênico, entre o melhor  

e o pior, buscando qualificar a Enciclopediologia Conscienciológica. 

17. Autodisponibilidade. A predisposição incondicional às oportunidades interassisten-

ciais surgidas. 

18. Autoperseverança. A dedicação aos desafios laborais pessoais reciclogênicos. 

19. Autoposicionamento. A firmeza e a coragem quanto a opiniões e posições pessoais. 

20. Autorganização. O interesse teático pelas diversas modalidades de organização. 

21. Autossustentabilidade. A condição pessoal de autossustentação holossomática. 

22. Autovisão coletiva. A capacidade de perceber e interpretar a realidade ou a parar-

realidade na perspectiva mais panorâmica possível, lato sensu. 

23. Conformaticofilia. O apreço pelo entendimento e a prática do confor enciclopedio-

lógico. 

24. Consciencialidade. A primazia do valor consciencial enquanto prioridade prioritá-

ria nas diversas injunções do expediente enciclopediológico. 

25. Conscienciofilia. O interesse e estima pessoal pelas consciências em geral. 

26. Continuidade. O senso de continuísmo laboral no ciclo de produtividade enciclo-

pedista. 

27. Cosmoeticidade. A vivência da autoincorruptibilidade verbetográfica, sustentada 

pela Verbaciologia Verbetológica. 

28. Cosmovisão. A mundividência pessoal ampliada, pela busca da vivência do binômio 

cosmovisiológico extensão–profundidade cognitiva. 

29. Curiosidade pesquisística. A cogniciofilia, mantendo o interesse em tudo relativo 

ao holopensene circundante. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22594 

30. Decidibilidade. A capacidade de tomar decisões editoriais refletidas e idôneas. 

31. Detalhismo. A valorização das minúcias e detalhes da Conformática Verbetológica. 

32. Discrição. A manutenção silenciosa dos bastidores editoriais. 

33. Empatia. A vivência de pensenes empáticos nas diversas fases do verbetorado. 

34. Enciclopedialidade. A visão panorâmica máxima pela reunião dos conhecimentos 

científicos essenciais da Humanidade, intra e extrafísicos. 

35. Enciclopediofilia. A dileção pelo enciclopedismo em geral. 

36. Enciclopediometria. Os estudos sistemáticos da qualidade, da compactação infor-

macional, da complexidade, da conformática do verbete. 

37. Estudiosidade. O pendor pelos estudos em geral, independentemente de títulos, 

obrigações ou cargos acadêmicos. 

38. Flexibilidade. A predisposição a mudanças e flexibilização diante de pontos de vis-

tas divergentes, favorecendo a grafopensenidade. 

39. Grafofilia. O apreço pela escrita pessoal e alheia, sustentando a Revezamentologia 

Conscienciográfica. 

40. Gramaticidade. A competência técnica gramatical embasando a estilística cons-

cienciológica. 

41. Grupalidade. O senso de convivialidade e gregarismo qualificando os resultados 

intelectuais maxiproéxicos. 

42. Heterocriticidade. O hábito salutar de fazer heterocríticas úteis. 

43. Imparcialidade. A isenção necessária a opiniões e posicionamentos intelectuais in-

terpares cosmoéticos. 

44. Intelectualidade. A ampliação da intelectualidade pessoal, em prol do essencial  

e da eficácia consciencial. 

45. Interassistencialidade. A predisposição assistencial, sem apriorismos ou acepção  

de pessoas, em prol da Megafraternologia. 

46. Intercompreensibilidade. A capacidade de intercompreensão das singularidades  

e idiossincrasias dos compassageiros evolutivos. 

47. Leiturofilia. O gosto pela leitura técnica e diversificada qualificando a amplitude 

cognitiva. 

48. Lexicofilia. A afeição pelo conhecimento lexical, palavras, significação e caracterís-

ticas sintáticas. 

49. Linearidade. A manutenção do megafoco nas ideias e na autopensenidade retilínea. 

50. Mentalsomaticidade. A desenvoltura mentalsomática reciclogênica. 

51. Neofilia. O abertismo a neoideias e neoconceitos a favor de neoverpons. 

52. Pangrafia. O desenvolvimento de múltiplas parapercepções em prol da pangrafia  

verbetológica. 

53. Paraperceptibilidade. A valorização teática das parapercepções na rotina verbeto-

lógica. 

54. Paratecnicidade. A busca constante pelo emprego e aprimoramento da Paratecnolo-

gia Verbetológica. 

55. Poliglotismo. O investimento no poliglotismo prático, em prol da Multiculturologia. 

56. Polimatia. A amplitude e profundidade cognitiva diversificada crescente. 

57. Pragmatismo. A noção de praticidade e exequibilidade cosmoéticas, sustentando  

a realização do melhor possível, no aqui-agora-multidimensional. 

58. Precisão. O emprego técnico e preciso dos vocábulos e a evitação de palavras gra-

tuitas, em prol da linguagem denotativa. 

59. Prioridade. O senso da gestão intelectual dinamizando a produtividade verbetoló-

gica grupal. 

60. Profundidade. A tendência aos aprofundamentos temáticos, a partir da exaustivida-

de pesquisística. 

61. Racionalidade. A manutenção da racionalidade nas abordagens e assuntos, sem 

desconsiderar a lógica multidimensional. 
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62. Respeito. A consideração pelas ideias e posicionamentos alheios, respeitando os li-

mites conteudísticos enciclopediológicos. 

63. Responsabilidade. O senso de responsabilidade quanto aos paradeveres intermis-

sivos da Maxiproexologia Grupal. 

64. Serenidade. A manutenção do equilíbrio autopensênico favorecedor da mentalso-

maticidade. 

65. Teaticidade. A priorização da fórmula 1% de teoria e 99% de prática nas diversas 

atividades verbetológicas. 

66. Tenepessismo. A prática da tenepes ao modo de sustentáculo das atividades intelec-

tuais diárias. 

67. Tertuliofilia. O gosto pelas tertúlias diárias enquanto palco da Autexemplologia  

Tarística. 

68. Traforismo. A valorização do melhor de si e de outrem, em prol do exemplarismo 

verbetográfico reeducador. 

69. Verbetografofilia. O apreço e o entendimento da condição do verbetorado fixando 

o processo evolutivo da Reurbexologia. 

70. Voluntariado. A compreensão do voluntariado enquanto sustentáculo autoproéxico 

e plataforma de ensaios teáticos reciclogênicos a partir da singularidade 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 o verbetólogo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01. Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

02. Categoria  de  consciência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03. Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04. Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

05. Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06. Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07. ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

08. Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09. Paracientista:  Experimentologia;  Homeostático. 

10. Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11. Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12. Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

13. Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

14. Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  VERBETÓLOGO  ATUA  NA  CONDIÇÃO  DE  ESPECIALIS-
TA  INTERASSISTENCIAL,  FOMENTANDO  O  HOLOPENSENE  

DO  ENCICLOPEDISMO  CONSCIENCIOLÓGICO  E  QUALIFI-
CANDO  A  TARES  NA  MEGAGESCON  GRUPAL  DA  CCCI. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a atividade do verbetólogo no 

contexto atual da Era de Aceleração da História Humana? Pensou na possibilidade de assumir tal 

especialização conscienciológica? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O verbetorado conscienciológico é o estado, condição, exercício da função 

ou título intelectual específico do coautor, ou coautora, enciclopedista, verbetógrafo ou verbetó-

grafa, redator de verbete técnico publicado sobre temas evoluídos e incluído na Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, 

surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O vocábulo consciência deriva tam-

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

nhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu 

no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

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

Sinonimologia: 1.  Condição da verbetógrafa conscienciológica; condição do verbetó-

grafo conscienciológico. 2.  Condição da enciclopedista conscienciológica; condição do enciclo-

pedista conscienciológico. 3.  Condição da coautora enciclopedista da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; condição do coautor enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas verbetorado conscienciológico, verbetorado cons-

cienciológico antecipado e verbetorado conscienciológico veterano são neologismos técnicos da 

Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Autorado enciclopédico. 2.  Autorado holocármico. 3.  Condição do 

autorado conscienciológico. 4.  Condição do autorado holocármico. 

Estrangeirismologia: os trabalhos comunicativos diários online na propagação do ver-

betorado conscienciológico; os feedbacks intelectuais enriquecedores. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Comunicologia Enciclopedista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cogniciologia Conscienciológica; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a coau-

toria fertilizadora das conscins voluntárias da Conscienciologia; os autografopensenes inseridos 

na grupografopensenidade; a concretização da autovinculação ao holopensene conscienciológico. 

 

Fatologia: o verbetorado conscienciológico; as primeiras convocações para integrar  

a equipe de enciclopedistas da Enciclopédia da Conscienciologia; a verbetografia; o verbetogra-

ma; as 607 pessoas voluntárias (Ano-base: 2010) transferidas para Foz do Iguaçu e convocadas  

a colaborarem no verbetorado conscienciológico; as 55 equipes técnicas do Holociclo também 

convocadas; os teletertulianos conscienciológicos igualmente convocados; a manutenção unifor-

me dos critérios estilísticos, didáticos e enciclopedísticos; os cursos de verbetografia; o manual 

original Verbetografia; a posição ou condição do criador da Enciclopédia da Conscienciologia,  

a rigor, ser tão somente o organizador da obra geral; a oportunidade evolutiva de participação da 

Enciclopédia da Conscienciologia; a materialização gráfica e videográfica da maxiproéxis gru-

pal; a redação do verbete pessoal; os temas e argumentos coesos e coerentes com a Enciclopédia 

da Conscienciologia; o respeito ao confor específico estipulado para os verbetes conscienciológi-

cos; o desafio da defesa pública do próprio verbete; o autoposicionamento gráfico; o autenfrenta-

mento das heterocríticas; a evidenciação dos equívocos de raciocínio; os autassédios mentais-
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somáticos; a personalidade do verbetógrafo transparecendo no verbete pessoal; a integração das 

autocognições ao corpus da Conscienciologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o megamarco grupocármico da Enciclopédia da Conscienciologia; 

a autoinclusão verbetográfica no autorrevezamento multiexistencial em grupo; a autexposição 

intelectual em cápsula do tempo cinemascópica facilitando a futura autoidentificação seriexológi-

ca; o reconhecimento dos verbetes pessoais favorecendo o acesso às autogescons nesta dimensão 

intrafísica em vida próxima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo de consciências 

estudando-refletindo-debatendo a mesma temática; o sinergismo tarístico teática-verbação-con-

for; o sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Mentalsomatologia; o princípio de 

toda autocognição possuir elementos constitutivos de heterocognições; o princípio da seriéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso do autopatrimônio 

intelectual; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo a coautoria. 

Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência inte-

lectual; a teoria da verpon; a teoria da Era de Aceleração da História Humana. 

Tecnologia: a neotécnica da verbetógrafa ou verbetógrafo publicado depor sobre os 

verbetes dos neoverbetógrafos durante os debates tertuliários; a técnica do detalhismo; a técnica 

da concentração mental; as técnicas da Debatologia; o trinômio grafotécnico detalhismo-cir-

cularidade-exaustividade; a adequação grafotécnica ao padrão qualitativo dos verbetes conscien-

ciológicos; as neotecnologias comunicativas promovendo o debate interativo, online, entre tele-

tertulianos de várias partes do planeta. 

Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o fomento às trocas intelec-

tuais prolíficas nos Colégios Invisíveis; o Colégio Invisível dos Verbetólogos da Consciencio-

logia. 

Efeitologia: o efeito halo dos conhecimentos generalistas; os efeitos cognitivamente en-

riquecedores das refutações cosmoéticas; os efeitos decisivos da intencionalidade do autor na 

qualidade da obra; os efeitos da verbetografia no incremento da compreensibilidade dos demais 

verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; os efeitos das Tertúlias Conscienciológicas online 

e gratuitas na integração informativa, cognitiva e afetiva da CCCI; os efeitos das minibiografias 

dos verbetógrafos nas futuras retrocognições sobre a vida atual. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas pela associação complementar ou oposi-

tiva às ideias alheias. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo tese-antítese-neotese; o ciclo de debates cos-

moéticos; o ciclo produção-divulgação-refutação-reformulação-validação; o ciclo argumenta-

ções-discussões-consensos. 

Enumerologia: as pesquisas lexicográficas; as pesquisas bibliográficas; as pesquisas he-

merográficas; as pesquisas internáuticas; as pesquisas filmográficas; as pesquisas conscienciomé-

tricas; as pesquisas parapsíquicas. 

Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio con-

teúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio escritores-escritos;  

o binômio análise-síntese; o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrí-

tica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22598 

Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais;  

a interação autor jejuno–mentor intelectual; a interação autor-revisor; a interação autor-leitor;  

a interação verbetógrafo-tertulianos-teletertulianos-paratertulianos. 

Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo do refinamento 

estilístico nas obras publicadas do autor dedicado. 

Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio priori-

dade-desafio-autossuperação; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-tese-livro; o polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto sendo instrumento fortalecedor das argumentações (Histrionologia). 

Antagonismologia: o antagonismo autoria rebarbativa / autoria criativa; o antagonis-

mo título / epílogo. 

Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo 

best-seller superficial–low-seller esclarecedor; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico 

universal; o paradoxo das formas formais promotoras da expansão conteudística. 

Politicologia: as políticas editoriais da Conscienciologia; a política de cessão dos direi-

tos autorais; a proexocracia (Cognópolis); a democracia pura; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da clareza na grafoco-

municação; a lei da proporcionalidade sementeira-colheita. 

Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; 

a proexofilia; a leiturofilia. 

Fobiologia: o travão da fobia à autexposição. 

Mitologia: o mito do pensador solitário; o mito do exclusivismo autoral absoluto. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca;  

a argumentoteca; a grafopensenoteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Holomaturologia; a Linguística; a Filologia; a Lexicografia; a Enciclografia; a Argumento-

logia; a Fatuística; a Polimatia; a Grafopensenologia; a Gesconologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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 verberator; o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo 

sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens 
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scriptor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumen-

tator; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verbetorado conscienciológico antecipado = o estado, condição, exercí-

cio da função ou título intelectual específico do coautor, ou coautora enciclopedista, verbetógrafo 

ou verbetógrafa, jovem inversor, moça ou rapaz redator de verbete técnico publicado sobre temas 

evoluídos e incluído na Enciclopédia da Conscienciologia; verbetorado conscienciológico vetera-

no = o estado, condição, exercício da função ou título intelectual específico do coautor, ou coau-

tora enciclopedista, verbetógrafo ou verbetógrafa, conscin lúcida, madura, mulher ou homem re-

dator de verbete técnico publicado sobre temas evoluídos e incluído na Enciclopédia da Cons-

cienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia Conscienciológica; a Holoculturologia Ho-

locármica; a cultura da primazia da escrita; a Multiculturologia do Enciclopedismo. 

 

Convocações. Este autor-coordenador criou o bordão empregado no Tertuliarium do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Cadê o livro?, em 2009, e no ano 

seguinte  criou o segundo bordão, Cadê o verbete?, a fim de convocar os intermissivistas, cons-

cienciólogos, cognopolitas, enciclopedistas e verbetógrafos, homens e mulheres, a publicarem  

o livro ou livros, gescons ou a megagescon pessoal para o autorrevezamento multiexistencial,  

e também o verbete ou verbetes pessoais na Enciclopédia da Conscienciologia. Todos estão con-

vocados. 

 

Pioneiros. Sob a ótica da Verbetologia, eis, na ordem alfabética, as iniciais e os nomes 

dos 17 pioneiros do verbetorado conscienciológico, ou seja, os primeiros verbetógrafos e verbetó-

grafas publicados no texto da Enciclopédia da Conscienciologia (as minibiografias de todos estão 

listadas no início do Volume I): 

01.  A. L. – Adriana Lopes (1965–). 

02.  C. B. – Maria Cristina Bassanesi (1952–). 

03.  C. C. – Cathia Caporali (1977–). 

04.  D. D. – Dulce Daou (1956–). 

05.  E. M. – Eduardo Martins Balthazar (1973–). 

06.  F. A. – Flávio Amaral (1979–). 

07.  F. B. – Flávio Buononato (1963–). 

08.  F. S. – Fátima Soares (1968–). 

09.  H. L. – Hernande Leite (1958–). 

10.  K. A. – Kátia Porto Arakaki (1971–). 

11.  L. L. – Leandro Martins Leporace (1974–). 

12.  M. B. – Munir Bazzi (1979–). 

13.  N. C. – Neida Cardozo (1954–). 

14.  N. M. – Ninarosa Mozzato da Silva Manfroi (1965–). 

15.  N. O. – Nilse de Oliveira (1957–). 

16.  P. M. – Phelipe Abib Mansur (1983–). 

17.  R. N. – Rosa Nader (1951–). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verbetorado conscienciológico, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbete-chave:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  VERBETORADO  CONSCIENCIOLÓGICO  MARCA,  DE  MO-
DO  SINGULAR,  O  VOLUNTARIADO  MENTALSOMÁTICO 

DO  INTERMISSIVISTA,  COGNOPOLITA,  ENCICLOPEDISTA, 
E  A  META  DO  AUTORREVEZAMENTO  MULTIEXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já redigiu algum verbete para a Enciclopédia da 

Conscienciologia? Dispõe de tema para a redação do verbete? 
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V E R B O R R A G I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verborragia é o uso de quantidade excessiva de palavras e de enorme 

fluência para dizer coisas de conteúdo mínimo e desimportante, com ideias sem substância no fa-

lar, discutir ou dialogar. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo verborragia deriva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo”. 

Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Verborreia. 02.  Verbosidade. 03.  Verbosismo. 04.  Logorreia.  

05.  Logomania. 06.  Loquacidade. 07.  Palavrosidade. 08.  Falação. 09.  Falatório. 10.  Psita-

cismo. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniverborragia e maxiverborragia são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antiverborragia. 2.  Antiverborrismo. 3.  Breviloquência. 4.  Laconis-

mo. 5.  Concisão. 6.  Comunicação verbal natural. 7.  Discrição. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao mecanismo da fala. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os lalopensenes; a logopensenidade; os circunpensenes; a circunpenseni-

dade; os babelpensenes; a babelpensenidade. 

 

Fatologia: a verborragia; a verborreia; a verbosidade; a verbiagem; o verbalismo; a ver-

bigeração; o verborrismo; a vaniloquência; a vaniloquacidade; a taquilalia; a taquifrenia; a logo-

maquia; o logorrismo; a logorreia; a loquacidade; a lábia; a labiosidade; a discursorreia; a hi-

perfrasia; a hiperlogia; a polifrasia; a panglossia; a esquizofasia; a trelência; o palavrório; o bo-

lodório; o palanfrório; a taramelagem; a incontinência verbal; a enxurrada de palavras; a falação 

inesgotável; a antinotícia; o megavício da língua solta; as palavras vazias; o aranzel; os galima-

tias; a candonguice; o chit-chat; o babado; a lengalenga; o blablablá; o nhenhenhém; o zunzun-

zum; o guerê-guerê; o cacarejo; o lero-lero; a fofoca; a fofocagem; a fofoquice; o fuxico; o tititi; 

o trololó; a papagaiada; a papagaíce; o vavavá; o babaréu; o disse-me-disse; o mexerico, o mur-

murinho; a autoindisciplina; o palavreado ansioso; o despautério linguístico; as acrobacias ver-

bais; a tagarelice; a linguarice; o “falar demais”; o “falar pelos cotovelos”; a conversa-fiada; o au-

tassédio; a inconsciência dos limites; o atrevimento; o desagrado; a afetação; o cabotinismo; a im-

portunação dos ouvintes; a inconsciência grupocármica; a inconsciência da convivialidade educa-

da; a ausência de autocrítica; a verborragia toxicogênica. 

 

Parafatologia: o monopólio do laringochacra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio inverdade-omissão; o binômio autodiscernimento-omissuper. 

Crescendologia: o crescendo verborragia-altofalante. 

Trinomiologia: o trinômio laringochacra-cardiochacra-umbilicochacra; o trinômio an-

siosismo-acriticismo-emocionalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo verbação / verborragia. 

Politicologia: a populocracia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência. 
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Maniologia: a verbomania; a glossomania; a fraseomania; a lalomania; a logomania. 

Holotecologia: a comunicoteca; a patopensenoteca; a ginossomoteca; a trafaroteca;  

a energeticoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Energosso-

matologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa verborrágica; a dupla palrador-ouvinte. 

 

Masculinologia: o apedeuta verborrágico; o escravo do laringossoma; o vaniloquente;  

o matraca; o boquirroto; o discursista; o comunicador Chacrinha (Abelardo Barbosa, 1916-1988); 

o inzoneiro; o boateiro; o multíloquo; o papagueador; o linguaraz; o rebulão; o falastrão; o matra-

cão; o verbômano. 

 

Femininologia: a tagarela; a linguaruda; a sirigaita; a fofoqueira; a mexeriqueira; a ape-

deuta verborrágica; a escrava do laringossoma; a vaniloquente; a matraca; a boquirrota; a discur-

sista; a inzoneira; a boateira; a multíloqua; a papagueadora; a linguaraz; a rebulona; a falastrona;  

a matracona; a verbômana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens fallax; o Homo sapiens voca-

lis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo 

sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniverborragia = o surto pessoal de excitação esporádico; maxiver-

borragia = o ato pessoal de falar demais como hábito (tagarelice). 

 

Prejuízo. Segundo a Conscienciometrologia, no inventário da verborragia há sempre al-

guma categoria de prejuízo evolutivo, notadamente na área da desinformação acarretando incom-

preensões e malentendidos. 

 

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 verborragia, indicados para a expansão das investiga-

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

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

7.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  VERBORRAGIA  HÁ  DE  SER  SEMPRE  ESTUDADA  DEN-
TRO  DO  UNIVERSO  DA  PERDOLOGIA  DA  PESSOA,  EN-

VOLVENDO  OBVIAMENTE  O  DESPERDÍCIO  DAS  ENERGIAS  

CONSCIENCIAIS  E  O  ESBANJAMENTO  DOS  POTENCIAIS. 
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Questionologia. Com toda autocrítica, você emprega palavras excessivas nas comunica-

ções? Quando? Qual a causa? 

 
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 471 e 491. 
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V E R D A D E    A N T I D E M A G Ó G I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verdade antidemagógica é a ideia, concepção, constructo, fato, parafato, 

realidade ou pararrealidade aceitas como pontos pacíficos pela própria conscin lúcida, mesmo an-

tipática e difícil de sustentar, cuja autoconscientização e aplicação pragmática correspondente aju-

dam decisivamente na evolução consciencial de todas as consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; con-

tra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra demagogia provém do idioma Francês, 

démagogie, e esta idioma Grego, demagogós, “o que conduz, lidera o povo; o que capta os favo-

res do povo”, constituída por demos, “povo”, e agogós, “quem conduz”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Verdade antipática. 2.  Verdade impactoterápica. 3.  Verdade tarísti-

ca. 4.  Verpon antidemagógica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo verdade: 

meia-verdade; verdadeira; verdadeiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas verdade antidemagógica, verdade antidemagógica 

antecipada e verdade antidemagógica madura são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Pseudoverdade. 2.  Mentira. 3.  Demagogia. 

Estrangeirismologia: a open mind; o Verponarium; a glasnost interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade cosmoética evolutiva. 

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

dade prejudicial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da fidedignidade filosófica e científica; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; 

a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

a autopensenização em conformidade possível com as realidades circundantes; a firmeza cons-

ciencial perante a pressão holopensênica antitares. 

 

Fatologia: a verdade antidemagógica; a verdade realista; a verdade franca; a verdade 

sem fazer média com o público; a verdade não populista; a verdade antifacciosa; a verdade, acima 

de tudo, esclarecedora; a verdade tarística; a verdade cosmoética; a verdade antimaternal; a verda-

de antimítica; o posicionamento de falar a verdade captada no momento evolutivo embora difícil 

de ser entendida pelos interlocutores; os exemplos das verdades antidemagógicas baseadas nos 

fatos; o senso cosmoético antiedulcoração da realidade; o empenho na interpretação fidedigna do 

Cosmos; o rigor na apreciação dos fatos; o foco das evidências; o autocompromisso com a veraci-

dade informativa; as heterocríticas cosmoéticas; a defesa da verdade nua e crua; a contestação às 

conclusões fatuísticas parciais e tendenciosas; a denúncia das hipocrisias e falsos moralismos;  

a Carta Aberta tarística; as distorções inevitáveis por quem não está predisposto em ouvir a ver-

dade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a condição da vivência honesta perante os amparadores extrafísi-

cos; a autossustentação holossomática dos autoposicionamentos realísticos; a fidelidade aos com-
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promissos firmados no Curso Intermissivo pré-ressomático; a conteudística da Central Extrafísica 

da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-neocognição; o sinergismo esclarecedor 

da verdade antidemagógica pronunciada com autoridade cosmoética; o sinergismo verdade anti-

demagógica–precisão didática–clareza comunicativa. 

Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística aplicado às verpons; o princí-

pio da descrença; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio da neoverpon. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando a franqueza educada, 

calculada e terapêutica. 

Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia; o não acum-

pliciamento aos ficcionismos autocomprometedores da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a Paratecnologia das reurbanizações extrafísi-

cas; as técnicas parapedagógicas antidemagógicas; a técnica da Impactoterapia; a técnica da 

Cosmoética Destrutiva; a técnica da omissuper. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível dos Paradi-

reitólogos. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes dos Cursos Intermissivos (CIs); o efeito halo das 

neoideias; os efeitos autorretrocognitivos da aceitação ativa das verdades sobre si mesmo; os 

efeitos da autossinceridade na compreensão das imaturidades alheias. 

Neossinapsologia: as neoideias geradoras de neossinapses; as neossinapses geradoras 

de neoideias; o ato de agitar os neurônios para se chegar às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da verponogenia. 

Enumerologia: o antieufemismo; o antifarsismo; o antipopulismo; o antimisticismo;  

o antissalvacionismo; o anticharlatanismo; o antiegocentrismo. 

Binomiologia: o binômio interocepção-exterocepção; o binômio neoideia-neopráxis;  

o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento. 

Interaciologia: a rede interativa das verpons; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo evolutivo Ética Huma-

na–Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio debates 

sérios–argumentações realistas–intercomunicações transparentes. 

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

desassédio; o polinômio inspiração-artigo-palestra-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula; o antago-

nismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo momento de falar / momento 

de calar. 

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

captadas por poucos; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela pseudoverdade 

demagógica. 

Politicologia: a democracia pura; a verponocracia; a tecnocracia; a heuristicocracia;  

o antidemagogismo; a explicitação dos excessos na cartilha do politicamente correto; a honesti-

dade política. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a heuristicofilia; a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a criti-

cofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: a Antimitologia; o desvendamento das mentiras seculares propagadas nos mi-

tos em geral. 
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Holotecologia: a heuristicoteca; a experimentoteca; a criativoteca; a neologisticoteca;  

a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Cos-

moeticologia; a Heuristicologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Autocoerenciologia;  

a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Autocriteriologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 antidemagoga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens veritator; o Homo sapiens antidemagogus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens fidedignus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

verponologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens verpo-

nator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens expe-

riens; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verdade antidemagógica antecipada = a realidade, mesmo antipática, ex-

posta com exemplarismo pela conscin jovem inversora existencial; verdade antidemagógica ma-

dura = a realidade, mesmo antipática, exposta com exemplarismo pela conscin a partir da meia- 

-idade física. 

 

Culturologia: a cultura da sinceridade; a cultura da Holomaturologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, todas as áreas e especialidades da Conscien-

ciologia estão assentadas nas verdades antidemagógicas, contudo importa ressaltar, por exemplo,  

10 áreas relevantes por serem de difícil compreensão por parte da conscin não intermissivista, 

aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Antidogmática. 

02.  Antifisiologia Humana. 

03.  Antimaterialidade cosmoética. 

04.  Antirreligiosidade. 
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05.  Antissacralização. 

06.  Cosmoética Destrutiva. 

07.  Impactoterapia. 

08.  Ortotanásia. 

09.  Princípio da descrença. 

10.  Universalismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verdade antidemagógica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

02.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

06.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

08.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

09.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

10.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 

11.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

12.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

14.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

 

A  VERDADE  ANTIDEMAGÓGICA,  EMBORA  ANTIPÁTICA 
AO  SER  EXEMPLIFICADA,  TRAZ,  AO  FINAL, A  IMENSA  

GRATIFICAÇÃO  DO  DEVER  PESSOAL  GRAVE,   CUMPRI- 
DO  NO  MOMENTO,  LOCAL  E  PROCESSO  ADEQUADOS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as verdades antidemagógicas na vi-

da diuturna? Você vive satisfeito com a própria consciência a respeito das verpons antidemagó-

gicas? 
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V E R D A D E    P R I O R I T Á R I A  
( V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verdade prioritária é a ideia, constructo, fato, parafato, realidade ou pa-

rarrealidade indubitáveis e aceitas como pontos pacíficos pela própria conscin, cuja autoconscien-

tização e aplicação pragmática correspondente ajudam decisivamente na evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo prioritário vem do idioma Francês, prioritaire, 

“prioritário”, de priorité, “prioridade”, e este do idioma Latim, prior, “o primeiro (na ordem nu-

meral, e com a relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; an-

tecedente; dianteiro; que está mais avançado”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Verdade conveniente. 2.  Verdade decisiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas verdade prioritária, miniverdade prioritária  

e megaverdade prioritária são neologismos técnicos da Verponologia. 

Antonimologia: 1.  Verdade inconveniente. 2.  Verdade secundária. 

Estrangeirismologia: o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da vontade férrea. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a verdade prioritária; a verdade relativa de ponta (verpon); a coisa certa; a au-

toconvicção; a firmeza; a certeza matemática; a lógica dos números; o tribunal da última ins-

tância; o fato consumado; o flagrante delito; a realidade sem vestígio de dúvida; o I Congresso de 

Verponologia. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafísica 

da Verdade (CEV); a parainalienabilidade; o autoparapsiquismo teático. 

 

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 Cosmo-

eticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação. 

Neossinapsologia: os autodesempenhos novos exigem sempre sinapses novas no cérebro 

renovado. 

Binomiologia: o binômio extrapolacionismo-apreensibilidade. 

Trinomiologia: o trinômio neofilia-vontade-perseverança; trinômio vir–ver–vencer-se. 

Antagonismologia: o antagonismo autonegligente / autoimperdoador. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a priorofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a volicioteca; a evolucioteca;  

a pensenoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Cosmoe-

ticologia; o Paradireito. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida; a pessoa fidedigna; o ser des-

perto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens fidedignus; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sa-

piens scientificus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniverdade prioritária = a postura da conscin lúcida dedicada a cuidar 

da própria saúde; megaverdade prioritária = a postura da conscin lúcida dedicada à consecução da 

própria programação existencial (proéxis). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Verponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela 

com 35 categorias de verdades relativas de ponta, em duas colunas, a primeira real – a verpon 

propriamente dita – e a segunda condição insuficiente, a falsa verdade ou, de fato, a ação inconve-

niente: 

 

Tabela  –  Verdades  Reais  e  Falsas  Verdades 

 

N
os

 Verdades  Reais  Prioritárias Falsas  Verdades  Dispensáveis 

01. Ato de construir: antes (Verbaciologia) Ato de falar: antes, sem ter feito 

02. Ato de doar: em definitivo Ato de emprestar: até a juros 

03. Autenfrentamento: a exposição Alienação: pessoal, social 

04. Autenticidade: a evidência pacífica Inautenticidade: a inexatidão turbulenta 

05. Autocoerência: a coesão intrínseca Incoerência: a desconexão primária 

06. Autoconsciencialidade: awareness Imagística: a inspiração mítica 

07. Autodidatismo: a leitura permanente Cerebelismo: a psicomotricidade 

08. Autodiscernimento: as luzes potenciais Obscurantismo: pessoal, as trevas 

09. Autovivência: o escopo evolutivo Crença: a fé, os sofismas, as falácias 

10. Certeza: a experiência pessoal razoável Achismo: a palpitometria, a desorientação 

11. Cordialidade: o cérebro, as neuróglias Truculência: o cerebelo, a Miologia 

12. Correção:  o acerto, a veracidade Erro: a automimese dispensável 

13. Esclarecimento: direto, preciso Paliativo: a Enganologia básica 

14. Fato: o parafato, a informação útil Ficção: a versão espúria, a persuasão 

15. Franqueza: a transparência (glasnost) Dissimulação: a Eufemística 
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N
os

 Verdades  Reais  Prioritárias Falsas  Verdades  Dispensáveis 

16. Intelecto: o brilho, percuciência, lucidez Consciênçula: a obtusidade, imaturidade 

17. Justiça: a justeza, a Cosmoeticologia Guerra de nervos (Nervenkrieg): tortura 

18. Libertação: a soltura autopensênica Escravidão: a culpa no cartório 

19. Lógica: rigorosa, cosmolínea Delírio: o Onirismo, o surrealismo 

20. Megafraternidade: a Holomaturologia Paixão: a animalidade, a Sexossomatologia 

21. Neoideia: a inspiração, a Heurística Retroideia: o regressismo, a depressão 

22. Núcleo: a essência, a intimidade Pele: a epiderme, a superficialidade 

23. Opinião: a ação democrática Imposição: a ação autocrática 

24. Otimismo: a ponderação comedida Sinistrose: a fracassomania 

25. Pararrealidade: desafiadora Aparência: Maya, a absurdidade 

26. Pé-de-meia: o antiparasitismo Voto de pobreza: o demagogismo 

27. Presente: o aqui e agora, tempo real Futuro: a fantasia, a desinformação 

28. Racionalidade: a irrefutabilidade Irracionalidade: o despautério 

29. Realismo: nitidez, a Natureza Maquilagem: a produção visual, Estética 

30. Relatividade: em evolução Absolutismo: o anacronismo 

31. Sabedoria: o autexperimento Ignorantismo: a teorética, a Eletronótica 

32. Segurança: a autoconfiança Insegurança: a instabilidade emocional 

33. Ser: mais definitivo, a lucidez  Estar: sempre transitório, a fugacidade 

34. Serenidade: pessoal, genuína Turbulência: pessoal, patológica 

35. Solução: a remissão, a cura Problema: o distúrbio, o conflito 

 

Anatomia. Segundo a Experimentologia, o mais prioritário e relevante não é apenas des-

cobrir a ideia original – a verdade relativa de ponta –, mas anatomizá-la ou dissecá-la teaticamen-

te, com a exaustividade máxima, para toda a Humanidade, a fim de ser aplicada aqui e agora. 

 

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 verdade prioritária, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

3.  Fatuística:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

5.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

6.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 
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AS  VERDADES  PRIORITÁRIAS  SÃO  MEGADESAFIOS  PA-
RA  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS,  SEM  EXCEÇÃO, TENDO 
EM  VISTA  A  EXIGÊNCIA  NATURAL  DA  PROGRESSÃO  

CONTÍNUA  OU  EVOLUÇÃO  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Qual verdade relativa de ponta é mais prioritária para você? Por qual 

razão? 
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V E R G O N H A    D A    AU T O P E N S E N I D A D E  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vergonha da autopensenidade é o sentimento de indignidade quanto aos 

próprios pensamentos, sentimentos e energias, tidos como inferiores, involutivos e indesejáveis 

pela conscin intermissivista, homem ou mulher, após cotejo com referencial mais evolutivo, repri-

mindo o porão consciencial ainda latente e tolhendo a dinâmica da interação trafares-trafores- 

-trafais na automanifestação consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo vergonha vem do idioma Latim, verecundia, “pudor; pejo; vergo-

nha”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; 

cogitar; formar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A pa-

lavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, senti-

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

saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Sé-

culo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

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

Sinonimologia: 1.  Vergonha dos pensamentos, sentimentos e energias pessoais. 2.  De-

sapreço da autopensenidade. 3.  Desprezo autopensênico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo vergonha: 

desvergonha; desvergonhada; desvergonhado; desvergonhamento; desvergonhar; desvergonhá-

vel; envergonhação; envergonhaço; envergonhada; envergonhadela; envergonhado; envergo-

nhador; envergonhadora; envergonhamento; envergonhante; envergonhar; envergonhável; en-

vergonhosa; envergonhoso; maxivergonha; minivergonha; vergonhaça; vergonhaço; vergonha-

da; vergonha-de-estudante; vergonhado; vergonhar; vergonheira; vergonhosa; vergonhoso. 

Neologia. As 3 expressões compostas vergonha da autopensenidade, minivergonha da 

autopensenidade e maxivergonha da autopensenidade são neologismos técnicos da Psicossoma-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Autaceitação integral de si mesmo. 2.  Orgulho da autopensenidade. 

3.  Aceitação da autopensenidade. 4.  Imodéstia autopensênica; jactância autopensênica. 

Estrangeirismologia: a cause for regret; a crying shame; a disgrace; a häpeä; a indig-

nity; o opprobrium; a scham; a selfdelusion; o stigma; a verguenza. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta do autodiscer-

nimento quanto à autocoerência consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Vergonha: 

última perda. Há vergonhas homicidas. 

Coloquiologia: aquilo de que todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre; baixar a cabe-

ça; despir-se do orgulho e de confessar a própria fraqueza; despojar-se da vaidade; ficar da cor 

de pimentão; obrar e não falar; baixar os olhos; pôr o rabo entre as pernas; praticar atos con-

trários à virtude. 

Citaciologia: – “Justo a mim me coube ser eu!” (Mafalda, personangem de Quino, Joa-

quim Salvador Lavado Tejón, 1932–). “Sou homem: nada do que é humano considero alheio  

à mim” (Publio Terêncio Afro, 195-185 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a vergonha da autopensenidade; o holopensene pessoal da vergonha;  

o holopensene pessoal da autorrepressão; a predominância de manifestação antagônica da auto-

pensenidade; a influência pensênica dos assediadores extrafísicos exacerbando as inseguranças 
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pessoais; o holopensene do controle social; a impossibilidade de refrear a autopensenidade; a in-

versão do fluxo da autopensenidade. 

 

Fatologia: a anulação de si mesmo; o restringimento somático frustrando a conscin re-

cém-ressomada; a decepção diante do afunilamento de cons; o nível evolutivo atual; a melin;  

o ato de sentir-se inadequado; o ato de aconchar-se; a autovitimização; o ato de achar-se a pior 

pessoa do Cosmos; o medo disfarçado de respeito; os imperativos somáticos inadiáveis; o muris-

mo; as omissões deficitárias por medo de desagradar; a necessidade de ser aceita e de pertenci-

mento; a necessidade de apoio e encorajamento; o anseio pelo heterorreconhecimento e apreço;  

a construção da autoimagem idealizada; a gana pelo poder; a necessidade de rebaixar os outros 

para sentir-se melhor; o sentimento de menos valia; o gasto de energia para mascarar a própria 

vulnerabilidade; a aversão às incertezas; a heterossuperestimação e o autorrebaixamento; a timi-

dez; a obesidade enquanto mecanismo de fuga; a falácia da castidade puritanista como meio para 

a autelevação espiritual; a orientação utilitarista e a coisificação do outro; a tática de luta e fuga;  

o abafamento dos resquícios do porão consciencial ainda latentes na pré-adultidade; a dificuldade 

em expor a afetividade; a dor e o desconforto da vergonha; o ato de manter todos à distância se-

gura; a saída estratégica; o desconforto da ambiguidade; a vergonha de ser alguém comum; o ato 

de enxergar os sentimentos como fraqueza; a opinião impopular; o pedido de ajuda; o ato de ten-

tar algo novo; a insegurança ao assumir o cargo de liderança; a admissão da autovulnerabilidade; 

o descompromisso enquanto traição; a necessidade de reconhecer os erros; o ato de admitir não 

ter todas as respostas; o esquema de defectividade-vergonha; os gatilhos da vergonha; o ato de 

amar e ser amado pelas próprias vulnerabilidades e não apesar delas; a defesa dos trafares; o fato 

de toda conscin sentir vergonha; a vergonha enquanto medo da falta de conexão ou rompimento 

de determinado vínculo; o fato de a vergonha alimentar-se do segredo; a ausência de amor, da 

aceitação e do contato, levando ao sofrimento; os relacionamentos suportadores do peso da Histó-

ria Pessoal; a coragem de ser imperfeito; a empatia; as redes de apoio social e suporte emocional; 

a disposição para ser visto; a autaceitação; a autossegurança e autossustentação advinda da auto-

coerência; o compartilhamento mútuo ininterrupto; o nível de interatividade conquistado pela re-

lação interpares; a autossuperação; a publicação de gescons. 

 

Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; o fingimento, 

por status, da percepção energética; o ato de querer disfarçar as autocorrupções escancaradas  

à multidimensionalidade; os bloqueios holochacrais devido às autorrepressões; o aviso extrafísico 

sobre as sérias consequências de continuar reprimindo os próprios sentimentos; as lavagens sub-

cerebrais na infância podendo bloquear o parapsiquismo na vida adulta; os referenciais inatos tra-

zidos do Curso Intermissivo (CI); as senhas recuperadoras de cons; a despersonalização causada 

pelas interfusões nas assimilações parassimpáticas; a sensação de estar “nu” perante os clarivi-

dentes; a projeção extrafísica vexaminosa patrocinada pelos amparadores; o dispêndio de energias 

conscienciais (ECs) nas tentativas de evitar determinados territórios difíceis da intraconscienciali-

dade; a holomemória; a visita à Parapsicoteca; os resquícios dos porões conscienciais na parage-

nética; as autossuperações através da abertura dos quartos escuros do psicossoma; o apoio inin-

terrupto dos amparadores extrafísicos de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Socin-Sociex. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio de ninguém ser per-

feito; o princípio de ninguém existir isolado. 

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

(CGC), orientando a convivialidade sadia; o código de valores morais socialmente implantados 

na pensenidade através de inputs subjetivos e estímulos constantes. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo. 
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Tecnologia: a técnica da glasnost; a técnica do “ir mesmo com vergonha”; a técnica do 

“comece mesmo não estando pronto”; a técnica da tábula rasa; a técnica das recins. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da dupla evolutiva (DE); o laboratório conscienciológico da Mentalsomato- 

logia. 

Efeitologia: o efeito do “modo ideal de ser” socialmente estabelecido na autopenseni-

dade da conscin; os efeitos dos retrovínculos presentes no momento atual; o efeito de assumir 

riscos calculados; o efeito da autexposição cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas dos autenfrentamentos sadios; as neossi-

napses geradas na autoconscienciometria; as neossinapses resultantes do convívio consciencioló-

gico na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as neossinapses evo-

lutivas derivadas da condição de não estar sempre no controle; as neossinapses derivadas da im-

pactoterapia; as neossinapses derivadas da Consciencioterapia. 

Ciclologia: os aparentes retrocessos nos ciclos da espiral evolutiva; os ciclos de constru-

ção da confiança; os momentos de “porta entreaberta” (abertismo do assistido), dentro dos ciclos 

da interassistencialidade. 

Enumerologia: o medo; a vergonha; o constrangimento; a humilhação; a decepção;  

a submissão; o tolhimento. As máscaras; as armaduras; os filtros; as estratégias; as fugas; os des-

vios; o histrionismo. A incerteza; o risco; a coragem; a exposição; a vulnerabilidade; a empatia;  

a assimilação. A espontaneidade; a desenvoltura; a aceitação; a autoconfiança; a autenticidade;  

a autexposição; a libertação. 

Binomiologia: o binômio luta-fuga; o binômio autoimagem-heterespelhamento; o binô-

mio admiração-discordância; o binômio verdade-coragem; o binômio isolamento-pseudoprote-

ção; o binômio autoinsegurança–desejo de controlar; o binômio escassez-excesso; o binômio 

aparência-conteúdo; o binômio intencionalidade-interesse; o binômio vergonha na cara–ponde-

ração; o binômio superexposição–estratégia de defesa. 

Interaciologia: a interação intraconsciencialidade intermissivista–Socin Consciencioló-

gica; a interação entrar na “porta da vida”–dar a “cara à tapa”; a interação vínculo genuíno– 

–confiança verdadeira–empatia mútua–compartilhamento recíproco. 

Crescendologia: o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo passado- 

-presente-futuro; o crescendo sedução-poder-esnobação; o crescendo contenção infantil–revolta 

adolescente–trauma adulto. 

Trinomiologia: o trinômio medo-autenfrentamento-autossuperação; o trinômio aversão 

ao risco–aniquilação da inovação–recesso evolutivo; o trinômio superexposição violenta–vulne-

rabilidade ofuscante–perda do vínculo. 

Polinomiologia: o polinômio instintos sexuais–sexualidade infantil reprimida–promis-

cuidade energética–promiscuidade sexochacral–medo de seduzir; o polinômio autexposição-au-

tenfrentamento-recin-autossuperação; o polinômio comunicação-feedback-verificação-aprimora-

mento; o polinômio nó na garganta–tijolo no peito–tremedeira–sudorese–taquicardia; o polinô-

mio autenticidade–contato visual–abertismo–conexão–força presencial. 

Antagonismologia: o antagonismo retrovidas ascetas / retrovidas prostituídas; o anta-

gonismo coragem / conforto; o antagonismo respeito interconsciencial / cinismo; o antagonismo 

naturalidade / artificialismo. 

Paradoxologia: o paradoxo sobrepairamento-profundidade; o paradoxo do 1% da for-

ma poder arruinar os 99% do conteúdo. 

Politicologia: a política do “eu finjo não ser e você finge não ver”. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a catagelofobia; a criticofobia; a decidofobia; a hadeofobia; o medo da apro-

ximação; a sociofobia; a fobia de expor-se à vulnerabilidade; o medo de expor a real pensenidade; 

a cacofobia; a cacorafiofobia; o medo de não ser digno de conexão profunda e sincera; o medo de 

não ser bom o bastante; o medo do custo alto demais nos enfrentamentos; o medo de ficar vulne-

rável tolhendo a consciência; o medo de dizer não; o medo do afunilamento de cons pós-ressoma. 
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Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da autexclusão; a síndrome do estran-

geiro (SEST); a síndrome da pré-derrota; a síndrome do ostracismo; a síndrome do avestru-

zismo. 

Maniologia: a egomania; a megalomania; a mania de mascarar a autopensenidade. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito de o amparador não errar; o mito de “eu me ga-

ranto sozinho”; o mito da eterna juventude; o mito de o mundo ser dos vencedores. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a apriorismoteca; a bizarroteca; a bulimioteca;  

a celibatoteca; a cinismoteca; a ginoteca; a invexoteca; a fatoteca; a maturoteca; a parapsicoteca; 

a pensenoteca; a psicossomatoteca; a recexoteca; a sexoteca; a socioteca; a teaticoteca; a tera-

peuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autassediologia; a Coerenciologia; a Co-

municologia; a Conscienciometrologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Impactoterapia;  

a Intrafisicologia; a Pensenologia; a Psicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Trafarologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin obnubilada; a isca humana inconsciente; o ser egocentrado;  

a conscin trancada; a conscin minidissidente; a conscin imatura emocionalmente; a conscin no ar-

mário; a conscin homofóbica; a conscin livro-aberto; a conscin autêntica; a conscin-cobaia. 

 

Masculinologia: o homem forte; o homem fraco; o dependente; o tímido; o tenro; o mei-

go; o inseguro; o simpático; o bonzinho; o violento; o dominador; o autossuficiente; o líder da 

manada; o buscador de status; o homem submisso; o homem sem voz; o cortesão; o sedutor;  

o manipulador; o traidor; o cleptomaníaco; o ex-rebelde; o anarquista; o modesto; o homem pudi-

co; o casto; o padre; o cuidador; o ex-assediador; o controlado emocionalmente; o reciclante;  

o assumidor de riscos; o tarefeiro do esclarecimento. 

 

Femininologia: a mulher forte; a mulher fraca; a dependente; a tímida; a tenra; a meiga; 

a insegura; a simpática; a boazinha; a violenta; a dominadora; a autossuficiente; a líder da mana-

da; a buscadora de status; a mulher submissa; a mulher sem voz; a cortesã; a sedutora; a manipu-

ladora; a traidora; a cleptomaníaca; a ex-rebelde; a anarquista; a modesta; a mulher pudica; a cas-

ta; a freira; a cuidadora; a ex-assediadora; a controlada emocionalmente; a reciclante; a assu-

midora de riscos; a tarefeira do esclarecimento. 

 

Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens autoculpatus; o Homo sapi-

ens autoludibrians; o Homo sapiens beatus; o Homo sapiens bifrontis; o Homo sapiens dissimu-

lator; o Homo sapiens dissimulatus; o Homo sapiens fracassatus; o Homo sapiens fugitivus;  

o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens intoxicatus; o Homo sapiens manipulator; o Homo 

sapiens possessus; o Homo sapiens submissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivergonha da autopensenidade = aquela gerada por situação constran-

gedora inconveniente e moralmente desconfortável entre iguais, desencadeando pressão e inibi-

ção; maxivergonha da autopensenidade = aquela gerada por situação humilhadora de submissão  

e rebaixamento moral diante de superiores, desencadeando sentimento de inferioridade, indigni-

dade e degradação. 

 

Culturologia: a cultura da dissimulação; a cultura da escassez; a cultura moderna da 

individualidade; a cultura da auto e heterorrepressão; a cultura da hipercompensação; a cultura 

das máscaras e armaduras; a cultura do culto à Tecnologia; a cultura do entorpecimento dos tra-

vões. 
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Thesaurus. Eis, em ordem alfabética, 30 ideias afins, visando esclarecer sobre manifes-

tações, causas e efeitos da condição de vergonha da autopensenidade: 

01. Bucolismo. 

02. Carnalidade. 

03. Condescendência. 

04. Contenção. 

05. Coramento. 

06. Cordura. 

07. Degradação. 

08. Desonestidade. 

09. Esquivez. 

10. Genuflexão. 

11. Humildade. 

12. Impureza. 

13. Imundície. 

14. Incastidade. 

15. Indecência. 

16. Licenciosidade. 

17. Lubricidade. 

18. Mansidão. 

19. Modéstia. 

20. Obscenidade. 

21. Obscuridade. 

22. Pequenez. 

23. Podridão. 

24. Prosternação. 

25. Reserva. 

26. Resignação. 

27. Retraimento. 

28. Servilismo. 

29. Submissão. 

30. Timidez. 
 

Reciclofilia. A viragem evolutiva somente ocorre na mudança do autoposicionamento na 

maneira de encarar os trafares pessoais. É inteligente utilizar tais experiências para esclarecimen-

to das consciências interessadas na evolução. 

Errologia. O importante é aproveitar os mata-burros para tirar deles saldo evolutivo, uti-

lizando os erros para aprender e elucidar. 

Coerenciologia. Buscar a coerência intraconsciencial, mesmo ainda cheia de condutas 

trafaristas, é condição sine qua non para a reciclagem evolutiva, bem como para a assunção do ní-

vel da automaturidade consciencial já adquirida. Evoluir é processo crescente de autaprimora-

mento incessante, não havendo a possibilidade de se fazer saltos evolutivos deixando buracos pa-

ra trás. 

Autexposiciologia. A autexposição sadia possibilita dar e receber feedbacks de pontos 

de vista diferentes, saindo da patinação, auferindo utilidade maior e dando aos traços pessoais ne-

ossentido enquanto matéria-prima para a tarefa do esclarecimento exemplarista, somente possibi-

litada através da convivialidade 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 vergonha da autopensenidade, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Ausculta  pensênica:  Pesquisologia;  Neutro. 

03.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Autexposição  recicladora:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

06.  Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

08.  Constrangimento  cosmoético:  Autocriticologia;  Homeostático. 

09.  Constrangimento  terapêutico:  Consciencioterapeuticologia;  Homeostático. 

10.  Cotejo  intelectualidade-emocionalidade:  Contrapontologia;  Neutro. 

11.  Fácies  histriônica:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

13.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

14.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  NÃO ENFRENTAMENTO  DAS  VERGONHAS  PESSOAIS  

TOLHE  A  MANIFESTAÇÃO  CONSCIENCIAL,  REFREANDO   
A  AQUISIÇÃO  DA  AUTORIDADE  MORAL  TEÁTICA  E  VER-

BACIOLÓGICA,  BASE  DO  VETERANISMO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda tenta esconder as raízes latentes, escanca-

radas, do porão consciencial? Empenha-se em buscar novos aprendizados e as autossuperações? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Brown, Brené; The Power of Vulnerability; Q&A (Question and Answer); Entrevista: Tim Lott; 

1h01min27s; 04.07.2013; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=QMzBv35HbLk>; acesso em: 10.02.14. 
2.  Idem; The Power of Vulnerability; TED Talks Houston, TX; USA; 20min49s; 03.01.11; disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o>; acesso em: 10.02.14. 

 

Filmografia  Específica: 

 

1.  Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams May Come. País: EUA; & Nova Zelândia. Data: 

1998. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; 

& Português (em DVD). Direção: Vincent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabella Sciorra; Max 

von Sydow; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; & Rosalind Chao. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Dese-

nho de Produção: Eugênio Zanetti. Direção de Arte: Jim Dultz; Tomas Voth; & Christian Wintter. Roteiro: Ronald 

Bass, com base na obra What Dreams May Come de Richard Matheson. Fotografia: Eduardo Serra. Música: Michael 
Kamen. Montagem: David Brenner; & Maysie Hoy. Cenografia: Cindy Carr; & Josh Fifarek. Figurino: Yvonne Blake. 

Efeitos Especiais: CIS Hollywood; Cinema Production Services; Composite Components Company; D-Film; Digital 

Domain; General Lift; Giant Killer Robots; Illusion Arts; Lunarfish; Manex Visual Effects (MVFX); Mass. Illusions; 
Masters FX; Mobility Inc.; POP Film; Pacific Ocean Post; Pulse Imaging; RFX; Radium; Re; & ShadowCaster. 

Companhia: Interscope Communications; Metafilmics; & Polygram Filmed Entertainment. Curiosidades: ganhador do 
Oscar de melhores efeitos especiais em 1999. Sinopse: o médico Chris Nielsen e a esposa Annie perdem os filhos em 

acidente e tentam superar as dificuldades, mas Chris é morto tentando ajudar vítimas de outro acidente. No “paraíso” ele 

descobre o suicídio da esposa e decide resgatá-la, sem muitas chances de sucesso. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bom-

fim; et al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto;  

6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 
refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-

çu, PR; 2006; páginas. 202, 203, 205, 210 e 222. 
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2.  Brown, Brené; A Coragem de Ser Imperfeito (Daring Greatly); revisoras Clarisse Peixoto; Isabella Leal; 

& Rafaella Lemos; trad. Joel Macedo; 208 p.; 7 caps.; 23 x 16 cm; br.; Editora Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2003; pági-

nas 1 a 197. 
3.  Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376  

p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenti-

cidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico 
especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz 

do Iguaçu, PR; 2012; páginas 24, 26, 27, 61, 62, 64, 67, 68, 71, 76, 79, 84 a 86, 88, 90 e 164. 

4.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 147 e 343. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Neves, Regina; Autossuperação da Timidez: Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 21 enus.; 1 minicurrículo; 15 refs.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; dis-

ponível em: <http://www.ceaec.org.br/conscientia/index.php/conscientia/article/viewFile/335/326>; acesso em: 16.02.14. 

 

L. B. A. 
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V E R P O N  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verpon, ou verdade relativa de ponta, é a conformidade entre o neopense-

ne, a expressão do neopensene (forma) e o objeto do neopensene (conteúdo), ou a realidade (fato) 

ou pararrealidade (parafato) nova, existindo iniludivelmente para a própria conscin (autoconvic-

ção), segundo o princípio da descrença, obtida por intermédio das pesquisas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa vem igualmente do idioma Latim, rela-

tivus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta procede do mesmo idioma Latim, puncta, 

“estocada, golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar, furar, entrar, atormentar, afligir; fazer 

sofrer; mortificar ”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1. Verdade relativa avançada; verdade relativa de ponta. 2.  Ideia trans-

cendental; neoconcepto; neoideia. 3.  Neotécnica. 4.  Constructo relativo de ponta. 5.  Neologis-

mo. 6.  Hiperpensene; neoassinatura pensênica; neopensene. 7.  Caráter do neoconhecimento.  

8.  Neofilia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo verpon: antiverpon; maxiverpon; megaverpon; Megaverponarium; miniverpon; Miniverpo-

narium; neoverpon; neoverponidade; Neoverponologia; retroverpon; paraverpon; transverpon; 

Transverponologia; trineoverpon; verponarista; Verponarium; verponidade; verponismo; Verpo-

nologia; verponológico; verponologista. 

Neologia. Os 3 vocábulos verpon, miniverpon, maxiverpon e a expressão composta 

verdade relativa de ponta são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Antiverpon. 2.  Verdade ultrapassada. 3.  Ideia anacrônica; ideia 

obsoleta; ideia rebarbativa; ideia vulgar; retroideia; retropensene. 4.  Conceito superado. 5.  Falá-

cia; representação mental absurda. 6.  Neomentira. 7.  Dogma; pseudoverdade absoluta. 8.  Em-

buste científico. 9.  Neofobia. 

Estrangeirismologia: o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verpon: for-

ça imbatível. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o neopensene heurístico; a neoassinatura pensênica; os hiperpensenes;  

a hiperpensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade. 

 

Fatologia: a verpon; a verpon consensual; a verpon essencial; o cunho da verpon; a ver-

pon teática; a verpon da forma; a verpon do conteúdo; a verpon dos fatos; a verpon dos parafatos; 

as fontes das verpons; a verpon gerando neoverpons; a rede ideativa de verpons; as verpons prio-

ritárias; a Conscienciologia como Ciência das verpons; a transitoriedade da verpon sempre provi-

sória; a verpon consolidada; a verdade relativa de ponta refutada; a catálise evolutiva da verdade 

relativa de ponta; a criatividade; a engenhosidade; a sutileza tornada óbvia; a novidade; a inova-

ção; a renovação; a primeira informação; o constructo inesperado; a ideia original; a ideia feliz;  

a surpreendência; a curiosidade científica; a pesquisa; a investigação; a exploração do desconhe-

cido; a sementeira; o fruto da colheita; a solução pertinente; o achado científico; a descoberta;  

a invenção; o ineditismo; a estranheza; a relatividade; a singularidade do conceito; a neo-hipótese; 

o indicador da neoideia libertária; a neoverpon; a neoabordagem; o neoconhecimento; a neoin-

formação; a neoproposição; o neologismo descomplexificador; a neoteoria; a neotécnica; a neor-
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recéxis; o neocon; os neo-horizontes; o neoparadigma da Conscienciologia; o extraordinário;  

a extrapauta; o contrafluxo social; a revolução ideológica pacifista das verpons; a impopularidade 

do defensor das verpons; as megagescons; a coexistência verpons–estupros evolutivos; o Minidi-

cionário de Verpons; o I Congresso de Verponologia. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o fenômeno da cosmo-

consciência; o conteúdo do parafenômeno; o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

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 Cosmo-

eticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Neossinapsologia: a diferença entre o cérebro assináptico e o cérebro neossináptico;  

a diferença entre músculos e sinapses. 

Trinomiologia: o trinômio verdades-ideias-neologismos; o trinômio descoberta-respon-

sabilidade-exemplarismo. 

Antagonismologia: o antagonismo erros / verpons; o antagonismo verpons / retro-

ideias; o antagonismo verpons / tradicionalismos; o antagonismo verpon / monoideísmo; o anta-

gonismo verpon / apriorismose; o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpons 

/ Socin patológica. 

Politicologia: a verponocracia; a evoluciocracia. 

Filiologia: a ideofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a consciencioteca; a ciencioteca; a experimentoteca;  

a criativoteca; a filosofoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Verponologia; a Holofilosofia; a Heuristi-

cologia; a Criteriologia; a Refutaciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Evolucio-

logia; a Recexologia; a Impactoterapia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o cientista da consciência; o conscienciólogo; o pesquisador; o rastrea-

dor de verpons; o verponista; o verponarista; o inventor; o descobridor; o neopensenedor; o neo-

técnico; o neologista; o portador de verpons; o informador vanguardista de verpons; o instrutor de 

verpons; o agente retrocognitor; o opositor franco das verpons. 

 

Femininologia: a cientista da consciência; a consciencióloga; a pesquisadora; a rastrea-

dora de verpons; a verponista; a verponarista; a inventora; a descobridora; a neopensenedora;  

a neotécnica; a neologista; a portadora de verpons; a informadora vanguardista de verpons; a ins-

trutora de verpons; a agente retrocognitora; a opositora franca das verpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verus; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniverpon = a hipótese do macrossoma; maxiverpon = o princípio da 

Cosmoética. 
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Relações. No contexto da Experimentologia, eis, por exemplo, 16 categorias de relações 

das verpons, listadas na ordem alfabética dos temas: 

01.  Abertura: a relação verpon–abertismo consciencial. 

02.  Autopensenidade: a relação verpon-Pensenologia. 

03.  Descrença: a relação verpon–princípio da descrença. 

04.  Evoluciologia: a relação verpon–evolução consciencial. 

05.  Forma: a relação verpon–frase enfática. 

06.  Gescon: a relação verpon–gestação consciencial. 

07.  Imagisticologia: a relação verpon-imaginação. 

08.  Neologística: a relação verpon-neologismo. 

09.  Parafatuística: a relação verpon-parafato. 

10.  Parapercepciologia: a relação verpon-autoparapsiquismo. 

11.  Paratecnologia: a relação verpon-Paratécnica. 

12.  Primener: a relação verpon–primavera energética. 

13.  Recexologia: a relação verpon-recin. 

14.  Tares: a relação verpon–tarefa do esclarecimento. 

15.  Terminologia: a relação verpon-termos (vocábulos, palavras, Orismologia). 

16.  Traforologia: a relação verpon-trafor. 

 

Impacto. Segundo a Holomaturologia, nascendo da ebulição das opiniões discordantes, 

a verpon impactante pode indicar o limite da recuperação dos cons pessoais. 

Espora. Sob a ótica da Cosmoeticologia, a verpon há de ser cosmoética e não pode ser 

usada ao modo de cura-tudo, panaceia ou espora para espetar os carentes da inteligência evolutiva 

(IE). 

 

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 verpon, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

1.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

2.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

4.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

7.  Superexatidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  VERDADE  RELATIVA  DE  PONTA,  DE  QUALQUER 

NATUREZA,  EM  GERAL  CHEGA  GERANDO  IMPACTO, 
INCLUSIVE  SOBRE  O  PROPOSITOR,  HOMEM  OU  MULHER, 

EM  TODO  LUGAR,  SOCIN  OU  MOMENTO  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Quais verpons da Conscienciologia causaram impacto em você? Qual  

a razão? Qual a natureza? Quais consequências proveitosas refletiram na proéxis? Você emprega 

o Verponarium? 
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V E R P O N A R I U M  
( V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Verponarium é a autoincubadora de verpons, o escritório físico, pessoal, 

destinado à criação de verdades relativas de ponta libertárias, dentro da consecução da tarefa do 

esclarecimento (tares) interassistencial, policármica, evolutiva e cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede também do idioma Latim, re-

lativus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta provém do mesmo idioma Latim, punc-

ta, “estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer 

sofrer; mortificar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; lo-

cal; receptáculo”. 

Sinonimologia: 01.  Autoincubadora de verpons. 02.  Útero mentalsomático. 03.  Ofici-

na heurística. 04.  Criadouro de neossinapses. 05.  Repositório de grafopensenes. 06.  Laboratório 

mentalsomático. 07.  Escritório conscienciológico. 08.  Base mentalsomática intrafísica. 09.  Re-

positório de sabedoria. 10.  Scriptorium. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo Verponarium: Megaverponarium; Miniverponarium; verponarista. 

Neologia. Os 3 vocábulos Verponarium, Miniverponarium e Megaverponarium são neo-

logismos técnicos da Verponologia. 

Antonimologia: 01.  Escritório convencional. 02.  Base intrafísica da tenepes. 03.  Tene-

pessarium. 04.  Base intrafísica da PL. 05.  Projectarium. 06.  Oficina extrafísica. 07.  Ofiex pes-

soal. 08.  Ofiexarium. 09.  Despertarium. 10.  Invexarium. 

Estrangeirismologia: o Verponarium; o Heuristicarium; o Paraperceptarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da vontade férrea. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da neografopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os neografopensenes. 

 

Fatologia: a autoincubadora de verpons; o útero mentalsomático; o ninho do saber; o es-

critório heurístico; o banco de dados pessoais; a eumatia pessoal; os artefatos do saber; o neo-

concepto; a neocon; a rede ideativa de verpons; o neoconhecimento; as pararrealidades; as 

neoideias; as verpons incomuns; os cognatos das verpons; a ideia pérola negra, rara e cara; 

o impacto da verpon sobre o propositor (ou propositora); o patrimônio intelectual; as matérias-

primas mentaissomáticas; a administração dos originais; o caderno de campo; a autovivência da 

tares; as leituras ininterruptas; os registros ininterruptos; as redações ininterruptas; as impressões 

ininterruptas; a floração das pesquisas; o ricochete das verpons cosmoéticas; a autorganização; 

a intuição; a inspiração; a serendipitia; o I Congresso de Verponologia. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmo-

eticologia. 

Binomiologia: o binômio transpiração-inspiração. 

Trinomiologia: o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento; o trinô-

mio autodisponibilidade-automaturidade-autopersistência. 

Politicologia: a verponocracia; a democracia. 

Filiologia: a neofilia; a ideofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a Holoteca do CEAEC; a cosmogramoteca; a experimentoteca; a inven-

tarioteca; a heuristicoteca. 

Interdisciplinologia: a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Heuristicologia; a Intrafi-

sicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o intelectual; o pesquisador; o professor; o estudante; o heurista; o ras-

treador de verpons; o propositor de verpon; o verponarista; o autor; o escritor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a intelectual; a pesquisadora; a professora; a estudante; a heurista;  

a rastreadora de verpons; a propositora de verpon; a verponarista; a autora; a escritora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens taristicus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sa-

piens neophilicus; o Homo sapiens projectius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniverponarium = a autoincubadora de verpons do intelectual calouro, 

homem ou mulher, construindo o primeiro livro ou gescon; Megaverponarium = a autoincubadora 

de verpons do autor (ou autora) veterano, com diversas obras intelectuais, ou megagescons men-

taissomáticas, publicadas. 

 

Recursos. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, ou na 

sequência dos passos técnicos, 10 recursos primários ou racionalmente indispensáveis para estru-

turar de modo razoável o Verponarium: 

01.  Automotivação: a autopredisposição mentalsomática; a autocrítica; o trinômio au-

tomotivação-trabalho-lazer; a constância; a perseverança; a autorganização; o holopensene pes-

soal equilibrado. 

02.  Saúde: pessoal; física e mental; a autopredisposição somática; a Autoprofilaxia; os 

exercícios físicos sistemáticos. 

03.  Ideias: a intelecção; a Mentalsomatologia; notas; os constructos; o laptop; o desktop. 

04.  Autoparapsiquismo: a Autoparapercepciologia; a autopredisposição parapsíquica; 

a sinalética energética e parapsíquica; a interassistencialidade. 

05.  Instrumentos: simples e complexos; as canetas; os papéis em branco; o grampea-

dor; os lenços de papel; o quadro mural com listagens técnicas; o calendário de parede; o termô-

metro de parede; o computador; a impressora; o aquecedor de papéis; o nobreak do computador; 

o nobreak da impressora; a lâmpada de mesa; a cesta de papéis; outros. 

06.  Arquivologia: pessoal; o banco de dados; os registros; o cosmograma pessoal; a bi-

blioteca pessoal; as pastas; as fichas; os fichários; os armários; as estantes; as cubas; outros. 
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07.  Antipoluição: ambiental; o holopensene pessoal; o purificador de ar; o desumidifi-

cador; o exaustor. 

08.  Temperatura: ambiental; o holopensene pessoal; o condicionador de ar local;  

o aquecedor; a cubagem. 

09.  Ergonomia: ou Ergonometria; o recheio decorativo específico; os móveis fisiológi-

cos; a secretária; a cadeira; a iluminação adequada. 

10.  Holopensene: pessoal; a autopredisposição energossomática; o nível razoável do pa-

drão das próprias energias conscienciais (ECs). 

 

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 Verponarium, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

2.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

3.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

7.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  VERPONARIUM  PESSOAL  É  CONCHA  ACÚSTICA  RE- 
PERCUTINDO  SUPERPENSENES  PARA  AS  PRÓXIMAS  VI-

DAS  HUMANAS,  FORMAS  HOLOPENSÊNICAS  E  AUTORRE- 
VEZAMENTOS  CONSCIENCIAIS  NA  POSTERIDADE  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Em qual fase evolutiva do Verponarium pessoal você vive hoje? Já ul-

trapassou a calourice mentalsomática? 
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V E R P O N    M O T I V A D O R A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verpon motivadora é a verdade relativa de ponta capaz de estimular  

a conscin aparentemente estafada, vivendo, há algum tempo, período de saturação ou aborreci-

mento com os estudos, investigações e trabalhos mentaissomáticos, ao retorno das pesquisas mais 

avançadas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade vem do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa deriva também do idioma Latim, relati-

vus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta procede do mesmo idioma Latim, puncta, 

“estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer 

sofrer; mortificar”. Surgiu no Século XIII. O termo motivadora provém igualmente do idioma La-

tim Tardio, motivus, relativo ao movimento; móvel”, de motum, e este de movere, “mover”. Apa-

receu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Neomotivação intelectual. 2.  Autodisposição mentalsomática. 3.  Dis-

tresse. 4.  Harmonia intraconsciencial. 

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

desmotivação; desmotivada; desmotivado; desmotivar; motivacional; motivada; motivado; moti-

vador; motivadora; motivar; neomotivação. 

Neologia. As 3 expressões compostas verpon motivadora, verpon motivadora intrafísica 

e verpon motivadora extrafísica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Estresse intelectual. 2.  Disfunção psicológica. 3.  Constrição íntima. 

4.  Sobrecarga emocional. 

Estrangeirismologia: o breakdown intelectual; a surmenage mentalsomática; o upgrade 

experimental. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego da força de vontade pessoal. 

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

mos as automotivações. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da neopensenidade; a autorreceptividade aos neo-

pensenes; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade. 

 

Fatologia: a verpon motivadora; as neoideias; os neoconstructos; a linha de pensamento 

da verpon aliciadora; os pertúrbios mentaissomáticos; a fadiga intelectual; o afloramento da reno-

vação; a ação de dar a volta por cima; o reencontro da autodisponibilidade; o renascimento das 

cinzas; o engajamento prioritário; os acenos da interassistencialidade; a autorreciclagem existen-

cial; a catálise sadia; a potencialização do otimismo; o problema da espera de resolução; a sedu-

ção do trabalho intelectual menosprezado; o desafio da ideia nova superadora da abulia; os soliló-

quios homeostáticos; o autojuízo de valor; o repreenchimento da cabeça vazia; a agitação das 

ideias; o desbravamento; as prospecções; os achados técnicos; o desafio da conferência; o I Con-

gresso de Verponologia; o neopatamar; os neointeresses libertários. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as intuições do 

amparo extrafísico de função; a soltura energossomática; o extrapolacionismo parapsíquico. 
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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 Cosmo-

eticologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses. 

Enumerologia: a conjetura; o argumento; a análise; o enredo; o fundamento; a justifica-

tiva; a exposição. 

Binomiologia: o binômio progresso-rotina. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio ascensão-queda- 

-reerguimento; o trinômio tentativa-esforço-consecução. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo progressão / regres-

são; o antagonismo recepção / retribuição. 

Politicologia: a verponocracia; a democracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o combate à decidofobia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a heuristicoteca; a mentalsomatoteca; a volicioteca;  

a voluntarioteca; a criativoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Experimentologia;  

a Autopesquisologia; a Heuristicologia; a Verponologia; a Concentraciologia; a Impactoterapia;  

a Ergonometria; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin 

enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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. 

 

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens orthopensenicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verpon motivadora intrafísica = a verdade relativa de ponta com aplica-

ção imediata na vida humana ou na Somatologia; verpon motivadora extrafísica = a verdade rela-

tiva de ponta com aplicação imediata na extrafisicalidade ou na Holossomatologia. 

 

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 verpon motivadora, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

07.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

09.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  VERPON  MOTIVADORA  PODE  SER  A  MOLA  EFICAZ 
DA  RETIRADA  DA  CONSCIN  DA  ESTAGNAÇÃO,  A  PARTIR  

DO  NEOCONCEITO  DESAFIADOR,  AINDA  NÃO  ABORDA-
DO,  EXIGINDO  SANGUE  NOVO  E  NEOGÁS  RENOVADOR. 

 

Questionologia. Você entrou no estado do marasmo com os próprios estudos? Vale  

a pena selecionar alguma verpon para pesquisar? 
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V E R P O N O G E N I A  
( N E O V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verponogenia é a autodisposição da conscin lúcida, intermissivista, para 

entrar nas faixas pensênicas adequadas, interativas e sincrônicas, a fim de produzir ou conceber 

verdades relativas de ponta ou neoverpons cosmoéticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede também do idioma Latim, rela-

tivus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta vem do mesmo idioma Latim, puncta, 

“estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir”. Surgiu no 

Século XIII. O elemento de composição genia provém do idioma Grego, génos, “raça; tronco; fa-

mília; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Heuristicogenia. 2.  Neoideoduto. 

Neologia. O vocábulo verponogenia e as duas expressões compostas verponogenia pes-

soal e verponogenia grupal são neologismos técnicos da Neoverponologia. 

Antonimologia: 1.  Verdade comum. 2.  Verdade insignificante. 3.  Verdade secundária. 

Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade experimental; o Verponarium; o Heuris-

ticarium; o insight providencial; o finding; a neoperformance. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às neoideias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das ideias originais; os neopensenes; a neopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; o carregamento da autopensenidade no pen. 

 

Fatologia: a organização pessoal; a busca das ideias originais; a demanda da pérola 

negra; a predisposição para o conceptáculo das neoverpons conscienciológicas; o embasamento 

cerebral objetivando as neoverpons; a irrupção do neoconstructo; o cultivo e o aprimoramento dos 

atributos mentais; a bagagem de conhecimentos; o aquecimento neuronal; a autodisposição em 

pagar o preço pelas novas ideias; a Ciência do procedimento heurístico; o conjunto de regras  

e métodos conducentes à descoberta, à invenção e à resolução de problemas; o método de investi-

gação educacional de conduzir o aluno a descobrir por si mesmo; a originalidade da neoverpon;  

o ricochete das neoverpons cosmoéticas; a força das neoideias; as novas ideias movendo o mun-

do; o futuro pertence às novas ideias; a plantação de novas ideias; o impacto das ideias de van-

guarda; as recins decorrentes da apreensão dos neoconceitos; o borbulhar de novas ideias; a chis-

pa discernidora; o I Congresso de Verponologia; o Caminho da Lógica; o Holociclo; o Tertu-

liarium. 

 

Parafatologia: a verponogenia; a inspiração; a intuição; a integração com o amparador 

extrafísico de função; a  autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a alcova energetica-

mente blindada; o alterconsciente; a pangrafia; as paratécnicas heurísticas; a Central Extrafísica 

da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-neocognição. 
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Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da verpon. 

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

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes dos Cursos Intermissivos (CIs); o efeito halo das 

neoideias. 

Neossinapsologia: as neoideias geradoras de neossinapses; as neossinapses geradoras 

de neoideias; o ato de agitar os neurônios para se chegar às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da verponogenia. 

Enumerologia: as neoideias-neoconceitos; as neoideias-neoconquistas; as neoideias- 

-neorresultados; as neoideias-neodúvidas; as neoideias-neopráticas; as neoideias-neotendências; 

as neoideias-neoideais. 

Binomiologia: o binômio interocepção-exterocepção; o binômio neoideia-neopráxis. 

Interaciologia: a rede interativa das verpons; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia. 

Trinomiologia: o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Polinomiologia: o polinômio inspiração-artigo-palestra-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula. 

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

captadas por poucos. 

Politicologia: a verponocracia; a tecnocracia; a heuristicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a heuristicofilia; a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a criti-

cofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a experimentoteca; a criativoteca; a neologisticoteca;  

a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Neoverponologia; a Heuristicologia; a Experimentologia; a Evo-

luciologia; a Autocoerenciologia; a Inventologia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Auto-

criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Neologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo 

sapiens verponista; o Homo sapiens verponator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verponogenia pessoal = a autopredisposição neoconceptiva da pessoa 

verponarista; verponogenia grupal = a predisposição neoconceptiva de todo o grupo pesquisísti-

co, verponarista, harmônico e coeso. 

 

Culturologia: a cultura da Experimentologia e da Heuristicologia. 

Gênese. No universo da Conscienciologia, a gênese fundamental das neoverpons, em ge-

ral, tem base intermissiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Verponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

recursos ou manifestações pessoais capazes de ampliar as potencialidades para se alcançar a gera-

ção das verdades relativas de ponta: 

01.  Arquivologia: o emprego da Arquivística Pessoal; as anotações; o laptop; a Inven-

tariologia. 

02.  Autexperimentologia: a autovivência do parapsiquismo; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; os pesquisadores da Projeciologia no rumo da autodesperticidade. 

03.  Autorganizaciologia: a autodisciplina; os métodos teáticos pessoais; o estilo meto-

dológico. 

04.  Autorreflexologia: o recolhimento íntimo frequente com o aprofundamento das re-

flexões sobre o momento evolutivo. 

05.  Interassistenciologia: a assistência interconscins e interconsciexes no rumo da me-

gagescon pessoal. 

06.  Laboratoriologia: o uso dos Laboratórios da Conscienciologia com a intenção de 

haurir autorreciclagens. 

07.  Leiturologia: o hábito do autodidatismo poliglótico, ininterrupto e diversificado; as 

bibliotecas especializadas; as megastores; a Holoteca do CEAEC. 

08.  Tecnologia: a aplicação interativa das centenas de técnicas avançadas da Conscien-

ciologia. 

09.  Tenepessologia: as práticas diárias na condição de minipeça interassistencial, no ru-

mo da aquisição da ofiex pessoal. 

10.  Tertuliariologia: a busca do proveito nos debates das neoideias do Argumentarium; 

os brainstormings. 

 

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 verponogenia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

02.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

03.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

04.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

05.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 
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06.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

07.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 

09.  Veracidade  autoverificável:  Verponologia;  Homeostático. 

10.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

11.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

12.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  VERPONOGENIA  SE  INSERE  ENTRE  OS  DESAFIOS  

MAIS  AVANÇADOS,  NAS  ÁREAS  DE  EXPERIMENTOS 
DA  CONSCIENCIOLOGIA,  PARA  TODAS  AS  CONSCINS  

PESQUISADORAS,  INTERMISSIVISTAS  E  PROEXISTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já integra o quadro dos verponologistas? Quais 

ideias originais você já concebeu no universo da Conscienciologia? 
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V E R P O N    P A R A T E C N O L Ó G I C A  
( P A R A T E C N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verpon paratecnológica é a verdade relativa de ponta, transcendente, 

original ou inédita, calcada nas paratécnicas e introduzida no universo da holocognição da Huma-

nidade, de modo teático, informativo e desafiador para as consciências lúcidas, predispostas às 

autorreciclagens evolutivas racionais e lógicas, seguidoras da vivência do princípio da descrença. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede também do idioma Latim, rela-

tivus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta vem do mesmo idioma Latim, puncta, 

“estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer so-

frer; mortificar”. Surgiu no Século XIII. O termo tecnologia provém do idioma Grego, tekhnolo-

gía, “tratado ou dissertação sobre alguma Arte; exposição das regras de determinda Arte”, consti-

tuído pelo radical tekhne, “Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e logia, derivado de ló-

gos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Sé-

culo XVIII. O vocábulo tecnológica surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Verpon extrafísica. 2.  Verpon intermissiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas verpon paratecnológica, verpon paratecnológica 

básica e verpon paratecnológica avançada são neologismos técnicos da Paratecnologia. 

Antonimologia: 1.  Verpon humana. 2.  Verpon intrafísica. 

Estrangeirismologia: a high tech parapsíquica; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paratecnologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Heuristicologia; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os paratec-

nopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: o autodidatismo prioritário. 

 

Parafatologia: a verpon paratecnológica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parainstrumentalidade; os aparelhos 

extrafísicos; os amplificadores da exteriorização bioenergética; os aspersores de energias; os con-

centradores de ectoplasma; os mantenedores de autencapsulamentos; os potencializadores de efei-

tos físicos; os higienizadores das energias gravitantes negativas; os indutores de tempestades 

magnéticas; os facilitadores de acesso às Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parapsíquico macrossoma–paramicrochip–dragona pa-

rapsíquica. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: as paratécnicas interassistenciais; as paratécnicas didáticas da Parapsico-

teca; as paratécnicas de comunicabilidade interdimensional; as paratécnicas da Parabiônica;  

a Paratecnologia das reurbanizações extrafísicas. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das práticas proje-

tivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito assistencialmente otimizador da Paratecnologia cosmoética. 

Neossinapsologia: as ideias recicladas através de neossinapses paratécnicas. 

Ciclologia: o ciclo aspirador da paratécnica de ponta geração-consecução-aperfeiçoa-

mento. 

Binomiologia: o binômio neoverpons-paraverpons; o binômio Paratecnologia verpono-

lógica–Interassistenciologia omnidimensional. 

Interaciologia: a interação minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo 

do Cosmos; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo transverpons / dogmatismos; o antagonismo trans-

verpons / teologismos; o antagonismo transverpons / Eletronótica. 

Politicologia: a lucidocracia; a tecnocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia; as leis da parafenomenalidade; as leis da interas-

sistencialidade. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a tecnofilia. 

Mitologia: o mito da atecnia extrafísica. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a experimentoteca; a criativoteca; a neologisticoteca;  

a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Parapercepciologia; a Verponologia; a Heuris-

ticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autocoerenciologia; a In-

tencionologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 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 paratecnóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo 

sapiens verponista; o Homo sapiens verponator; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sa-

piens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verpon paratecnológica básica = a verdade relativa de ponta do estado 

vibracional empregada teaticamente pela conscin lúcida; verpon paratecnológica avançada =  

a verdade relativa de ponta do fenômeno da cosmoconsciência empregada teaticamente pelo ser 

desperto. 

 

Culturologia: a cultura da Paratecnologia; a Paraculturologia do amparo de função;  

a Multiculturologia da Parafenomenologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Paratecnologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 te-

mas esparsos, a maioria verbetes, da Enciclopédia da Conscienciologia, capazes de expor as natu-

rezas das verpons paratecnológicas, em geral: 

01.  Ações extrafísicas. 

02.  Agendex da ofiex. 

03.  Alcova blindada. 

04.  Amplificador da consciencialidade. 

05.  Arco voltaico craniochacral. 

06.  Autocompromisso multidimensional. 

07.  Autodesempenho proexológico. 

08.  Autodiscernimento energético. 

09.  Auto-herança parapsíquica. 

10.  Autolucidez parapsíquica. 

11.  Autoparapercepciologia ideal. 

12.  Autoparapsiquismo avançado. 

13.  Autopensenização polifásica. 

14.  Autoproéxis parapsíquica. 

15.  Autorretrocognição. 

16.  Autorrevezamento multiexistencial. 

17.  Balonamento. 

18.  Banho energético. 

19.  Base intrafísica: Amparoporto. 

20.  Bonde extrafísico. 

21.  Categoria da minipeça interassistencial. 

22.  Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

23.  Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

24.  Central Extrafísica de Energia (CEE). 

25.  Ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

26.  Cipriene. 

27.  Coativação atributiva. 

28.  Código grupal de Cosmoética (CGC). 

29.  Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

30.  Conscienciês. 

31.  Consciex livre (CL). 

32.  Cosmoconsciência. 

33.  Cosmovisiologia. 

34.  Curso Intermissivo (CI). 

35.  Desassediologia. 

36.  Despertamento parapsíquico precoce. 

37.  Dragona parapsíquica. 

38.  Encapsulamento consciencial. 

39.  Encontro antecipatório. 

40.  Energosfera pessoal. 
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41.  Escala das parapercepções. 

42.  Esquadrinhamento paraprocedencial. 

43.  Estado vibracional (EV). 

44.  Extrapolacionismo. 

45.  Fenômeno projetivo ambivalente. 

46.  Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

47.  Fôrma holopensênica. 

48.  Gescon. 

49.  Grupopensene. 

50.  Homo sapiens serenissimus. 

51.  Ilha de consciencialidade. 

52.  Incubação intermissiva. 

53.  Infiltrado cosmoético. 

54.  Iniciativa planetária pioneira. 

55.  Intermissivista. 

56.  Irrompimento do psicossoma. 

57.  Macrossomatologia. 

58.  Marca parapsíquica. 

59.  Medida interplanetária. 

60.  Megafenomenologia. 

61.  Megarrevelação racional. 

62.  Minipeça interassistencial. 

63.  Monitoramento consciencial. 

64.  Ofiexologia. 

65.  Pangrafia. 

66.  Paracerebrologia. 

67.  Paragenética. 

68.  Paramicrochip. 

69.  Parapolimatia. 

70.  Paraprocedência. 

71.  Parapsiquismo intelectual. 

72.  Pararrealidade. 

73.  Paravínculo. 

74.  Paravivência. 

75.  Parestação de trabalho. 

76.  Parexcursão interplanetária. 

77.  Pedágio parapsíquico. 

78.  Personalidade consecutiva. 

79.  Planilha evolutiva. 

80.  Pré-Mãe (Pré-Maternologia). 

81.  Prescindência das mãos. 

82.  Primener. 

83.  Princípio da descrença. 

84.  Prioridade parapsíquica. 

85.  Recurso parapsíquico. 

86.  Retrospectiva autodesassediadora. 

87.  Reurbex. 

88.  Saudade da volitação. 

89.  Sinalética parapsíquica. 

90.  Solução parapsíquica. 

91.  Subsunção proexológica. 

92.  Tara parapsíquica. 

93.  Teleguiado autocrítico. 
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94.  Telepatia permanente. 

95.  Tenepes. 

96.  Transmigraciologia extrafísica. 

97.  Transverpon. 

98.  Trio das megapercepções. 

99.  Turno intelectual. 

100.  Visão panorâmica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verpon paratecnológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

07.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

09.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

10.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

11.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 

12.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

14.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

 

AS  VERPONS  PARATECNOLÓGICAS  COMEÇAM  A  SER  

EMPREGADAS  NESTA  DIMENSÃO,  DE  MODO  MAIS  OBJE-
TIVO  E  PRÁTICO,  A  PARTIR  DA  AUTOLUCIDEZ  INTERAS-
SISTENCIAL  DO  SER  DESPERTO,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite as realidades das verpons paratecnológi-

cas da Conscienciologia? Quais? 
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V E R P O N    R E T R O C O G N I T I V A  
( V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verpon retrocognitiva é o neoconceito evolutivo adstrito às pesquisas 

teáticas sistemáticas da Passadologia e / ou dos efeitos proexológicos da holomnemônica pessoal 

ou grupal, inseridas no contexto da Seriexologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade provém do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede também do idioma Latim, rela-

tivus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta vem do mesmo idioma Latim, puncta, 

“estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer so-

frer; mortificar”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição retro deriva também do idio-

ma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no mesmo Século XV. A palavra cognitivo provém 

igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; apren-

der a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retro-

cognição apareceu em 1901. 

Sinonimologia: 1.  Verpon seriexológica. 2.  Verpon holobiográfica. 3.  Verpon passa-

dológica. 4.  Neoverpon retrocognoscitiva. 5.  Neo-História Teática. 6.  Verpon para-histórica. 

Neologia. As 3 expressões compostas verpon retrocognitiva, verpon retrocognitiva indi-

vidual e verpon retrocognitiva coletiva são neologismos técnicos da Verponologia. 

Antonimologia: 1.  Verpon prospectivológica. 2.  Verpon precognitiva. 3.  Verdade ele-

tronótica. 4.  Informação científica de ponta. 5.  Avanço tecnológico. 

Estrangeirismologia: o faraway, so close seriexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Mentalsomatologia Teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Verpon retro-

cognitiva: Neopesquisologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas retrocognitivas; os retropensenes;  

a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemo-

pensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os pa-

rapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade;  

o holopensene pessoal das investigações seriexológicas cotidianas; a pensenização polifásica fun-

cional; o cotejo pensênico entre a retropersonalidade e a conscin atual (Materpensenologia). 

 

Fatologia: o hábito mentalsomático calçando o caminho para a lucidez holobiográfica. 

 

Parafatologia: a verpon retrocognitiva; a verponidade seriexológica; a Verponologia 

Holobiográfica; a verponogênese passadológica; a neoverpon para-historiográfica; os conceitos 

evolutivos abrindo os refolhos holomnemônicos pessoais e grupais; as verpons evocando a Para-

procedenciologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ativando o coronochacra; 

o parapsiquismo intelectual teático expandindo a soltura paracerebral; as investigações da trans-

verpon da personalidade consecutiva; a escrita atual com raízes pretéritas; a intertextualidade se-

riexológica; o autorrevezamento gesconológico; a lucidez quanto aos detalhes do hábito intelec-

tual criando ambiente para as futuras retrocognições cognopolitas; a prioridade gesconológica 

transmitindo saberes urbi et orbi; o testemunho retrocognitivo grafado; as neopesquisas dos pró-

prios vestígios holobiográficos; a contribuição educativa para a formação de consciência para-his-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22640 

tórica consistente; as fontes de investigação retrocognitiva; o ato de saber juntar as pontas do pró-

prio passado com a Historiografia Oficial; as evocações tecnicamente realizadas com fins interas-

sistenciais; as verpons retrocognitivas calibrando o olhar seriexológico; os truísmos holobiográfi-

cos expandindo a cosmovisão seriexológica; o ricochete grupocármico inerente às personalidades 

consecutivas autoconscientes; o epicentrismo mentalsomático fomentando a Autodespertologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Historiografologia-Parapercepciologia; o sinergismo 

Paracogniciologia-Memoriologia; o sinergismo verpon-desassédio; o sinergismo investigação- 

-assistência; o sinergismo Paracronologia-Evoluciologia; o sinergismo Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP)–Mentalsomatologia; o sinergismo verbetografia–recuperação de megacons. 

Principiologia: o princípio da conservação autocognitiva seriexológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificado a cada vida. 

Teoriologia: a teoria da personalidade consecutiva. 

Tecnologia: a técnica do autoverponograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório radical da Heurística (Serenarium); os laboratórios de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium-Holociclo-Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;  

o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Memoriologia; o Colégio Invisível dos 

seriexólogos. 

Efeitologia: o efeito autorrevezador das neoverpons; o efeito renovador da Conscien-

ciologia; o efeito holomnemônico das tertúlias conscienciológicas; o efeito retrocognitivo da te-

nepes; o efeito sinalizador das parassincronicidades; o efeito seriexológico do compléxis; o efei-

to paragenético dos contatos humanos (Holobiografologia); os efeitos evolutivos porvindouros da 

identificação atual de retropersonalidade consecutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela Neoverponologia. 

Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico sustentando o autorrevezamento gesconológico. 

Enumerologia: o passado revisitado; o pretérito reinvestigado; o ontem reperspectivado; 

o antigo atualizado; o démodé moderno; o obsoleto novo; o primevo hodierno. 

Binomiologia: o binômio futuro-passado; o binômio neoverpon-neologismo; o binômio 

Evoluciologia-Neurolexicologia; o binômio Omnileiturologia-Parapolimatologia; o binômio ver-

pon-hiperpensenidade; o binômio retrossenha–identidade interassistencial; o binômio egocídio- 

-policarma. 

Interaciologia: a interação mentalsoma-Historiografia; a interação verpon-tares; a in-

teração tenepes-iniciação; a interação conceptáculo paracerebral–Central Extrafísica da Verda-

de (CEV); a interação hábito mentalsomático–cosmovisão retrocognitiva; a interação Para-His-

toriografia-Gesconografologia; a interação Verponologia-Desassediologia. 

Crescendologia: o crescendo seriexológico da Inteligência Evolutiva (IE). 

Trinomiologia: o trinômio Retrocogniciologia-Despertologia-Neoverponologia. 

Polinomiologia: o polinômio cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo verpon conscienciológica / dogma científico. 

Paradoxologia: o paradoxo de o detalhe etológico poder revelar a complexidade serie-

xológica. 

Politicologia: a lucidocracia; a sofocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a proe-

xocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei da Parafisiologia Holossomática; a lei do retorno; a lei de causa e efei-

to; as leis da proéxis; as leis da Parageneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do 

fluxo do Cosmos; a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22641 

Filiologia: a retrofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a parapsi-

cofilia; a cogniciofilia. 

Sindromologia: a evitação das síndrome das falsas memórias. 

Maniologia: o combate à nostomania. 

Holotecologia: a verponoteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a pensenoteca; a retroteca;  

a historioteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Verponologia; a Retrocogniciologia; a Taristicologia; a Gesco-

nologia; a Holomnemossomatologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Parageneticolo-

gia; a Holossomatologia; a Comunicologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;  

o mentalsomatólogo; o bibliófilo; o filólogo; o parapolímata; o cosmovisiólogo; o verponólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora;  

a mentalsomatóloga; a bibliófila; a filóloga; a parapolímata; a cosmovisióloga; a verponóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo 

sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapi-

ens sapientior; o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verpon retrocognitiva individual = a megacalibragem intraconsciencial; 

verpon retrocognitiva coletiva = o crescendo Helenismo-Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica. 

 

Neocognição. Sob a ótica da Intrafisicologia, as investigações verponológicas produzem 

o conhecimento novo, à frente, original, ainda não identificado pelas conscins. 

Descobrimento. Tal fato implica, habitualmente, em o verponólogo desbravar determi-

nado campo cognitivo, dissecando e publicando os neoachados. 

Paradoxo. Fato paradoxal surge quando o campo cognitivo selecionado diz respeito ao 

passado. Apesar do passado ter passado, muitas novidades podem ser daí adquiridas, por exem-

plo, em função do novo momento no qual a consciência se encontra atualmente, podendo sobre-

pairar e, com isso, melhor analisar, deduzir e conquistar neovieses parapesquisísticos (não an-

tevistos anteriormente), ao revisitar as vivências pretéritas a partir da Retrocogniciologia. Olhar 

para trás pode não significar retroceder. 

 

Verbetologia. Considerando a Verponografologia, eis ordenadas alfabeticamente, dentre 

outras, 50 verpons retrocognitivas, com as respectivas especialidades afins, selecionadas entre os 

verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, a fim de ampliar a compreensão e cosmovisão 

quanto ao tema em debate: 

01.  Agente retrocognitivo inato (Invexologia). 

02.  Agente retrocognitor (Mnemossomatologia). 

03.  Antepassado de si mesmo (Seriexologia). 

04.  Autancestralidade (Autoparageneticologia). 

05.  Autobagagem holobiográfica (Holobiografologia). 

06.  Auto-herança parapsíquica (Seriexologia). 
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07.  Autocobaia seriexológica (Autoparaconscienciometrologia). 

08.  Autoconscientização seriexológica (Autolucidologia). 

09.  Autoconsciexiabilidade retrocognitiva (Intrafisicologia). 

10.  Autocrítica remissiva (Autocriticologia). 

11.  Autodileção paragenética (Filiologia). 

12.  Autoidentificação seriexológica (Seriexologia). 

13.  Autopesquisa retrocognitiva de campo (Autorretrocogniciologia). 

14.  Autorretrocognição (Mnemossomatologia). 

15.  Benefício da autorretrocognoscibilidade (Autosseriexologia). 

16.  Cacoete holobiográfico (Autoconscienciometrologia). 

17.  Ciclo evolutivo pessoal (Evoluciologia). 

18.  Ciclo multiexistencial pessoal (Seriexologia). 

19.  Crescendo escriba-neoverbetógrafo (Seriexologia). 

20.  Crescendo Helenismo-Conscienciologia (Autodiscernimentologia). 

21.  Crescendo paraperfilológico (Seriexologia). 

22.  Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade (Seriexologia). 

23.  Detalhamento retrocognitivo (Seriexologia). 

24.  Efeito da autosseriexialidade (Seriexologia). 

25.  Especialismo holobiográfico (Autoconscienciometrologia). 

26.  Estigma paragenético (Parageneticologia). 

27.  Gatilho retrocognitivo (Holomnemossomatologia). 

28.  Hábito retrocognitivo (Seriexologia). 

29.  Heterorretrocognição (Heterorretrocogniciologia). 

30.  Holomnemônica (Mnemossomatologia). 

31.  Megacalibragem intraconsciencial (Autopesquisologia). 

32.  Memória contínua (Holomemoriologia). 

33.  Nódulo holomnemônico (Holomnemossomatologia). 

34.  Olhar seriexológico (Parapercucienciologia). 

35.  Palimpsesto consciencial (Parageneticologia). 

36.  Paracaptação retrocognitiva (Para-Historiografia). 

37.  ParaDNA (Parageneticologia). 

38.  Paragenética retrossomática (Holobiografologia). 

39.  Parantecedência (Holobiografologia). 

40.  Parautobiografia (Parageneticologia). 

41.  Personalidade consecutiva (Seriexologia). 

42.  Prospecção seriexológica (Seriexologia). 

43.  Reencontro secular (Seriexologia). 

44.  Retroego antiproexológico (Seriexologia). 

45.  Retrossenha pessoal (Holomemoriologia). 

46.  Seriéxis alheia (Seriexologia). 

47.  Sinergismo tenepes-retrocognição (Interassistenciologia). 

48.  Teleobiotipologia (Ressomatologia). 

49.  Trio ínsito (Autorretrocogniciologia). 

50.  Zum mnemônico (Autorretrocogniciologia). 

 

Autorrevezamento. Atinente à Proexologia, as atuais verpons retrocognitivas serão, 

com grande probabilidade de acerto, temas de futuras obras escritas nas próximas vidas dos atuais 

intermissivistas. Cabe iniciarmos e mantermos tais pesquisas hoje para podermos ampliá-las, 

conscientemente, amanhã. Neoverpon: prioridade eterna. 
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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 verpon retrocognitiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

06.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisão  verponológica:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Dicionário  cerebral  verponológico:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

09.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Exumação  historiográfica:  Pesquisologia;  Neutro. 

11.  Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 

12.  Orismopensenização  prioritária:  Orismologia;  Homeostático. 

13.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

14.  Rendição  à  verpon:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Verpon  sesquipedal:  Verponografologia;  Homeostático. 

 

A  VERPON  RETROCOGNITIVA  É  TEMÁTICA  DE  PESQUISA  

MUITO  ADSTRITA  AO  HOLOPENSENE  DA  OXIMOROLOGIA.  
QUANTO  MAIS  A  CONSCIÊNCIA  ADQUIRE  NEOCOGNIÇÃO  

EVOLUTIVA,  MAIS  OBTÉM  COSMOVISÃO  SERIEXOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se dedicou às investigações retrocognitivas 

através das verpons conscienciológicas? Quais os resultados proexológicos daí derivados? 

 

P. F. 
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V E R P O N    S E S Q U I P E D A L  
( V E R P O N O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A verpon sesquipedal é o neoconceito evolutivo avançado expresso no vo-

cábulo longo, extenso, comprido, com 10 ou mais sílabas (Lexicologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade 

com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede também do idioma Latim, rela-

tivus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta vem do mesmo idioma Latim, puncta, 

“estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer so-

frer; mortificar”. Surgiu no Século XIII. O termo sesquipedal provém igualmente do idioma La-

tim sesquipedalis, “que tem 1 pé e meio de comprimento; que é de comprimento desmedido”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Verpon sesquipedálica. 2.  Verponologia sesquipedal. 3.  Sesquipe-

dalismo verponológico. 4.  Neotermo evolutivo longo. 5.  Sesquipedalismologia Verponológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo sesquipedal: 

sesquipedalice; sesquipedalidade; Sesquipedalismologia. 

Neologia. As 5 expressões compostas verpon sesquipedal, verpon sesquipedal somática, 

verpon sesquipedal energossomática, verpon sesquipedal psicossomática e verpon sesquipedal 

mentalsomática são neologismos técnicos da Verponografologia. 

Antonimologia: 01.  Verpon acróstica. 02.  Sigla verponológica. 03.  Verpon não ses-

quipedal. 04.  Palavra sesquipedal comum. 05.  Frase. 06.  Tecnoleto. 07.  Provérbio. 08.  Clichê. 

09.  Gíria. 10.  Poema. 

Estrangeirismologia: a qualificação do thesaurus cerebral; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da Autorretrocogniciologia Intermissiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:  

–  Verpon sesquipedal: cosmossíntese. Sesquipedalismologia: singularidade plural. 

Coloquiologia: a palavra centopeia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Verponologia; os hiperpensenes; a hiperpense-

nidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a autopensenização polifá-

sica intelectual; a orismopensenização prioritária pró-tares; a maxiamplitude autopensênica para- 

psíquica objetivando o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a lateropensenidade para-

psíquica qualificando a Autoverponologia; a manutenção do holopensene pessoal da mentalsoma-

ticidade teática através da produtividade intelectual tarística; o holopensene pessoal da Heuristi-

cologia. 

 

Fatologia: a verpon sesquipedal; a verdade relativa de ponta complexa sintetizada em 

vocábulo único composto; o termo polissílabo instigante; a composição lexical direcionada, fun-

cional e tarística; a braquigrafia estendida; a palavração didaticamente orientada; o vestido longo 

da ideia nuculânea; a extensão da Autoparapolineurolexicologia a partir do estudo dos morfemas 

(Afixologia); o domínio da linguagem aperfeiçoando a docência conscienciológica; a dissecção 

lexicológica (Detalhismologia) ampliando o atacadismo ideativo (Cosmovisiologia); a aglutina-

ção morfêmica potencializando a aglutinação conceitual e, consequentemente, a aglutinação 

consciencial; a coerência conformática lexicológica expandindo a tares; a linguagem evolutiva 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22645 

patrocinadora da Recinologia; as verpons representando especialidades conscienciológicas; o pa-

pel da Neoverponologia nos trabalhos da reurbex; as epítomes evolutivas pró-conscienciês. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ideias intermis-

sivas sintetizadas em vocábulos-chave funcionando ao modo de senhas proexológicas; a verpon 

sesquipedal evocando o auge intermissivo; o campo semântico das ideias inatas pessoais (Geno-

pensenologia); o grupocarma intelectual seriexológico se reencontrando a partir das verpons a fim 

de detalhá-las e expandi-las; a profissionalização do auto, hetero e gruporrevezamento interexis-

tencial através da teática, verbação e exemplificação da Grafopensenologia Tarística. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo abecedário-silabário-Elucidarium; o sinergismo erudi-

ção-cosmovisão; o sinergismo neoideia-neoconceito-neologismo; o sinergismo autexperimenta-

ção-autocomprovação-autocompartilhamento; o sinergismo Verbetografologia Teática–Lexico-

logia Verponológica; o sinergismo intraconsciencialidade-grafopensenidade; o sinergismo sínte-

se-análise. 

Principiologia: o princípio da manutenção cognitiva interexistenciológica. 

Codigologia: os códigos de comunicação humana e multidimensional (Comunicologia). 

Teoriologia: a teoria da trineoverpon. 

Tecnologia: a técnica do megapensene trivocabular. 

Voluntariologia: os voluntários da equipe de lexicógrafos do Holociclo. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático 

(Holociclo, Holoteca e Tertuliarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Verponologia. 

Efeitologia: o efeito desassediador das verpons; o efeito cosmovisiológico da Lexicolo-

gia; o efeito cosmoético das verpons ao gerar crises de crescimento evolutivas; o efeito moti-

vador da investigação verponológica; o efeito euforizante da Hiperpensenologia Evolutiva (Neo-

verponologia); o efeito irresistível das verpons; o efeito retroalimentador da Taristicologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelas verpons sesquipedais. 

Ciclologia: o ciclo leitura-reflexão-compreensão-memória; o ciclo paraneossinapses in-

termissivas (CI)–genopensenidade (megacons)–neossinapses verponológicas (tares); o ciclo auto-

verbetográfico propiciando a colheita de neoverpons pessoais; o ciclo atacadismo-generalismo- 

-vanguardismo; o ciclo circadiano envolvido na Verponologia; o ciclo verpon sesquipedal– 

–debate conscienciológico–esclarecimento consciencial; o ciclo evolutivo das palavras (Etimo-

logia). 

Enumerologia: a letra; a sílaba; a palavra; a frase; o parágrafo; o texto; o livro. A ver-

pon comperta; a verpon complexa; a verpon composta; a verpon compacta; a verpon compendio-

sa; a verpon comprovada; a verpon comprida. 

Binomiologia: o binômio verpon sesquipedal substantiva–verpon sesquipedal adjetiva; 

o binômio neoverpon-desassédio; o binômio neoverpon-neologismo; o binômio verpon metafóri-

ca–rapport interconsciencial; o binômio cultura geral–neuroléxico verponológico; o binômio 

omnileitura funcional–parapsiquismo intelectual; o binômio Verponologia-Recinologia; o binô-

mio neoverponidade-neorrealidade. 

Interaciologia: a interação constructo cerebral (Teoriologia)–parapercepto multidimen-

sional (Conteudisticologia); a interação verpon comprimida–verpon-comprimido; a interação or-

toépia-ortografia; a interação Parapolimatologia-Evoluciologia; a interação serendipitia-para-

preceptoria; a interação sinalética energética–sinalética mentalsomática–chispa discernidora;  

a interação Orismologia-Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo genopensene-hiperpensene. 

Trinomiologia: o trinômio Lexicologia-Enciclopediologia-Verponologia. 

Polinomiologia: o polinômio detalhismo-exaustividade-circularidade-inventividade. 
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Antagonismologia: o antagonismo sinérese / diérese; o antagonismo palavra / concei-

to; o antagonismo significante / significado; o antagonismo verpon / dogma; o antagonismo pala-

vras ao vento / palavras grafadas; o antagonismo Mentalsomatologia / Subcerebrologia; o anta-

gonismo Arte (Psicossomatologia) / Ciência (Orismologia). 

Paradoxologia: o paradoxo das neoverpons gerarem retrocognições (intermissivas). 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada à Hiperpensenologia. 

Filiologia: a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a biblio-

filia; a lexicofilia. 

Fobiologia: a sesquipedalofobia; a literofobia; a lexicofobia; a grafofobia; a bibliofobia; 

a xenofobia; a raciocinofobia; as verpons combatendo à neofobia evolutiva (Recinologia). 

Sindromologia: a profilaxia das síndromes neurodegenerativas (demenciais). 

Maniologia: a superação da subcerebromania. 

Holotecologia: a cognoteca; a neuroteca; a lexicoteca; a consciencioteca; a interassis-

tencioteca; a verponoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Verponografologia; a Sesquipedalismologia; a Neoverponologia;  

a Transverponologia; a Lexicologia; a Lexicotecologia; a Polineurolexicologia; a Mentalsomato-

logia; a Cosmovisiologia; a Heuristicologia; a Paracerebrologia; a Taristicologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;  

o mentalsomatólogo; o bibliófilo; o filólogo; o lexicógrafo; o parapolímata; o neologista; o oris-

mólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora;  

a mentalsomatóloga; a bibliófila; a filóloga; a lexicógrafa; a parapolímata; a neologista; a oris-

móloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo 

sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapi-

ens sapientior; o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: verpon sesquipedal somática = o termo Automacrossomatologia; verpon 

sesquipedal energossomática = o termo Autoparassinaleticologia; verpon sesquipedal psicosso-

mática = o termo Automegaequilibriologia; verpon sesquipedal mentalsomática = o termo Auto-

parapolineurolexicologia. 

 

Culturologia: a cultura da neofilia; a cultura do desassédio mentalsomático. 

 

Miniglossário. Segundo a Orismologia, eis, ordenados alfabeticamente, 100 exemplos 

de verpons sesquipedais representando áreas integrantes do saber conscienciológico (logias técni-

cas), classificadas a partir do número de sílabas, enumeradas com as respectivas divisões silábicas 

e sínteses definidoras, a fim de expandir a compreensão e cosmovisão do tema em debate: 

A.  Termos decassilábicos (59 termos com 10 sílabas): 

01.  Au.to.con.ver.gen.ci.o.lo.gi.a: o megafoco autoproexológico. 

02.  Au.to.cos.mo.e.ti.co.lo.gi.a: a autoteática paradireitológica. 

03.  Au.to.cos.mo.vi.si.o.lo.gi.a: a autoneomundividência ampliada. 
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04.  Au.to.des.as.se.di.o.lo.gi.a: a autodesperticidade continuada. 

05.  Au.to.dis.cer.ni.men.to.lo.gi.a: o autojuízo crítico. 

06.  Au.to.e.pi.cen.tris.mo.lo.gi.a: a autoliderança parapsíquica. 

07.  Au.to.ex.pe.ri.men.to.lo.gi.a: a autodescrença científica. 

08.  Au.to.ges.co.no.me.tro.lo.gi.a: a métrica autografopensenológica. 

09.  Au.to.-Ho.los.so.ma.to.lo.gi.a: os paracorpos pessoais. 

10.  Au.to.in.cor.rup.ci.o.lo.gi.a: a autoimunidade cosmoética. 

11.  Au.to.in.ve.xo.me.tro.lo.gi.a: a aferição autoinversiva. 

12.  Au.to.ma.cros.so.ma.to.lo.gi.a: o corpo supermaceteado autoproéxico. 

13.  Au.to.ma.ter.pen.se.no.lo.gi.a: a bússola consciencial. 

14.  Au.to.me.ga.ges.co.no.lo.gi.a: a obra-prima pessoal. 

15.  Au.to.me.ga.pri.o.ro.lo.gi.a: as primoprioridades evolutivas. 

16.  Au.to.me.ga.tra.fo.ro.lo.gi.a: os megatalentos pessoais. 

17.  Au.to.mne.mos.so.ma.to.lo.gi.a: o corpo mnemônico pessoal. 

18.  Au.to.or.to.pen.se.no.lo.gi.a: a retilinearidade autopensênica. 

19.  Au.to.pa.ra.ce.re.bro.lo.gi.a: os megacons pessoais. 

20.  Au.to.pa.ra.i.mu.no.lo.gi.a: o mitridatismo parapsíquico-interassistencial. 

21.  Au.to.pa.ra.pes.qui.so.lo.gi.a: a autoparapesquisa intermissiva (pararrecin). 

22.  Au.to.pa.ras.se.mi.o.lo.gi.a: a autopropedêutica parapsíquica. 

23.  Au.to.pro.e.xo.gra.mo.lo.gi.a: o saldo da autoperformance proexológica. 

24.  Au.tor.re.ve.za.men.to.lo.gi.a: o autencadeamento interexistencial lúcido. 

25.  Au.tos.si.na.le.ti.co.lo.gi.a: o conjunto de sinais parapsíquicos pessoais. 

26.  Au.to.tem.pe.ra.men.to.lo.gi.a: as autorreações conscienciais características. 

27.  Au.to.trans.a.fe.ti.vo.lo.gi.a: a exteriorização da omnifraternidade plena. 

28.  Au.to.tri.do.ta.ci.o.lo.gi.a: a autoteática intelectual, parapsíquica e comunicativa. 

29.  Cons.ci.en.ci.o.gra.mo.lo.gi.a: o conscienciógrafo evolutivo (Conscienciograma). 

30.  Cro.no.e.vo.lu.ci.o.lo.gi.a: os patamares evolutivos no tempo cronológico. 

31.  Cro.no.in.ter.mis.si.o.lo.gi.a: a quantidade de tempo passado na extrafisicalidade. 

32.  Des.co.in.ci.den.ci.o.lo.gi.a: o domínio da separação interveicular (holossomática). 

33.  Ex.tra.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a lucidez quanto à exterioridade consciencial. 

34.  Ho.lo.mne.mos.so.ma.to.lo.gi.a: a extensão da memória paracerebral. 

35.  In.ter.as.sis.ten.ci.o.lo.gi.a: a qualidade do interauxílio consciencial sincero. 

36.  In.ter.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a lucidez quanto às interrelações conscienciais. 

37.  In.ter.mis.si.o.me.tro.lo.gi.a: a métrica da qualificação pré-ressomática. 

38.  In.ter.pa.ra.ce.re.bro.lo.gi.a: a lucidez quanto à interação bipolineurolexical. 

39.  In.tra.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a qualidade do microuniverso consciencial. 

40.  Mul.ti.-Her.me.neu.ti.co.lo.gi.a: o patamar das ortointerpretações diversificadas. 

41.  Neu.ro.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: o estudo lúcido da interação cérebro-paracérebro. 

42.  Or.to.in.ten.ci.o.no.lo.gi.a: a constância das intenções retas, sadias, cosmoéticas. 

43.  Or.to.in.ter.mis.si.o.lo.gi.a: a intermissão cursista superavitária. 

44.  Or.to.ta.qui.pen.se.no.lo.gi.a: a manifestação da velocidade pensênica equilibrada. 

45.  Pa.ra.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a pesquisa das realidades parapsíquicas onipresentes. 

46.  Pa.ra.cos.mo.vi.si.o.lo.gi.a: a mundividência multidimensional panorâmica. 

47.  Pa.ra.di.ag.nos.ti.co.lo.gi.a: a Semiologia Parapsíquica Teática. 

48.  Pa.ra.di.plo.ma.ci.o.lo.gi.a: a mediação interconsciencial madura. 

49.  Pa.ra.-Her.me.neu.ti.co.lo.gi.a: a correta interpretação da pararrealidade em geral. 

50.  Pa.ra.po.li.ma.ti.co.lo.gi.a: a caracterização da erudição parapsíquica assistencial. 

51.  Pa.ra.pro.fi.la.xi.o.lo.gi.a: as vacinas holossomáticas, proéxicas e evolutivas. 

52.  Pa.ra.pro.pe.deu.ti.co.lo.gi.a: o ortodiagnóstico holossomático e consciencial. 

53.  Pa.ra.pro.so.po.gra.fo.lo.gi.a: os perfis conscienciais no contexto da seriéxis. 

54.  Pa.ra.te.ra.peu.ti.co.lo.gi.a: as pesquisas da convalescência e cura holossomática. 

55.  Plu.ri.e.xis.ten.ci.o.lo.gi.a: o detalhamento pesquisístico da serialidade existencial. 

56.  Po.li.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: as perquirições da policarmalidade vivenciada. 
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57.  Re.tro.pa.ra.e.ti.o.lo.gi.a: as causas paragenéticas dos trafares e trafores. 

58.  Se.mi.cons.ci.e.xi.o.lo.gi.a: o estudo das manifestações da semiconsciex. 

59.  Te.le.o.bi.o.ti.po.lo.gi.a: a análise detalhada e comparativa dos retrossomas. 

 

B.  Termos hendecassilábicos (20 termos com 11 sílabas): 

60.  A.na.li.ti.co.pen.se.no.lo.gi.a: a exegese consciencial. 

61.  Au.to.-Ho.lo.bi.o.gra.fo.lo.gi.a: o périplo autosseriexológico. 

62.  Au.to.me.ga.cog.ni.ci.o.lo.gi.a: a autocognição evolutiva avançada. 

63.  Au.to.or.ga.ni.za.ci.o.lo.gi.a: a autodisciplina ordenativa. 

64.  Au.to.pa.ra.ge.ne.ti.co.lo.gi.a: a auto-herança multiexistencial. 

65.  Au.to.pa.ra.per.cep.ci.o.lo.gi.a: o autoparapsiquismo lúcido. 

66.  Au.to.pri.o.ri.za.ci.o.lo.gi.a: o autodiscernimento teático. 

67.  Au.tor.re.tro.cog.ni.ci.o.lo.gi.a: as automemórias pluriexistenciais. 

68.  Au.tos.su.fi.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a autonomia cosmoética. 

69.  Au.to.u.ni.ver.sa.lis.mo.lo.gi.a: a automegafraternidade vivenciada. 

70.  E.vo.lu.ci.o.pen.se.no.lo.gi.a: a amplitude da pensenização pró-evolutiva. 

71.  Ho.lo.per.cu.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a totalidade multidiscriminatória da consciência. 

72.  In.ter.co.o.pe.ra.ci.o.lo.gi.a: a interassistencialidade consciencial desinteressada. 

73.  In.ve.xo.pro.fi.la.xi.o.lo.gi.a: a prevenção consciencial possibilitada pela invéxis. 

74.  Ma.xi.pa.ra.fe.no.me.no.lo.gi.a: a vivência de parafenômenos avançados. 

75.  Me.ga.eu.fo.ri.za.ci.o.lo.gi.a: o domínio da euforização consciencial máxima. 

76.  Mul.ti.pa.ra.fe.no.me.no.lo.gi.a: a teática da pangrafia consciencial. 

77.  Pa.ra.ge.o.po.li.ti.co.lo.gi.a: a geopolítica sob a perspectiva multidimensional. 

78.  Pa.ra.ju.ris.pru.den.ci.o.lo.gi.a: a investigação das leis evolutivas (Paradireito). 

79.  Pa.ras.sen.so.ri.a.men.to.lo.gi.a: a ausculta parapsíquica ambiental e consciencial. 

 

C.  Termos dodecassilábicos (11 termos com 12 sílabas): 

80.  Au.to.cons.ci.en.ci.o.me.tro.lo.gi.a: a autopesquisa técnica. 

81.  Au.to.cons.ci.en.ti.za.ci.o.lo.gi.a: a autoconscientização evolutiva. 

82.  Au.to.cos.mo.cons.ci.en.ci.o.lo.gi.a: o automegafenômeno transcendente. 

83.  Au.to.in.ter.mis.si.o.me.tro.lo.gi.a: a métrica autoparaprocedencial. 

84.  Au.to.or.to.ab.so.lu.tis.mo.lo.gi.a: o autoimperdoamento cosmoético. 

85.  Au.to.pa.ra.pro.ce.den.ci.o.lo.gi.a: a pré-ressomática pessoal. 

86.  Au.to.pa.ra.pro.fi.la.xi.o.lo.gi.a: as autoprevenções multidimensionais. 

87.  Au.to.pa.ra.te.ra.peu.ti.co.lo.gi.a: a autocura consciencial. 

88.  Cro.no.ne.o.ver.po.no.ge.no.lo.gi.a: a verponogênese efetivada no tempo. 

89.  He.te.ro.en.cap.su.la.men.to.lo.gi.a: o grau de heteroblindagem parapsíquica. 

90.  Pa.ra.a.na.to.mo.fi.si.o.lo.gi.a: a estrutura e funcionamento holossomático. 

 

D.  Termos tridecassilábicos (7 termos com 13 sílabas): 

91.  Au.to.ex.tra.po.la.ci.o.nis.mo.lo.gi.a: a antecipação evolutiva. 

92.  Au.to.me.ga.pa.ra.fe.no.me.no.lo.gi.a: as autoparavivências mais avançadas. 

93.  Au.to.om.ni.co.o.pe.ra.ci.o.lo.gi.a: o espectro da autopolivalência interassistencial. 

94.  Au.to.pa.ra.per.cu.ci.en.ci.o.lo.gi.a: a megalucidez parapsíquica. 

95.  Cons.ci.en.ci.o.te.ra.peu.ti.co.lo.gi.a: a terapia holossomática e consciencial. 

96.  He.te.ro.cons.ci.en.ci.o.me.tro.lo.gi.a: o patamar da métrica evolutiva de outrem. 

97.  Ne.o.en.ci.clo.pe.di.o.gra.fo.lo.gi.a: a escrita de enciclopédia de neoverpons. 

 

E.  Termos tetradecassilábicos (3 termos com 14 sílabas): 

98.  Au.to.pa.ra.cons.ci.en.ci.o.me.tro.lo.gi.a: a métrica multidimensional pessoal. 

99.  Au.to.pa.ra.po.li.neu.ro.le.xi.co.lo.gi.a: as autoparaneossinapses analógicas. 

100.  Au.to.trans.ver.po.no.neu.ro.le.xi.co.lo.gi.a: o dicionário cerebral pessoal de ver-

pons transcendentes. 
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Curiosologia. Observando a Sesquipedalismologia, a palavra pneumoultramicroscopi-

cossilicovulcanoconiótico constitui a mais extensa da língua portuguesa, com 46 letras, 20 sílabas 

e 6 afixos, segundo o Grande Dicionário Sacconi. 

Neologismologia. No contexto da Conscienciologia, talvez 1 dos neologismos sesquipe-

dais mais extensos seja o termo, Autotaquipararretropancogniciologia, com 34 letras, 16 sílabas 

e 7 afixos, proposto no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC). 

Semanticologia. Diante de tal realidade, vale indagar: você conhece tais significados? 

Qual dos 2 expressa conceito evolutivamente mais complexo, útil e abrangente? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 verpon sesquipedal, indicados para a expansão das 

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

01.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

02.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisão  verponológica:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Dicionário  cerebral  verponológico:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

06.  Estilo  Exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

07.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

09.  Orismopensenização  prioritária:  Orismologia;  Homeostático. 

10.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

12.  Rendição  à  verpon:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

13.  TGV  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

VERPON  SESQUIPEDAL  É  SÍNTESE  EVOLUTIVA  COM- 
PLEXA  E  PARADOXAL.  EMITE  SIGNIFICADO  AVANÇA- 
DO  E,  AO  MESMO  TEMPO,  DENUNCIA  O  HORIZONTE   

DA  FUNDURA  DA  AUTOPARAPOLINEUROLEXICOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se dedicou ao estudo das repercussões parace-

rebrais e evolutivas das verpons sesquipedais? Qual neologismo sesquipedal exerce efeito mais 

impactante sobre você? Por quais motivos? 

 

P. F. 
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V E R T E N T E    H I S T O R I O G R Á F I C A  
( H I S T O R I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vertente historiográfica é a abordagem teórica e metodológica adotada 

pelo historiador na investigação, interpretação e escrita dos fatos e acontecimentos passadoló-

gicos.  

Tematologia. Tema central neutro.  

Etimologia. O vocábulo verter vem do idioma Latim, vertere, “voltar; virar; desviar; 

verter”. Surgiu no Século XIII. O termo história deriva também do idioma Latim, historia, “His-

tória; História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, 

historía, “História; pesquisa; informação; relato”. Apareceu no Século XIV. O elemento de com-

posição grafia vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; des-

crição”. 

Sinonimologia: 1.  Perspectiva historiográfica. 2.  Linha historiográfica. 3.  Corrente 

historiográfica. 

Neologia. As duas expressões compostas vertente historiográfica restrita e vertente his-

toriográfica abrangente são neologismos técnicos da Historiografologia. 

Antonimologia: 1.  História única. 2.  História neutra. 

Estrangeirismologia: o brainstorming pesquisístico; o estudo exaustivo do Zeitgeist;  

o Volksgeist de cada cultura pesquisada; o puzzle nas retropesquisas; o rapport passadológico;  

o upgrade das pesquisas multidimensionais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à amplitude pesquisística da Historiografologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos o tema: – História: in-

terpretações múltiplas. História significa interpretação.  

Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – Estude o historiador antes de come-

çar a estudar os fatos (Edward Carr, 1892–1982). Tudo o que já ocorreu no passado continuará 

no futuro; porém, mudam-se os nomes e as superfícies das coisas, de modo que não as reconhece 

quem não tem bom olho (Francesco Guicciardini, 1483–1540). Toda a História é História con-

temporânea (Benedetto Croce, 1866–1952). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal relativo à pesquisa historiográfica; a História dos 

pensenes; a profilaxia dos lapsopensenes; a lapsopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopen-

senidade; os retropensenes; a retropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a vertente historiográfica; a reflexão sobre a produção e escrita da História; 

os diferentes sentidos de entender o passado; a variedade de registros historiográficos; o ofício de 

estudar os fatos passados; a visão do futuro influenciando a concepção de passado; a inexistência 

da História definitiva; a objetividade nas retropesquisas; a acumulação de verdades parciais; os 

fatos verificados pela lupa da vertente pesquisística; a seleção intencional das fontes históricas;  

o fato moldado pela interpretação; a História moralizante; o caleidoscópio historiográfico; o estu-

do das manifestações conscienciais ao longo do tempo; as Escolas Historiográficas; o amplo sig-

nificado do conceito de História; a hermenêutica da produção histórica; a escolha consciente da 

modalidade historiográfica; os diferentes métodos de investigação passadológica; a crítica ao feti-

chismo dos fatos; as diferentes abordagens dos eventos, personagens e datas; a evitação do isola-

mento disciplinar; a necessária utilização das ciências auxiliares da História; o problema da hipe-
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respecialização na escrita histórica; a impossibilidade de escrita historiográfica dentro do único 

campo historiográfico; a utilização social do conhecimento histórico; a pretensão de estudar  

o longo tempo; a tentativa de reconstrução do passado; a busca pela orientação no tempo; a pre-

servação da memória; o aumento da conscientização histórica; as diferentes perspectivas de anali-

sar o objeto de pesquisa; a constante reflexão epistemológica; a interdisciplinaridade necessária 

para o aumento da cognição em relação ao passado; a fonte sendo matéria prima para o historia-

dor; o estudo histórico dos mitos, ritos e tabus; a História das elites; a História vista de baixo;  

a História dos excluídos; a História das mentalidades; o perigo da inculcação ideológica; os erros  

e acertos cometidos pelos historiadores; a seriexometria dos historiadores do passado a partir dos 

registros; a necessária visão sistêmica no estudo do passado.  

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a coexistência do tempo físico e extrafísico; a ignorância da maio-

ria dos historiadores quanto ao autorrevezamento multiexistencial; a proéxis com base nas  retra-

tações historiográficas do passado; as autorretroproéxis; o fenômeno do dejaísmo; a casuística pe-

ssoal de vidas prévias retratada nos livros de História e muitas vezes ignorada; o mérito de ace-

ssar as autorretrovidas registradas na historiografia; as vivências imortalizadas na parapsicoteca;  

o reconhecimento da retrossenha pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo História narrativa–História estrutural; o sinergismo fa-

to-interpretação; o sinergismo História-Arqueologia; o sinergismo História-epigrafia; o siner-

gismo História-Numismática; o sinergismo História-Cronologia; o sinergismo vestígio gráfico– 

–autorretrocognição. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da reverificação dos fatos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) demonstrando responsabilidade 

pesquisística; o trabalho do historiador em desvendar os códigos do passado; os códigos de honra 

pretéritos; os diferentes códigos de vestimenta ao longo dos Séculos; os códigos de ética cultu-

rais; a investigação dos códigos linguísticos. 

Teoriologia: o nascimento da teoria histórica; a teoria do positivismo; a teoria do mate-

rialismo; a teoria do presentismo; a teoria da Para-História; a História influenciada pelas teorias 

historiográficas; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da interdisciplinaridade pesquisística; a técnica da pergunta pro-

blema; a técnica da seleção documental; a técnica de ler as entrelinhas; a técnica do confronto 

de fontes; a técnica de verificar a exatidão dos fatos; a técnica qualitativa de estudar o passado. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História. 

Efeitologia: o efeito pesquisístico da cronosofia. 

Neossinapsologia: a aquisição das neossinapses cognitivas através da pesquisa historio-

gráfica. 

Ciclologia: o constante ciclo tese-síntese-antítese; o ciclo historiográfico investigação- 

-seleção-pesquisa-escrita; o ciclo interminável das captações historiográficas. 

Enumerologia: a historiografia documentada; o distanciamento histórico; o estudo das 

consciências ao longo do tempo; a refutação das fontes; a narrativa histórica; a compreensão da 

historicidade; a para-historiografia ampliando a cosmovisão. 

Binomiologia: o binômio Historiologia–Para-Historiografologia; o binômio pesquisa- 

-perspicácia; o binômio investigação-cognição; o binômio teoria-interpretação; o binômio acha-

dos-preservação; o binômio admiração-discordância em relação aos atos conscienciais do passa-

do; o binômio erros cometidos no passado–erros estudados no presente. 
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Interaciologia: a interação fonte-teoria; a interação História-Biografia; a interação 

História-Geografia; a interação História-Economia; a interação História-Estatística; a interação 

entre teorias historiográficas; a interação História–Para-História. 

Crescendologia: a autonomia pesquisística conquistada pelo crescendo de pesquisa his-

toriográfica; a ampliação da erudição enquanto fruto do crescendo dos estudos sobre o passado.  

Trinomiologia: o trinômio pesquisador-fonte-fato; o trinômio testemunho-memória- 

-História; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio arquivo-biblioteca-mnemoteca-parapsicoteca-cosmovisio-

teca. 

Antagonismologia: o antagonismo tempo linear / tempo cíclico; o antagonismo contar 

histórias / contar ficção; o antagonismo História oficial / História marginal; o antagonismo fo-

cagem coletiva no passado / focagem coletiva no presente-futuro; o antagonismo impossibilidade 

de mudar o passado / conhecimento mutável do passado; o antagonismo Prospectiva / Passado-

logia; o antagonismo rememoração / esquecimento. 

Paradoxologia: a conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior. 

Politicologia: a evitação da anomia historiográfica. 

Legislogia: a lei do maior esforço na pesquisa histórica. 

Filiologia: a pesquisofilia; a mnemofilia; a descrenciofilia; a discernimentofilia; a racio-

cinofilia; a fatofilia; a hermeneuticofilia. 

Fobiologia: a mnemofobia; a apriorismofobia; o combate à arquivofobia; a ausência da 

bibliofobia; a eliminação da intelectofobia; a erradicação da disciplinofobia; o combate à historio-

grafofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da superficialidade. 

Maniologia: a evitação da nostomania. 

Mitologia: o mito do Cronos; o mito de Mnemosyne; o mito de Clio; o mito da concep-

ção linear do tempo; o mito da verdade absoluta; o mito da verdade documental; o mito da neu-

tralidade historiográfica. 

Holotecologia: a historioteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a regressoteca; a recexo-

teca; a ciencioteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Historiografologia; a Cronologia; a Passadologia; a Metodolo-

gia; a Antropologia; a Sociologia; a Mentalsomatologia; a Holocronologia; a Experimentologia;  

a Mnemossomatologia; a Para-Historiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o historiógrafo; o historiador; o bardo; o escriba; o escritor; o arquivis-

ta; o memorialista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a historiógrafa; a historiadora; a escriba; a escritora; a arquivista; a me-

morialista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista cons-

ciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completis-

ta; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossô-

mata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 
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lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens historiator; o Homo 

sapiens factor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holothe-

carius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens sustentator; o Homo sapiens holomaturologus; 

o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens interassisten-

tialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vertente historiográfica restrita = a pesquisa focada em teorias materia-

listas; vertente historiográfica abrangente = a pesquisa cosmovisiológica. 

 

Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da supervalorização do documento; 

a cultura do cientificismo; a cultura da Refutaciologia; a cultura da Descrenciologia; a cultura 

do estudo passadológico; a cultura da Mentalsomatologia. 

 

Taxologia. Segundo a Holomnemologia, a pesquisa historiográfica intrafisicalista pode 

ser classificada, no mínimo, em 14 vertentes com os respectivos propositores e / ou influenciado-

res, listadas em ordem alfabética: 

01. Escola Metódica: Leopold von Ranke (1795–1886). 

02. História Cultural: Marc Bloch (1886–1944). 

03. História das Mentalidades: Lucien Febvre (1878–1956). 

04. História das Representações: Johannes Huizinga (1872–1945).  

05. História Demográfica: Fernand Braudel (1902–1985).   

06. História do Cotidiano: Agnes Heller (1929–). 

07. História do Imaginário: Jacques Le Goff (1924–2014) e Georges Duby (1919– 

–1996). 

08. História e Tradição: Eric Hobsbawm (1917–2012).  

09. História Oral: Alex Haley (1921–1992). 

10. História Positivista: Augusto Comte (1798–1857). 

11. História Social da Cultura: Peter Burke  (1937–). 

12. Materialismo Cultural: Raymond Williams (1921–1988). 

13. Materialismo Histórico: Karl Marx (1818–1883). 

14. Micro-História: Carlo Ginzburg (1939–).  

 

Classificação. Segundo a Para-Historiografologia, eis, em ordem alfabética, 30 exem-

plos, elencados em 3 grupos distintos de pesquisas referente aos enfoques, métodos e temas: 

A.  Enfoque. A definição da realidade social pretendida a pesquisar: 

01. História Antropológica. 

02. História Cultural. 

03. História da Arte. 

04. História da Cultura Material. 

05. História da Sexualidade. 

06. História das Ideias. 

07. História das Mentalidades. 

08. História das Representações. 

09. História do Direito. 

10. História do Imaginário. 

11. História Econômica. 
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12. História Política.  

13. História Social. 

 

B.  Métodos. A abordagem com relação ao tratamento e escolha das fontes pesquisís-

ticas: 

14. Arqueologia.  

15. Biografia.  

16. História do Discurso. 

17. História Imediata. 

18. História Local. 

19. História Oral. 

20. História Quantitativa. 

21. História Regional. 

22. História Serial. 

23. Micro-História. 

 

C.  Temas. A escolha do ambiente geográfico, grupos sociais ou sujeitos históricos:  

24. História da Religião.  

25. História da Vida Privada. 

26. História das Massas. 

27. História das Mulheres. 

28. História dos Marginais.  

29. História Rural.  

30. História Urbana. 

 

Para-Historiografologia. Especialidade da Conscienciologia, a Para-História é respon-

sável pelo estudo multidimensional das consciências e dos diferentes contextos passadológicos fí-

sicos e extrafísicos, extrapolando as vertentes historiográficas materialistas restringidoras do en-

tendimento da realidade.  

Complexidade. As manifestações conscienciais são complexas, portanto, a comparti-

mentação na apreensão dos fatos e parafatos restringe a interpretação, correndo o risco do estudo 

incompleto e parcial de determinado acontecimento. Cabe aos pesquisadores, interessados em al-

cançar a cosmovisão pesquisística, realizar interconexões intra e extrafísicas nas análises, utili-

zando, além dos métodos convencionais, a autorretrocognição, a projeção consciente e as inspira-

ções extrafísicas. 

Interdisciplinaridade. A ousada tarefa de alcançar a verdade dos fatos, terá mais êxito 

se o pesquisador se empenhar em conhecer o máximo de enfoques possíveis sobre o tema pesqui-

sado além das óbvias experiências parapsíquicas pessoais.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a vertente historiográfica, indicados para a expansão das 

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

01. Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

02. Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

03. Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Data  relevante:  Paracronologia;  Neutro. 

06.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Fonte  histórica:  Historiografologia;  Neutro. 

08.  História  Oral:  Historiografologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22655 

09.  Historicidade  seriexológica:  Holomemoriologia;  Neutro. 

10.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático.  

11.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Megacontecimento  histórico:  Historiologia;  Neutro. 

13.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

14.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

15.  Tangenciologia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

 

CONHECER  AS  VERTENTES  HISTORIOGRÁFICAS  AJUDA   
O  PESQUISADOR  A  IDENTIFICAR  AS  INFLUÊNCIAS  NAS  

FORMAS  DE  ESTUDAR  E  INTERPRETAR  O  PASSADO  SE-
LECIONANDO  LUCIDAMENTE  AS FONTES  DE  PESQUISAS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as diferentes vertentes historiográ-

ficas? Vale o esforço de conhecer as diversas formas de estudar o passado?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barros, José D’Assunção Barros; O Campo da História: Especialidades e Abordagens; 222 p.; 10 caps.;  
5 esquemas; 2 ilus.; microbiografia; 148 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; 4a Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2004; páginas 9 a 110. 

 

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

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A veste única é o uso técnico, invariável, uniforme, de dia e de noite, em 

qualquer local, estação, o ano inteiro, do mesmo tipo de roupa ou vestimenta pessoal, seja quanto 

à Estilística, modelo, talhe, qualidade e cor dos tecidos, criando e mantendo determinado padrão 

fisionômico permanente a fim de sustentar melhor a força presencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo veste deriva do idioma Latim, vestis, “vestimenta (sentido geral); 

modo de vestir; traje; fato; vestido; enfeite; adorno”. Surgiu no Século XVIII. A palavra única 

procede também do idioma Latim, unicus, “único; singular; exímio; raro; querido; benquisto; no-

tável”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Traje único. 2.  Veste invariável. 3.  Roupa pessoal invariável.  

4.  Vestimenta uniforme. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo veste: vés-

tia; vestiaria; vestiário; vestiarista; vestido; vestidura; vestimenta; vestimenteiro; vestir; ves-

tuário. 

Neologia. As 3 expressões compostas veste única, veste única masculina e veste única 

feminina são neologismos técnicos da Presenciologia. 

Antonimologia: 1.  Veste variável. 2.  Traje variável. 3.  Roupa pessoal variável. 

Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o know-how evolutivo máximo;  

o tour de force evolutivo; o incremento paulatino dos autesforços day by day throughout the life 

span; o background experiencial acumulado pelos long lived evolutivos; o lifetime; o right timing 

evolutivo; a glasnost para se viver cosmoeticamente; o look básico potencializador da força pre-

sencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da intrafisicalidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomaturologia Evolutiva; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

taquipensenes; a taquipensenidade; os geropensenes; a geropensenidade atilada; a retilinearidade 

autopensênica expandida para os usos cotidianos; a libertação pensênica por meio da padroniza-

ção dos artefatos pessoais. 

 

Fatologia: a veste única; o visual pessoal; a roupagem ou o envoltório da pessoa; a em-

balagem pessoal do corpo humano; o megaconsumismo com roupas no Terceiro Milênio; o nível 

definido da personalidade humana autoconsciente quanto à inteligência evolutiva (IE); a autode-

terminação pessoal; o profissionalismo na evolução consciencial; o sobrepairamento das ilusões 

humanas; a seriedade na abordagem aos modos de viver com o soma; a enfibratura da personali-

dade transparente e exposta; a eliminação das frivolidades das aparências; a esnobação pessoal 

aos modismos, cristas das ondas e gritos da moda do momento; o ato de vestir a roupa na qual  

a conscin se sente bem confortável sem se preocupar com as exigências infantis da moda sazonal 

ou da estação; a fixação permanente do visual pessoal; a veste técnica; a roupa branca defendendo 

a Higiene Pessoal; o uniforme invariável da conscin, a partir da aparência, comunicando a hetero-

confiança alheia; a caracterização planificada do personagem invariável no palco da vida dia  

a dia; a evidência da segurança pessoal definida; a economia de tempo, energias conscienciais, 

autorreflexões e autodecisões sobre os processos diuturnos de se expor publicamente; a necessi-
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dade de maturidade consciencial para se viver de modo invariavelmente uniformizado; a condição 

naturalmente controvertível do uso da veste única; o convívio compreensivo e pacífico com as 

implicâncias naturais das pessoas vulgares quanto ao uso da veste única; a dificuldade ou 

embaraço maior do uso da veste única por parte da mulher de maturidade evolutiva maior;  

a explicitação do microuniverso pessoal a partir do visual de todo momento; o estilo ou o posicio-

namento pessoal exposto de maneira tácita, de modo contínuo; a presença pessoal catalítica ex-

pandida pela manutenção do visual uniforme; o exemplo e o protesto silencioso da pessoa de ves-

te única contra o abuso das indústrias e dos comércios internacionais na exploração despudorada 

das vaidades humanas; a fixação dos relacionamentos sociais em nível de discernimento racional; 

a construção calculada do próprio visual padrão; o desenvolvimento do estilo mais afeito à perso-

nalidade; o recurso da consultoria de imagem; a imagem coerente com a personalidade; a fideli-

dade ao estilo autodeterminado; a personalização das vestimentas básicas; a escolha calculada dos 

itens da veste única; os produtos de boa qualidade; a seleção criteriosa dos materiais em contato 

com a própria pele; as facilidades advindas da estocagem das vestes usuais; o ato de estar sempre 

bem vestido sem a preocupação com a variação das vestimentas; o fato de o modo da autapresen-

tação dizer muito sobre a conscin. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a paraveste da consciex amparadora; o paravisual padrão compo-

nente da identidade extra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das várias inteligências pessoais confluindo com a inte-

ligência evolutiva; o sinergismo bom senso–bom gosto–elegância; o sinergismo visual padrão– 

–paravisual padrão. 

Principiologia: o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio do megafoco mental-

somático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisís-

tica; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade nas prioriza-

ções; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedialidade; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da supremacia evolutiva do mentalsoma ou paracorpo 

do autodiscernimento. 

Codigologia: a téatica do código pessoal de Cosmoética (CPC); a anulação dos códigos 

sociais sectários expressos nas vestes. 

Teoriologia: a teoria da força presencial exemplarista; a teoria da inteligência longeva 

aplicado à defesa do corpo humano. 

Tecnologia: a técnica da exposição social; a técnica de viver evolutivamente em qual-

quer idade física. 

Voluntariologia: o voluntariado cosmoético interassistencial na CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Sociólo-

gos; o Colégio Invisível dos Etólogos. 

Efeitologia: os efeitos do estilo de vida adotado na longevidade produtiva; os efeitos 

dos exercícios físicos no dinamismo intelectivo; os efeitos da perseverança no binômio hábitos 

saudáveis–rotinas úteis; os efeitos da bagagem vivencial e cognitiva no apuro do autodiscerni-

mento; o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da maturidade física na autexpressão da matu-

ridade consciencial; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana final; 

os efeitos otimizadores do guarda-roupa uniformizado na vida mentalsomática. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo existencial infância–adolescência–meia-idade–quarta idade física;  

o ciclo diuturno vestir-despir. 
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Enumerologia: a roupa doméstica do duplista; a roupa profilática do cirurgião; a roupa 

social do executivo; a roupa funcional do bombeiro; a roupa uniforme do militar; a roupa 

defensiva do mergulhador; a roupa sazonal na intempérie. A cobertura corporal; a proteção 

somática; o isolante térmico; a apresentação pessoal; a decoração corpórea; o uniforme técnico;  

a vestimenta universal. 

Binomiologia: o binômio autatilamento-longevidade; o binômio afetividade-cognição;  

o traquejo no binômio potencialidades-limitações; o binômio fatos-parafatos; o binômio minipe-

ça-maximecanismo; o binômio bem vestir–bem estar; o binômio serenidade-benignidade; o binô-

mio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação au-

tossobrevida–peso corporal; a interação autossobrevida–saúde psíquica; a interação autossobre-

vida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida; a interação vida ma-

terial–longevidade pessoal produtiva; a interação coragem pessoal–autovivência crítica; a inte-

ração soma-vestes. 

Crescendologia: o crescendo idade física–experiência humana; o crescendo compléxis- 

-maximoréxis-maxicompléxis; o crescendo vida privativa–vida pública; o crescendo cumulativo 

de tempo economizado na dispensa da escolha diária da roupa a ser vestida. 

Trinomiologia: o trinômio profilaxia-preservação-longevidade; o trinômio pessoa-gê-

nero-visual; a manutenção do trinômio flexibilidade-criatividade-adaptabilidade; a sustentação 

do trinômio atividade-jovialidade-vigor; a profilaxia do trinômio abusos-desusos-enfermidades;  

a minimização do trinômio declínio-fragilização-incapacidade; a ampliação do trinômio respon-

sabilidade–comprometimento–construtividade social; o trinômio roupas-calçados-acessórios;  

o trinômio usabilidade-praticidade-comodidade; o trinômio conforto-qualidade-estética; o trinô-

mio corte perfeito–bom caimento–traje impecável. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o visual bem 

trabalhado complementando o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo intensidade existencial / perfeccionismo; o antago-

nismo intensidade intraconsciencial / intensidade extraconsciencial; o antagonismo automotiva-

ção racional / automotivação emocional; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo 

evolutivo; o antagonismo longevidade evolutivamente produtiva / longevidade regressivamente 

automimética; o antagonismo viver produtivamente / esperar para dessomar; o antagonismo 

singularidade social / mesmice social; o antagonismo guarda-roupa simplificado / visual deslei-

xado. 

Paradoxologia: a conduta científica paradoxal. 

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

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na maturidade humana. 

Filiologia: a adaptaciofilia; a somatofilia; a biofilia; a materiofilia; a pedagogofilia;  

a cogniciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: os obstáculos evolutivos gerados pela síndrome da dispersão cons-

ciencial. 

Holotecologia: a somatoteca; a macrossomatoteca; a ressomatoteca; a androteca;  

a ginoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Presenciologia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;  

a Etologia; a Conviviologia; a Caracterologia; a Aparenciologia; a Profilaxiologia; a Paratecnolo-

gia; a Metodologia; a Estilisticologia; a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os tipos humanos históricos. 
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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;  

a escritora francesa Amantine Lucile Aurore Dupin, Baronesa Dudevant, pseudônimo George 

Sand (1804–1876). 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus;  

o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens vigi-

lans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens ordinatus; 

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intellegens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: veste única masculina = o uso técnico, invariável, uniforme, de dia e de 

noite, em qualquer local, estação, o ano inteiro, do mesmo tipo de roupa ou vestimenta pessoal 

pelo homem de personalidade definida, madura; veste única feminina = o uso técnico, invariável, 

uniforme, de dia e de noite, em qualquer local, estação, o ano inteiro, do mesmo tipo de roupa ou 

vestimenta pessoal pela mulher de personalidade definida, madura. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Presenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 ca-

tegorias de vestes, em geral, para a conscin lúcida analisar a respeito da veste única: 

01.  Veste branca. 

02.  Veste com design. 

03.  Veste de chef. 

04.  Veste de homem. 

05.  Veste de mulher. 

06.  Veste de plumas. 

07.  Veste doutoral. 

08.  Veste eclesiástica. 

09.  Veste elegante. 

10.  Veste maçônica. 

11.  Veste nupcial. 

12.  Veste polar. 

13.  Veste preta. 

14.  Veste professoral. 

15.  Veste profissional. 
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16.  Veste reitoral. 

17.  Veste removível. 

18.  Veste robótica. 

19.  Veste sensual. 

20.  Veste talar. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 veste única, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

04.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

07.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Moldura:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Penduricalho  pessoal:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Primeira  impressão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Sazonalidade:  Meteorologia;  Neutro. 

13.  Sobressalente:  Prevenciologia;  Neutro. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Tipo  humano:  Presenciologia;  Neutro. 

 

O  MAIS  INTELIGENTE  PARA  A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA 
É  ABORDAR  A  TÉCNICA  AVANÇADA  DO  USO  DA  VESTE  

ÚNICA  COMO  HIPÓTESE  DE  TRABALHO  A  SER  PESQUI-
SADA  QUANTO  À  AUTEVOLUÇÃO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Como aborda você, leitor ou leitora, a técnica da veste única? Você en-

contra algum discernimento evolutivo em tal assunto técnico? 
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V E S T I M E N T A    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 vestimenta comunicativa é o traje, a roupa, acessório ou adorno utilizado 

pela conscin, homem ou mulher, capaz de transmitir informações e mensagens sobre a intracons-

ciencialidade do indivíduo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vestimenta deriva do idioma Latim, vestimenta, plural de vestimen-

tum, “vestido; roupa; traje”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo comunicativa procede do mesmo 

idioma Latim, communicativus, “próprio para comunicar; comunicativo”. Apareceu Século XV.  

Sinonimologia: 1.  Traje comunicativo. 2.  Paramento informativo. 3.  Indumentária co-

municativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas vestimenta comunicativa; vestimenta comunicati-

va básica e vestimenta comunicativa avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.  

Antonimologia: 1.  Gestual comunicativo. 2.  Peça de decoração comunicativa. 

Estrangeirismologia: o look pessoal repleto de informações; o style. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade da apresentação pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interpessoal; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os criticopensenes; a criticopenseni-

dade; a afinização pensênica; a aparência podendo revelar o holopensene vigente; a atração entre 

holopensenes afins; a autopensenidade explicitada pela escolha da vestimenta. 

 

Fatologia: a vestimenta comunicativa; a leitura visual; as indumentárias das tribos urba-

nas; a linguagem não verbal do traje portado pela conscin; as ideias implícitas; o visual expres-

sando as preferências estéticas; o megaconsumismo; os modismos; o protesto silencioso por meio 

da roupa; a construção calculada do próprio visual; a busca da aceitação por meio da produção da 

própria vestimenta; a moda; o estilo pessoal; a exclusão grupal; a inclusão grupal; a autafirmação 

por meio das vestes; o traje infantilizado; as roupas vulgares; a necessidade de estar em evidência; 

a vontade de não estar em evidência; a vestimenta  religiosa; o uniforme; a veste única; o figu-

rino; a mensagem subentendida; o traje usado em situações de luto; a atração física; a sessão de 

psicoterapia tendo por base as vestes portadas pelo paciente; a autopromoção; a intenção do 

estilista; a autopublicidade por meio da apresentação pessoal; a autoimagem; a expressão da intra-

consciencialidade por meio das escolhas pessoais; as condutas diárias e o modo de se vestir;  

a vestimenta adequada para cada idade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a boa aparência visual sugerindo a qualidade da psicosfera energéti-

ca da conscin; o fenômeno da retrocognição desencadeado pela vestimenta; os trajes escolhidos  

a partir das hipóteses de personalidades consecutivas, a exemplo dos figurinos do evento Noite de 

Gala Mnemônica. 

 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo veste-comunicação; o sinergismo bom senso–bom gosto; 

o sinergismo visual-paravisual. 
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Principiologia: o princípio da economia comunicacional; o princípio da indisfarçabili-

dade das energias conscienciais (ECs); o princípio da insustentabilidade da mentira. 

Codigologia: a coerência do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos não ver-

bais compartilhados em Sociedade; os códigos de comunicação extralinguística; os códigos soci-

ais sectários expressos nas vestes. 

Teoriologia: a teoria da força presencial; a teoria da inteligência comunicativa não ver-

bal; a teoria do Duque Alfonso d’Este. 

Tecnologia: as técnicas de interpretação; as técnicas da comunicação não verbal. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntário responsável pela área 

de comunicação nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a vestimenta dos voluntários “dou-

tores da alegria” expressando a intencionalidade do grupo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Sociólo-

gos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da autoimagem; o efeito do uniforme; o efeito da vestimenta para  

a autestima e autoconfiança. 

Ciclologia: o ciclo olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; o ciclo identi-

ficação-diferenciação-moda-reinvenção; o ciclo tendência-moda-mudança. 

Binomiologia: o binômio intuição-razão; o binômio percepção-ilusão; o binômio essên-

cia-aparência; o binômio interesses-opiniões; o binômio comercialização-consumo; o binômio 

vestes-moda; o binômio vítimas da moda–beleza estereotipada; o binômio identidade pessoal– 

–identidade coletiva; o binômio arte-vestimenta.  

Crescendologia: o crescendo das supercomunicações na vida moderna influenciando 

 o modo de vestir das conscins. 

Trinomiologia: o trinômio vestimenta-comunicação-comportamento; o trinômio poder–

–riqueza–status social; o trinômio luxo-vaidade-ostentação; o trinômio elegância-simplicidade- 

-seriedade; o trinômio da vestimenta significação-representação-símbolo; o trinômio arte-cultu-

ra-design; o trinômio técnicas artesanais minuciosas–preciosismo–sofisticações decorativas. 

Polinomiologia: o polinômio História-Economia-Sociedade-Política; o polinômio so-

nho-desejo-fantasia-sexualidade influenciado pelas vestes; o polinômio marketing-manipulação- 

-comercialização-consumo. 

Antagonismologia: o antagonismo aparência / realidade; o antagonismo percepção su-

perficial / percepção profunda; o antagonismo elegância / desleixo; o antagonismo indumentária 

aristocrata / indumentária popular; o antagonismo estilo próprio / microestilos. 

Maniologia: a mania de seguir a moda; as modas e manias decorrentes dos filmes e das 

celebridades; a mania do consumismo. 

Holotecologia: a comunicoteca; a simboloteca; a historioteca; a socioteca; a criativoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Presenciologia; a Aparenciologia; a Consu-

mismologia; a Estilologia; a Psicologia; a Retrocogniciologia; a Pesquisologia; a Percepciologia; 

a Analiticologia. 

 

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-
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luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o skatista; o surfista; o roqueiro; o policial; o bom-

beiro; o médico; o atendente; o salva-vidas; o padre; o papa; o rei; o judeu; o muçulmano; o pa-

lhaço; o ator. 

 

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 skatista; a surfista; a roqueira; a policial;  

a bombeira; a médica; a atendente; a salva-vidas; a freira; a rainha; a judia; a muçulmana; a palha-

ça; a atriz. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapi-

ens communicativus; o Homo sapiens adolescens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

authenticus; o Homo sapiens caracteristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vestimenta comunicativa básica = a utilizada pelo estudante uniformiza-

do, facilitando a identificação da instituição de ensino; vestimenta comunicativa avançada  

= a utilizada pela conscin adepta da veste única com finalidade interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura da imagem na Sociedade Moderna; a cultura da Intrafisicolo-

gia; a cultura da aparência; a cultura da comunicação não verbal; a cultura da comunicação 

moderna; a cultura da moda; a cultura da vaidade. 

 

Estilologia. Eis, em ordem alfabética, 100 estilos de vestimenta adotados pelas conscins, 

em diferentes períodos históricos: 

01.  Activewear. 

02.  Afro. 

03.  Alternativo. 

04.  Amish. 

05.  Anime. 

06.  Art Deco. 

07.  Arte Pop. 

08.  Barroco. 

09.  Básico. 

10.  Beata. 

11.  Belle Époque. 

12.  Bodybuilder. 

13.  Bohemio. 

14.  Boho. 

15.  Boyfriend. 

16.  Brasileiro. 

17.  Brega. 

18.  Caipira 

19.  Carnavalesco. 

20.  Casual. 

21.  Chic. 

22.  Clássico. 
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23.  Colegial. 

24.  Conscienciólogo. 

25.  Cool. 

26.  Country. 

27.  Cult. 

28.  Dragqueen. 

29.  Eclético. 

30.  Elegante. 

31.  Emo. 

32.  Étnico. 

33.  Evangélico. 

34.  Festa. 

35.  Fitness. 

36.  Folk. 

37.  Formal. 

38.  Freak. 

39.  Funkeiro. 

40.  Geek. 

41.  Gipsy. 

42.  Girlie. 

43.  Glam. 

44.  Gótico. 

45.  Grunge. 

46.  Gueixa. 

47.  Havaiano. 

48.  Hip Hop. 

49.  Hippie chic. 

50.  Hippie. 

51.  Indiano. 

52.  Indie. 

53.  Indígena. 

54.  Inglês. 

55.  Intelectual. 

56.  Islâmico. 

57.  It girl. 

58.  Ladylike. 

59.  Lumber. 

60.  Mauricinho. 

61.  Melindrosa. 

62.  Metaleiro. 

63.  Militar. 

64.  Minimalista. 

65.  Místico. 

66.  Moderno. 

67.  Motoqueiro. 

68.  Navy. 

69.  Nerd. 

70.  Ostentação. 

71.  Otaku. 

72.  Pagodeiro. 

73.  Parisiense. 

74.  Patricinha. 

75.  Periguete. 
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76.  Pin Up. 

77.  Praieiro. 

78.  Provençal. 

79.  Punk. 

80.  Rapper. 

81.  Reggae. 

82.  Retrô. 

83.  Romântico. 

84.  Roquer. 

85.  Sambista. 

86.  Sertanejo. 

87.  Sexy. 

88.  Skater. 

89.  Skinhead. 

90.  Social. 

91.  Streetwear. 

92.  Surf. 

93.  Swag. 

94.  Travesti. 

95.  Underground. 

96.  Viking. 

97.  Vintage. 

98.  Visual Kei. 

99.  Vitoriano. 

100.  Zen. 

 

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 vestimenta comunicativa, indicados para a expansão das 

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

01.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Apreensão  Estética:  Percucienciologia;  Neutro. 

03.  Aura  intimidante:  Presenciologia;  Neutro. 

04.  Behaviorismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Beleza:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Status:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Veste  única:  Presenciologia;  Neutro. 

 

A  COMUNICAÇÃO  INTERCONSCIENCIAL,  POR  MEIO   
DA  ESCOLHA  DA  PRÓPRIA  VESTIMENTA,  ESTIMULA   

A  CRIAÇÃO  DO  HOLOPENSENE  PESSOAL  ASSISTEN- 
CIAL  E  A  QUALIFICAÇÃO  DA  FORÇA  PRESENCIAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a importância da comunicação interpes-

soal por meio das vestes portadas pelas conscins? Considera a hipótese de escolher as roupas de 

acordo com objetivos interassistenciais? 

  
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Sorcinelli, Paolo; Estudar a moda: Corpos, vestuarios, estratégias; perf. Giuseppe Sassatelli;  revisoras 

Ana Beatriz Viana  Souto Maior, Maristela Nóbrega, Luiza Elena Luchini, 214 p.; Senac; São Paulo, SP; 2008; páginas 11 
a 207. 

2.  Braga, João; Reflexões sobre moda; pref. João Braga; revisora Maria Lucia Flores da Cunha Bierrenbach, 

112 p.;Anhembi Morumbi; São Paulo, SP; 2008; páginas 15 a 109. 
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V E T O R I Z A Ç Ã O    P A R A R R E U R B A N O L Ó G I C A  
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vetorização pararreurbanológica é o conjunto de procedimentos utiliza-

dos na observação e mensuração quanto à direção, sentido e intensidade dos possíveis resultados 

da técnica energética pararreurbanológica realizada pela Associação Internacional de Pesquisas 

da Conscienciologia (ASSIPEC), em setor holopensênico intrafísico específico ou determinada 

área geográfica, previamente estabelecida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra vetor vem do idioma Latim, vector, “o que transporta”. O ele-

mento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.  

O prefixo re procede do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, iteração; reforço, 

intensificação; oposição, rejeição”. O termo urbano provém do mesmo idioma Latim, urbanus, 

“da cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Surgiu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Mapeamento intrafísico de efeitos da técnica energética pararreur-

banológica. 2.  Detalhamento intrafísico de resultados da técnica energética pararreurbanoló-

gica. 

Neologia. As 3 expressões compostas vetorização pararreurbanológica, vetorização pa-

rarreurbanológica inicial e vetorização pararreurbanológica final são neologismos técnicos da 

Pararreurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Coleção aleatória de dados intrafísicos. 2.  Ausência de registro de 

efeitos intrafísicos da reurbex. 

Estrangeirismologia: o know-how da Pararreurbanologia; o upgrade consciencial; o ba-

ckground multidimensional; o rapport com a equipex amparadora; a interassistência full time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao mecanismo pararreurbanológico. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Vetorização pa-

rarreurbanológica: detalhamento.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pararreurbanização; o holopensene urbano;  

o holopensene pessoal da grupocarmalidade; o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; o cená-

rio holopensênico local; o holopensene entrópico; os baratropensenes; a baratropensenidade; os 

grupopensenes; a grupopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; o holopensene propício à atuação interassistencial do agente pararre-

urbanizador; o holopensene interassistencial grupal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes;  

a paratecnopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o bolsão holopensênico;  

a setorização holopensênica; o holopensene pessoal da megafraternidade contribuindo de maneira 

cosmoética para a reurbanização planetária. 

 

Fatologia: a vetorização pararreurbanológica; o registro da direção, sentido e magnitude 

de repercussões intrafísicas das reurbexes; os dados sociométricos intrafísicos; os cosmogramas; 

os resultados aferidos in loco; a análise da setorização geográfica realizada; os critérios pré-defi-

nidos para a escolha do bolsão a ser assistido; o estudo pormenorizado do sociograma geopolíti-

co; a vetorização sinalizando a direção assistencial; a identificação da interassistência aos ambi-

entes intrafísicos degradados; a assistência cíclica às conréus ressomadas; o atacadismo conscien-

cial; as urbanizações; as sincronicidades assistenciais; o ambiente físico antes degradado, agora 
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reurbanizado; o resultado do atacadismo assistencial; a ampliação dos conceitos da Universalis-

mologia; o maxifraternismo na prática; os resultados da cidadania multidimensional teática;  

a contribuição conscienciológica dos neoconceitos de cidadania multidimensional, bolsão holo-

pensênico, setorização holopensênica e vetorização pararreurbanológica.  

 

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

tografias pararreurbanológicas; a autoconscientização multidimensional (AM); a serenosfera sus-

tentadora das reurbanizações; a pressão extrafìsica interferindo na reurbin; a setorização parageo-

gráfica dos bolsões conscienciais; a existência de zona de degradação humana associada a comu-

nidades extrafísicas doentias; o resgate extrafísico; a Atividade Pró-Conexão Interassistencial 

Multidimensional (APROCIM), otimizadora das reurbexes; a Central Extrafísica das Energias 

(CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV);  

o rapport com a equipex amparadora; o trabalho em uníssono com o fluxo energético reurbaniza-

dor serenológico; as pararressocializações; o destravamento da parapolítica e paradministração 

dos locais intrafísicos; a tares conscienciológica e as repercussões assistenciais na extrafisicalida-

de; a amparabilidade extrafísica auxiliando nas catálises evolutivas pessoais, grupais e planetá-

rias; o maximecanismo reurbanizador; o exercício autoconsciente dos paradireitos e paradeveres 

do cidadão multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reurbex-reurbin; o sinergismo intrafísico-extrafísico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); os princípios evolutivos derivados da 

Era dos Serenões; o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica. 

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

(CGC); o código de ética da Socin. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do Homo sapiens pacifi-

cus; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene; a teoria das consréus resso-

madas. 

Tecnologia: a técnica do Sociograma; a técnica do conscienciograma; as técnicas pro-

jetivas assistenciais; a técnica energética pararreurbanológica; a técnica da infopesquisa cons-

cienciográfica; a técnica de rastreamento informático conscienciográfico; as paratecnologias 

próprias das reurbexes. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia contribuindo nas reurbanizações 

intra e extrafísicas e na qualidade de vida do Planeta. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autassistencio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio 

Invisível da Holocarmologia. 

Efeitologia: o efeito da reurbex no intrafísico; os efeitos da tares conscienciológica na 

reurbanização. 

Neossinapsologia: as neossinapses da cidadania multidimensional; as neossinapses me-

gafraternas; as neossinapses antibelicistas; as neossinapses verponológicas. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma das consréus intrafísicas; o ciclo da assistência full 

time aos setores holopensênicos reurbanizáveis. 

Enumerologia: o ato de observar; o ato de registrar; o ato de anatomizar; o ato de iden-

tificar; o ato de qualificar; o ato de quantificar; o ato de exercer a micro e macrovisão. 

Binomiologia: o binômio Geografia-Parageografia; o binômio minirreurbanizações- 

-maxirreurbanizações; o binômio bolsões holopensênicos–setor holopensênico. 
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Interaciologia: a interação reurbanização extrafísica (reurbex)–reurbanização intrafísi-

ca (reurbin); a interação parte-todo; a interação amparador-amparando; a interação minipeça 

autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo Socin Patológica–Estado Mundial; o crescendo 

varejismo consciencial–atacadismo consciencial.  

Trinomiologia: o trinômio parafato-fato-reurbin; o trinômio dependência-independên-

cia-interdependência. 

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

ma; o polinômio setorização holopensênica–reurbin–bolsão holopensênico–reurbex. 

Antagonismologia: o antagonismo lucidez intrafísica / sonambulismo intrafísico. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo da li-

bertação sem separação do grupo evolutivo. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a homeostaticocracia; a assistencio-

cracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a  lucidocracia. 

Legislogia: a lei da Paradireitologia; as leis da Cosmoeticologia; a lei da Evoluciologia 

aplicada às reurbanizações extrafísicas; as leis cósmicas aplicadas as pararreurbanizações. 

Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia; a fraternofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofi-

lia; a parassociofilia; a reurbanofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a parassociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose. 

Maniologia: a mania de não se preocupar com os outros; a mania de não observar os fa-

tos e parafatos. 

Mitologia: a queda dos mitos multimilenares por meio das reurbanizações. 

Holotecologia: a urbanisticoteca; a reurbanoteca; a intrafisicoteca; a assistencioteca;  

a socioteca; a convivioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Intrafisicologia; a Urbanologia; a Sociolo-

gia; a Conviviologia; a Parageopoliticologia; a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Grupocar-

mologia; a Parassociologia; a Policarmologia; a Paradireitologia; a Extrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin minipeça do maximecanismo reurbanizador; as consréus ressomadas; a conscin poli-

cármica; a conscin assistente. 

 

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

o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comple-

tista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macros-

sômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epi-

con lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o 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 intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epi-

con lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a 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 evolutiologus; o Homo sa-

piens serenissimus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

universalis; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vetorização pararreurbanológica inicial = a identificação, qualificação, 

quantificação e interpretação parcial dos indicadores intrafísicos resultantes da aplicação da técni-

ca energética pararreurbanológica em determinados bolsões holopensênicos componentes de 

área geográfica delimitada; vetorização pararreurbanológica avançada = a identificação, qualifi-

cação, quantificação e interpretação geral dos indicadores intrafísicos resultantes da aplicação da 

técnica energética pararreurbanológica no conjunto total de bolsões holopensênicos componen-

tes de área geográfica delimitada. 

 

Culturologia: a cultura da pesquisa conscienciológica; a cultura do cientificismo;  

o multiculturalismo; a cultura da convivialidade; a cultura da recin; a cultura da interassistenci-

alidade; a cultura do Universalismo; a cultura da Megafraternologia; a cultura da Pararreurba-

nologia; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Efeitos. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, 11 tipos de áreas holopensênicas 

mapeadas no município de Jundiaí, São Paulo, Brasil, listadas em ordem alfabética, com o objeti-

vo de vetorizar as possíveis ocorrências de forças reurbanizadoras, a partir da aplicação da técnica 

energética pararreurbanológica:  

01.  Agricultura, Abastecimento e Turismo. 

02.  Assistência e Desenvolvimento Social. 

03.  Cultura. 

04.  Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia. 

05.  Educação. 

06.  Esporte e Lazer. 

07.  Finanças. 

08.  Gabinete do Prefeito. 

09.  Planejamento e Meio Ambiente. 

10.  Saúde. 

11.  Serviços Públicos e Transportes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vetorização pararreurbanológica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

03.  Bolsão  holopensênico:  Holopensenologia;  Neutro. 

04.  Colégio  Invisível  da  Pararreurbanologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

05.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Cosmovisão  verponológica:  Cosmocogniciologia;  Homeostático.    

07.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Megaempreendimento  conscienciológico: Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 
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12.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Parassociologia:  Holorressomatologia;  Homeostático. 

14.  Reurbanização  na  Tríplice  Fronteira:  Reurbanologia;  Neutro. 

15.  Serenosfera:  Serenologia;  Homeostático. 

 

A  VETORIZAÇÃO  PARARREURBANOLÓGICA  É  TÉCNICA  

AVANÇADA  CAPAZ  DE  PERMITIR  A  MICRO  E  MACROVI-
SÃO  DOS  EFEITOS  INTRAFÍSICOS  DAS  AÇÕES  REURBE-
XOLÓGICAS  EM  SETOR  HOLOPENSÊNICO  INTRAFÍSICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante o emprego da vetorização 

pararreurbanológica para identificar, qualificar e quantificar os efeitos das reurbexes na intrafisi-

calidade?  

 
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; página 983. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 95 a 100, 115 

a 117, 119 a 121, 168 a 189, 194 a 196, 201 a 204, 213 a 216, 242 a 317, 332 a 338, 403 a 424, 491 a 494, 502 a 796, 836 

a 862, 865 a 965 e 1.117 a 1.119. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 755. 

 

W. A. 
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V I A B I L I D A D E    T E Á T I C A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viabilidade teática é a condição de exequibilidade do alcance das metas, 

em determinado nível evolutivo, satisfazendo a associação da teoria (1%) – a verpon holofilosófi-

ca – com a prática (99%) – a ação fundamentada no postulado teórico –, sendo ideal e indispensá-

vel às vivências exemplaristas em prol da consecução da proéxis e do progresso evolutivo pes-

soal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo viabilidade deriva do idioma Francês, viabilité, “aptidão para vi-

ver; transitabilidade”, e este do idioma Latim, via, “caminho”. Surgiu em 1899. O vocábulo 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”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Factibilidade teática. 2.  Exequibilidade verbaciológica.  

Neologia. As 4 expressões compostas viabilidade teática, miniviabilidade teática, maxi-

viabilidade teática e megaviabilidade teática são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Filosofia teoricona. 2.  Especulação improlífica. 3.  Empirismo ape-

deuta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teaticidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conhecimento 

exige aplicação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal teático; os pensenes coerentes; a retilinearidade 

autopensênica; a megapensenidade ampliando a compreensão das autopotencialidades; os orto-

pensenes; a ortopensenidade aplicada; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropense-

nes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o extrapolacionismo elimi-

nando os pensenes acanhados a respeito das autopotencialidades teáticas. 

 

Fatologia: a viabilidade teática; a exequibilidade da vivência técnica; a condição possí-

vel da verbação continuada; as multivivências cosmoéticas aumentando o conhecimento pessoal; 

a seriedade na autocoerência; a verdade relativa de ponta; a compreensão da Conscienciologia; as 

experiências autoconvincentes; o 1% de inspiração associado aos 99% de transpiração; a vivência 

de princípios práticos para evoluir; a postura antimateologística; o repúdio aos loopings mentais 

improfícuos; a evitação das omissões deficitárias; o exemplarismo; a força presencial; a invéxis;  

o trabalho antelucano; a imperturbabilidade; a autoincorruptibilidade; a anticlivagem do ego;  

o antibifrontismo; o emprego assistencial do conhecimento; o calculismo cosmoético; a confluên-

cia das autexperimentações para o megafoco evolutivo; a viabilidade teática de acordo com cada 

nível evolutivo.  

 

Parafatologia: as vivências multidimensionais frequentes, autocomprobatórias e exem-

plaristas; a autoridade moral pessoal ante a plateia extrafísica; a autoincorruptibilidade no estado 

projetado; a coerência pessoal nas dimensões intra e extrafísicas; a ampliação da lucidez quanto  

à extensão prática dos poderes conscienciais cosmoéticos; a derrogação das leis defasando as pos-

sibilidades teáticas; a teática dos Serenões enquanto referencial de conduta; a cosmoconsciência; 

o estado factível da semiconsciexialidade; a policarmalidade vivenciada.  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22673 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da verbação; o princípio da pesquisa participativa; o princípio da factibilida-

de da autoincorrupção; o princípio do aumento das exigências teáticas conforme o avanço evolu-

tivo; o princípio da responsabilidade evolutiva. 

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

(CGC) aplicado na edificação do exemplarismo coletivo; o código de conduta multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria evolutiva; a teoria da verpon. 

Tecnologia: a técnica da verbação; a técnica da autexperimentação; a técnica da exaus-

tividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da primeira ação; a técnica da invéxis; as técni-

cas de autossuperação; a técnica impactante da Autabsolutismologia.   

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertolo-

gia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Efeitologia: os efeitos cosmoéticos do exemplarismo; os efeitos automotivadores das conquistas 

teáticas; os efeitos dos desempenhos teáticos na autoconfiança; os efeitos do extrapolacionismo 

nas ambições evolutivas; os efeitos do uso do parapsiquismo na eliminação da tacanhice nas 

vivências teáticas; os efeitos da teática na interassistencialidade; os efeitos da teática na qualifi-

cação do código pessoal de Cosmoética.  

Ciclologia: o ciclo urobórico teorização-ação-evolução. 

Enumerologia: a factibilidade da evolução; a linearidade pensênica; a autoridade moral; 

a objetividade cosmoética do comportamento; a compreensibilidade evolutiva aumentando a ação 

interassistencial; a obtusidade gerando autolimitações na experimentação; a policarmalidade con-

quistada pela expansão da teática pessoal. 

Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binômio vida teática–inviabilidade da anti-

cosmoética; o binômio parapsiquismo-autoincorruptibilidade; o binômio (duo) intelectual-operá-

rio.  

Interaciologia: a interação lucidez–rotina útil; a interação neoverpons-gescons; a inte-

ração ignorância multidimensional–limitações teáticas. 

Trinomiologia: o trinômio megadesafiador Autabsolutismologia-Autotaquirritmologia- 

-Megagesconologia.  

Antagonismologia: o antagonismo proexista / teoricão; o antagonismo neofobia / desa-

fio evolutivo; o antagonismo teoricão / completista existencial; o antagonismo simples retórica  

/ verbação. 

Paradoxologia: o paradoxo da semiconsciexialidade na vida intrafísica.   

Politicologia: a teaticocracia; a experimentocracia; a cognocracia; a discernimentocra-

cia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às vidas intra e extrafísicas. 

Fobiologia: a desafiofobia; a experimentofobia; a verponofobia; a proexofobia; a para-

psicofobia. 

Mitologia: o mito da impossibilidade da autoincorrupção; o mito da evolução sem auto-

vivência; o mito da impraticabilidade da invéxis; o mito do parapsiquismo inexpugnável; o mito 

da pesquisa não-participativa. 

Holotecologia: a teaticoteca; a coerencioteca; a prioroteca; a experimentoteca; a discer-

nimentoteca; a cosmoeticoteca; a invexoteca; a serenoteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Teaticologia; a Coerenciologia; a Descren-

ciologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Gesconologia; a Proexologia; a Despertolo-

gia; a Autotaquirritmologia.   
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida coerente; a conscin exemplarista; a conscin incorruptível; 

a conscin-cobaia; a dupla evolutiva teática; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o experimentador; o autopesquisador; o descrenciólogo; o tenepessista; 

o ofiexista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o evoluciólogo; o Serenão.   

 

Femininologia: a experimentadora; a autopesquisadora; a descrencióloga; a tenepessista; 

a ofiexista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens inver-

sor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens serenissimus;  

a Conscientia libera.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniviabilidade teática = a conquista da desperticidade; maxiviabilidade 

teática = a conquista do serenismo; megaviabilidade teática = a conquista da condição de consci-

ex livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura da coerência; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura 

da interassistencialidade prática; a cultura pessoal direcionando as multivivências cosmoéticas; 

o abertismo consciencial para a vivência da cultura dos desafios evolutivos.   

 

Desafiologia. À luz da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 30 desafios cosmo-

éticos, propostos pela Conscienciologia, passíveis de serem vivenciados teaticamente pela cons-

cin motivada e disciplinada, em especial, a proexista: 

01. Acesso às Centrais: o acesso, nem sempre fácil, às centrais extrafísicas. 

02. Autabsolutismo: a decisão irrevogável pela autevolutividade. 

03. Autodesperticidade: a refratariedade cosmoética aos assediadores extrafísicos. 

04. Autodidatismo: a erudição autodisciplinada sem heterodependências. 

05. Autoimperturbabilidade: o equilíbrio íntimo em qualquer cenário.   

06. Automegaeuforização: os autobanhos energéticos homeostáticos.  

07. Autotransafetividade: a afetividade interconsciencial superando os papéis sociais. 

08. Cipriene: o antiperdularismo no cipriene. 

09. Convivialidade: a convivência pacífica com conscins e consciexes de diversos ní-

veis evolutivos, a partir do binômio admiração-discordância. 

10. Cosmoconsciência: a compreensibilidade profunda da evolução consciencial advin-

da a partir da cosmoconsciência. 

11. Duplismo evolutivo: a parceria afetivo-sexual monogâmica com propósitos evolu-

tivos. 

12. Egocídio: o bem-estar consciencial à frente do egoísmo pessoal. 

13. Energossomaticidade: o domínio das energias, conscienciais e imanentes. 

14. Eutimia: o bom humor e o equilíbrio emocional permanentes.  

15. Extrapolacionismo: as extrapolações evolutivas prolongadas ao máximo. 

16. Incorruptibilidade: a vida isenta de máculas anticosmoéticas. 

17. Intencionalidade: a intenção ilibada à ação cosmoética. 

18. Interassistencialidade: a interassistencialidade prioritária full time sem omissões 

deficitárias. 

19. Invéxis: a maturidade e o aproveitamento evolutivo da vida humana desde a fase ju-

venil. 
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20. Macrossomaticidade: o estudo e assunção do próprio macrossoma.  

21. Megafraternidade: o altruísmo maior ininterrupto, incondicional. 

22. Megagescon: a escrita da megagescon interassistencial. 

23. Ofiexologia: a instalação da ofiex do tenepessista. 

24. Ortopensenidade: a lisura pensênica 24 horas por dia. 

25. Pangrafia: a integração parapsíquica multímoda produtiva. 

26. Parafenomenalidade: a vivência de diversos parafenômenos com equilíbrio. 

27. Policarmalidade: a abrangência interassistencial cósmica. 

28. Projeção de consciência contínua: a projeção consciencial sem lapsos de lucidez. 

29. Projeção de mentalsoma: as projeções conscientes de mentalsoma, obtidas através 

da própria vontade. 

30. Teleguiamento: o entrosamento permanente com equipexes evoluídas. 

 

Neoverponologia. Toda neoverpon deve ser aplicável na vida das consciências, sendo 

naturalmente intrínseca a viabilidade teática na premissa técnica do corpus ideativo.   

Teoriologia. O 1% de teoria também não pode ser apartado da experimentação. O emba-

samento intelectual é necessário à compreensibilidade dos fatos e parafatos experienciados, ge-

rando avanço científico. A vivência cosmoética técnica alia polimatia e exemplificação. 

Imediatismo. Se determinada ideia útil foi compreendida e assimilada pela consciência, 

já pode ser posta em prática de imediato.  

Invexologia. A inversão existencial é a técnica de viver impactante e evolutivamente re-

volucionária, visando convergir todos os esforços das conscins inversoras para a existência intra-

física mais teática possível, fidedigna aos ensinamentos hauridos nos Cursos Intermissivos (CIs).  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 viabilidade teática, indicados para a expansão das abor-

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

01. Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02. Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

03. Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04. Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

05. Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06. Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07. Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08. Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09. Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Parateática:  Experimentologia;  Homeostático. 

11. Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12. Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

13. Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14. Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15. Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

A  VIABILIDADE  TEÁTICA  DOS  DESAFIOS  EVOLUTIVOS   
É  REALIDADE  FACTÍVEL  ÀS  CONSCIÊNCIAS  PROEXISTAS  

AUTODETERMINADAS  E  AUTODISCIPLINADAS,  LÚCIDAS  

QUANTO  ÀS  AUTORRESPONSABILIDADES  ASSISTENCIAIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a viabilidade de exemplificar, na prática, 

as teorias evolutivas superdesafiadoras propostas pela Conscienciologia? Qual o percentual atri-

buído a você de autocoerência na vida multidimensional?   

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A via expressa do pensamento é o caminho, corredor, saída técnica ou meio 

metódico pelo qual podemos exteriorizar, de modo explícito, pedagógico, didático e mais rápido, 

os pensenes, em geral, e os achados das pesquisas da consciência complexa, em particular. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra via vem do idioma Latim, via, “via; estrada; caminho, rua”. Sur-

giu no Século XIII. O termo expresso deriva também do idioma Latim, expressus, de exprimere, 

“apertar com força; comprimir; dizer; enunciar claramente; declarar formalmente”. Apareceu no 

Século XV. O vocábulo pensamento procede do mesmo idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; 

formar ideia”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Caminho da autopensenização. 2.  Corredor de pensenes. 3.  Abertu-

ra dos achados técnicos. 

Neologia. As 3 expressões compostas via expressa do pensamento, minivia expressa do 

pensamento e megavia expressa do pensamento são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Fechadismo consciencial. 2.  Obstrução intelectual. 3.  Incomunica-

bilidade. 

Estrangeirismologia: o breakthrough mentalsomático; o brainstorming; a Internet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o corredor dos pensenes; o exopensene. 

 

Fatologia: a via expressa do pensamento; o abertismo nas abordagens multidimensio-

nais; o abertismo consciencial; a busca da saída racional; a orientação diretiva; o desembaraço;  

a fórmula DD (desinibição e diálogo); o fluxo dos achados experimentais; a megavia; a saída 

periférica; o debate; a refutação; a dinâmica da comunicabilidade; o microfone; o altofalante; a in-

fovia; o taquipsiquismo. 

 

Parafatologia: as extensões do laringochacra; a projetabilidade lúcida (PL). 

 

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 Cosmo-

eticologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC). 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio Ciência-Técnica; o binômio análi-

se-síntese. 

Trinomiologia: o trinômio palestra-curso-congresso. 

Filiologia: a abertura neofílica; a ideofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; 

a pedagogoteca. 

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

a Conscienciopédia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Parapercepcio-

logia; a Extrafisicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin de mentalidade aberta. 

 

Masculinologia: o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o pesquisa-

dor; o expositor; o comunicólogo; o autor; o debatedor. 

 

Femininologia: a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a pesquisa-

dora; a expositora; a comunicóloga; a autora; a debatedora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens communicologus;  

o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens parapoliticologus; o Homo sapiens orthopensenitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivia expressa do pensamento = o artigo técnico (paper) publicado; 

megavia expressa do pensamento = o tratado de cunho científico publicado. 

 

Priorização. De acordo com a Evoluciologia, as pesquisas modernas, inclusive as pes-

quisas no universo da Conscienciologia, não descartam, mas põem em plano secundário, os recur-

sos anacrônicos da Retórica, da Eloquência, da Oratória, da Erística e da Maiêutica, a fim de en-

fatizar o prioritário, ou seja, a comunicação ou o informe da autopesquisa para o pesquisador ou 

pesquisadora. Para tal ênfase, torna-se extremamente relevante a via expressa do pensamento téc-

nico. 

Verbetes. Segundo a Experimentologia, os verbetes da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia são expostos através da estilística das vias expressas do pensamento. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 15 vias 

expressas básicas do pensamento, seções técnicas atuando ao modo de corredores estreitos, mas 

rápidos, por onde fluem os processos de abordagem aos temas enciclopédicos e as consequentes 

argumentações, conclusões temporárias, hipóteses, teorias e verpons teáticas: 

01.  Especialidade. 

02.  Definição. 

03.  Tema  central. 

04.  Etimologia. 

05.  Sinonimologia. 

06.  Neologia. 

07.  Antonimologia. 

08.  Atos  /  Fatos  /  Parafatos:  Fatologia. 

09.  Agentes  /  Atores  /  Atrizes:  Elencologia. 

10.  Exemplos. 

11.  Taxologia. 

12.  Remissiologia. 

13.  Frase  enfática. 

14.  Questionologia. 

15.  Bibliografia  Específica. 

 

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 via expressa do pensamento, indicados para a expansão 

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

1.  Abertismo  Consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

3.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

4.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 

5.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  dos  Atos  /  Fatos  /  Parafatos:  Comunicologia;  Neutro. 

 

QUANTO  MAIS  SE  EXPANDEM,  A  JATO,  AS  INFORMA-
ÇÕES,  DE  MODO  AVASSALADOR,  MAIOR  A  CARÊNCIA 

DE  VIAS  RÁPIDAS  PARA  A  EXPRESSÃO  DOS  PENSAMEN-
TOS  PRIORITÁRIOS  À  EVOLUÇÃO  DAS  CONSCIÊNCIAS. 

 

Questionologia. Você tem alguma via expressa do pensamento de cunho pessoal? Não 

seria bom divulgá-la para ajudar a todas as pessoas? 
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V I A G E M    D E    F É R I A S  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viagem de férias é o deslocamento intrafísico, de lazer, realizado durante 

o período de descanso anual ou semestral do estudante ou trabalhador, objetivando a quebra da 

rotina e o espairecimento, favorecendo a saúde holossomática para novo período de trabalho. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo viagem procede do idioma Provençal, viatge, e este do idioma La-

tim, viaticum, “provisões ou dinheiro para viagem”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo férias 

tem origem no idioma Latim, feriae, “dias nos quais os romanos não trabalhavam por razões reli-

giosas”.  

Sinonimologia: 1.  Viagem recreativa. 2.  Turismo. 3.  Dromomania sadia. 4.  Excursão. 

5.  Lazer alhures. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo viagem: via-

gear; viagíssimo; viajada; viajadeiro; viajado; viajante; viajão; viajar; Viajologia; viajor. 

Neologia. As duas expressões compostas viagem de férias profilática e viagem de férias 

terapêutica são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Viagem a trabalho. 2.  Férias em casa. 3.  Ausência de férias.  

4.  Workaholism. 5.  Turismo existencial. 

Estrangeirismologia: o savoir-vivre; o dolce far niente; o relaxing; o movimento slow 

travel; o backpacker; o flashpacking; o geeky traveler; as nanobreaks; a staycation. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego sadio do corpo físico na vida humana. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Férias: 

afrouxamento pensênico. Miniférias: saúde consciencial. Maxiférias: doença crônica.  

Filosofia: o Antiworkaholism; o Antiescravagismo; o Antiabsenteísmo; o Hedonismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio; os equilibriopensenes; a equilibrio-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; a variação holopensênica visando a saúde conscienci-

al; o desanuviamento do holopensene pessoal; a pensenidade hígida; a otimização do holopensene 

organizacional com as viagens de férias dos funcionários. 

 

Fatologia: a viagem de férias; a mudança de ambiente; o distanciamento da pressão, dos 

problemas e conflitos do trabalho; a quebra da rotina; a organização prévia à viagem de férias; as 

orientações pertinentes ao substituto no ambiente de trabalho profissional; a arrumação doméstica 

antecedendo a viagem; a boa acomodação de crianças e pets para viajar com tranquilidade; a pes-

quisa e análise de empresas de viagem idôneas; a escolha do destino evitando as superlotações 

desgastantes; o planejamento da viagem; o cronograma da viagem; a arrumação dos documentos 

da viagem com segurança; a antecedência nos preparativos; o período de descontração; o contato 

com novos estímulos; a Higiene Mental; os passeios revigorantes; o cansaço sadio de passear;  

o refazimento holossomático; o aumento da disposição; o contato com pessoas afins; o tempo 

livre dedicado aos interesses pessoais; os autocuidados; o relógio, os telefonemas e os E-mails 

dispensados; a perda da noção do horário; o desfrutar da paisagem; as refeições feitas com calma; 

a experimentação do movimento slow; o espaço mental para as novidades; a compra de souvenirs 

para amigos e familiares; a degustação da culinária local; a vida vista sob outro prisma; a minimi-

zação das dificuldades cotidianas; a reorganização consciencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interação bioe-

nergética com a Natureza; a desintoxicação energética; a desassimilação das energias; a compen-

sação energética; a soltura holossomática; a atuação dos amparadores a partir da descontração do 

viajante; o oásis bioenergético da Cognópolis; a manutenção da prática da tenepes nas férias;  

o domínio energético exigido na Higiene Consciencial; o autencapsulamento em holopensenes 

nocivos; a volitação revigorante do projetor lúcido; a megaeuforização como férias permanentes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da preservação da vida; o princípio do ócio criativo. 

Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) referentes à manu-

tenção da saúde holossomática; o código duplista de Cosmoética (CDC) respeitando os limites 

conscienciais do(a) duplista mais necessitado de viagem de férias. 

Teoriologia: a teoria e prática da existência humana sadia. 

Tecnologia: as técnicas de viagem; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntário bem disposto depois da viagem de férias. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de autopesquisa do balneário bio-

energético do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Efeitologia: o efeito autodesassediador da viagem de férias; o efeito da olorização se-

melhante ao de viagem de férias; os efeitos profiláticos da viagem de férias. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao workaholic para abordar a viagem 

de férias enquanto investimento na saúde e não desperdício de tempo. 

Ciclologia: o ciclo trabalho-férias; o ciclo viagem-retorno; o ciclo vital juventude-matu-

ridade-velhice; o ciclo poupar-viajar; o ciclo ser convidado–convidar; o ciclo parada-acelera-

ção; o ciclo da autorganização; o ciclo viajar-compartilhar. 

Enumerologia: as férias escolares; as férias do trabalho; as férias da rotina doméstica; 

as férias da cidade grande; as férias anuais do empregado; as férias prolongadas do aposentado; 

as férias coletivas nas empresas. 

Binomiologia: o binômio lazer-prazer; o binômio férias-descontração; o binômio via-

gem de férias–lua-de-mel; o binômio leitura de guias–contato com lugares; o binômio mapa-ori-

entação; o binômio companheiro de viagem–duplista; o binômio viagem de férias–gescons. 

Interaciologia: a interação estresse patológico–doença genética; a interação workaho-

lism–abreviamento da vida; a interação trabalho sem pausa–queda da produtividade; a interação 

competitividade profissional–medo de tirar férias; as interações intergeracionais na viagem de 

férias em família; as novas interações com pessoas, ambientes, ideias, realizadas durante viagem 

de férias; a interação companhias intrafísicas–companhias extrafísicas. 

Crescendologia: o crescendo profilático Higiene Mental–Higiene Consciencial; o cres-

cendo nosográfico cansaço–estresse patológico–estafa; o crescendo euforin-primener-cipriene.  

Trinomiologia: o trinômio autorganização-saúde-longevidade; o trinômio deslocamen-

to intrafísico–mudança holopensênica–renovação consciencial; o trinômio viagem de férias–re-

flexões–reciclagens; o trinômio passear-conversar-gargalhar; o trinômio viagem-gastronomia- 

-cultura. 

Antagonismologia: o antagonismo miniférias / maxiférias; o antagonismo viagem de fé-

rias / viagem de mudança; o antagonismo autoculpa / férias; o antagonismo vida vegetativa / vi-

da ativa; o antagonismo viagem de férias / itinerância interassistencial; o antagonismo viagem 

de férias / Cuidadologia; o antagonismo boavidismo / compléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo de a viagem de férias aumentar a produtividade no traba-

lho; o paradoxo da viagem de férias gerar estresse negativo quando mal planejada. 

Politicologia: a Política Mundial de Saúde Mental; as políticas públicas para a promoção 

da saúde da população através de viagens; as políticas organizacionais de férias e viagens. 

Legislogia: as leis trabalhistas de descanso laboral; as leis da Fisiologia Humana; a lei 

do maior esforço aplicada com critérios. 

Filiologia: a somatofilia; a equilibriofilia; a proexofilia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22682 

Fobiologia: a hedonofobia; a interaciofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome do stress, à síndrome da robéxis, à síndrome de 

burnout e à síndrome do exaurimento energético. 

Maniologia: a dromomania sadia evitando a riscomania doentia. 

Mitologia: a superação do mito da invulnerabilidade consciencial. 

Holotecologia: a somatoteca; a nosoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Viajologia; a Intrafisicologia; a Convivio-

logia; a Duplologia; a Holossomatologia; a Gerontologia; a Prevenciologia; a Terapeuticologia;  

a Higienologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin estudante; o ser pró-saúde; a pessoa trabalhadora. 

 

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 sanus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens 

somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viagem de férias profilática = aquela visando a manutenção da saúde ho-

lossomática; viagem de férias terapêutica = aquela de recuperação da saúde holossomática. 

 

Culturologia: a cultura do bem-estar; a cultura da qualidade de vida. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 33 exemplos de modalidades turísticas disponíveis 

para os viajantes de férias: 

01.  Turismo alternativo: as modalidades não convencionais. 

02.  Turismo cemiterial: as obras de artes e curiosidade mórbida sobre cemitérios. 

03.  Turismo científico: a realização de estudos e pesquisas científicas em campo. 

04.  Turismo cultural: o conhecimento de povos e culturas. 

05.  Turismo da miséria: a experimentação da pobreza em condições de luxo. 

06.  Turismo da terceira idade: o foco nas necessidades e comportamentos dos idosos. 

07.  Turismo de aventura: os desafios e as viagens arrojadas.  
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08.  Turismo de bem-estar e saúde: a melhora das condições físicas ou intraconscien-

ciais. 

09.  Turismo de compras: o abastecimento do estoque dos consumidores. 

10.  Turismo de elite: os serviços personalizados direcionados à classe social alta. 

11.  Turismo de incentivo: os programas objetivando premiar equipes e funcionários. 

12.  Turismo de massa: as modalidades turísticas com grande quantidade de pessoas, 

em geral, de classes de baixa renda. 

13.  Turismo de nudismo: o grupo de naturalistas nudistas. 

14.  Turismo de sol e praia: a recreação, entretenimento, descanso em regiões de praias. 

15.  Turismo doméstico: as viagens no próprio país. 

16.  Turismo ecológico: a visita aos atrativos da Natureza. 

17.  Turismo econômico: as excursões a preços populares. 

18.  Turismo enológico: a degustação de vinhos em determinada região. 

19.  Turismo equestre: o uso de cavalos para locomoção. 

20.  Turismo espacial: as excursões para fora da Terra, ainda somente para milionários. 

21.  Turismo esportivo: os programas específicos de práticas esportivas. 

22.  Turismo feminino: o público-alvo exclusivo de mulheres. 

23.  Turismo gastronômico: a desgustação de pratos típicos em determinada região. 

24.  Turismo internacional: as viagens para outros países. 

25.  Turismo itinerante: a parada em várias cidades diferentes dentro de mesmo roteiro. 

26.  Turismo jovem: o praticado pelos jovens. 

27.  Turismo náutico: as atividades relacionadas à navegação no mar, rios ou lagos, 

com diferentes embarcações. 

28.  Turismo pedestre: a modalidade turística em caminhos não-pavimentados sinali-

zados. 

29.  Turismo popular: os centros turísticos e recreativos de baixo custo próximo às 

grandes cidades. 

30.  Turismo religioso: a visitação de santuários ou monumentos religiosos. 

31.  Turismo rural: os serviços turísticos em ambiente campestre. 

32.  Turismo seletivo: o específico para pessoas de alta renda. 

33.  Turismo temático: os roteiros feitos por museus e instituições educacionais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 viagem de férias, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Cansaço:  Consciencioterapia;  Neutro. 

07.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático.  

08.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Fitoconvivialidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Parada  produtiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

13.  Pé-de-meia  somático:  Somatologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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ANTES  DA  VIVÊNCIA  PLENA  DO  TRINÔMIO  AUTOMOTIVA-
ÇÃO-TRABALHO-LAZER,  A  VIAGEM  DE  FÉRIAS  BEM  PLA-
NEJADA  AINDA  É  RECURSO  BENÉFICO  PARA  O  PRÉ-SE-
RENÃO  FAZER  A  HIGIENE  MENTAL  DA  ROTINA  LABORAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a homeostase holossomática produtiva  

o tempo todo? Já pensou em tirar férias e viajar? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour; 
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miniglos. 106 termos; 1 tab.; 8 websites; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 36 a 38. 

2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 192. 
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V I A G E M    RE C I C L O G Ê N I C A    À    C O G N Ó P O L I S  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viagem reciclogênica à Cognópolis é o deslocamento da conscin, homem 

ou mulher, à Cidade do Conhecimento em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil, permanecen-

do imersa no holopensene interassistencial durante determinado período de tempo, para, a partir 

do abertismo e autesforços, promover reciclagens intraconscienciais e retornar à cidade de origem 

convicto do avanço em direção à conquista de neopatamar evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo viagem procede do idioma Provençal, viatge, e este do idioma La-

tim, viaticum, “provisões ou dinheiro para viagem”. Surgiu no Século XIV. O prefixo re provém 

do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”.  

A palavra ciclo provém do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, “período de 

anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O primei-

ro elemento de composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, 

“raça; tronco; família; descendência”. O segundo elemento de composição cogno deriva do idio-

ma Latim, cognitio, “conhecer; conhecimento”. O vocábulo pólis vem do idioma Grego, pólis, 

“cidade”. Apareceu, no idioma Português, a partir do Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Viagem recinológica à Cognópolis. 2.  Viagem evolutiva à Cognópo-

lis. 3.  Estada reciclogênica na Cognópolis. 

Neologia. As 4 expressões compostas viagem reciclogênica à Cognópolis, viagem reci-

clogênica básica à Cognópolis, viagem reciclogênica moderada à Cognópolis e viagem reciclo-

gênica avançada à Cognópolis são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Viagem de turismo à Cognópolis. 2.  Visita turística à Cognópolis. 

3.  Visita técnica às edificações da Cognópolis. 4.  Viagem à Cognópolis sem propósito evolutivo. 

Estrangeirismologia: a evolutionary trip; o turning point da conscin; o upgrade consci-

encial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à determinação aplicada nas reciclagens intraconscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; o holopensene pessoal 

da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a evocação do holo-

pensene dos bustos na Aleia dos Gênios (Caminho da Lógica); o holopensene no objetivo priori-

tário; o holopensene autopesquisístico. 

 

Fatologia: a viagem reciclogênica à Cognópolis; o investimento intraconsciencial evo-

lutivo na Cognópolis; o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o campus do 

balneário energético; a caminhada reflexiva entre atividades nos campi conscienciológicos; as au-

torreflexões nos bancos de praça espalhados pelo campus; as reciclagens intraconscienciais em 

ambientes otimizados; o Discernimentum; a Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC); o convívio com especialistas favorecendo feedbacks pontuais para aprofundamentos auto-

pesquisísticos; a concentração de pesquisadores de várias localidades contribuindo para desdra-

matização e troca de experiências; o grupo evolutivo; o cosmopolitismo; a agenda pré-definida;  

o planejamento flexível; a priorização da evolutividade consciencial; a data da viagem estabele-

cendo o deadline para conclusão das gescons e ações conscienciais; a checagem constante do fo-

co evolutivo da viagem; a recin prioritária; o aproveitamento do minuto; a convergência das ativi-

dades; o bloco de anotações pessoais; a autossustentação somática para realização das atividades 
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planejadas; a atenção aos detalhes da automanifestação; o senso de observação; a autodisponibili-

dade à interassistência; a vontade inquebrantável; a persistência do viajante veterano; o estado in-

traconsciencial de “mudar ou mudar”; a saturação comportamental; o autencantoamento cosmoé-

tico; o senso de lucidez durante o experimento; a dedicação pessoal; a identificação dos pontos 

cegos; a análise constante da intencionalidade; o conflito de paradigmas; a desconstrução de ve-

lhos paradigmas; as desdogmatizações; a superação dos gargalos evolutivos; a redução dos auto-

conflitos; a viragem assistido-assistente; o fraternismo; a felicidade íntima decorrente do avanço 

evolutivo pessoal; o senso de gratidão; a solicitude cotidiana. 

 

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

dium; a presença de consciexes especialistas; a pressão das consciexes assediadoras contrárias  

à recin da conscin determinada; a flexibilidade parapsíquica; o desbloqueio dos chacras; a limpe-

za da psicosfera; os campos energéticos ampliando a lucidez; a soltura holochacral; os insights 

gerados pelos amparadores extrafísicos; o teste da tara parapsíquica; a exteriorização de energias 

positivas em prol dos outros; os extrapolacionismos parapsíquicos estabelecendo pontos de refe-

rência; o desenvolvimento parapsíquico; o planejamento para a tarefa energética pessoal (tene-

pes). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-abertismo; o sinergismo evolutivo gerado pelos 

primeiros passos recinológicos; o sinergismo Acomplamentarium-Consciencioterapia; o siner-

gismo Acoplamentarium–Preceptoria Parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio de o amparador es-

tar onde está o assistido; a aplicação contínua do princípio da descrença (PD); o princípio “se 

não é bom, não serve mesmo, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: a construção do código pessoal de Cosmoética (CPC); as cláusulas do có-

digo duplista de Cosmoética (CDC) favorecendo a blindagem do casal; os recursos e itens nortea-

dores do Manual Pessoal de Prioridades (MPP) apoiando o CPC. 

Teoriologia: a teoria do loc interno. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção; a técnica da recéxis; a técnica da re-

cin; a técnica da análise da linha do tempo; a técnica da autobiografia; a técnica da mudança de 

bloco pensênico; a técnica dos pequenos passos; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

da madrugada. 

Voluntariologia: o voluntariado na IC de origem gerando demandas para a viagem reci-

clogênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscienciote-

rapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito dos autesforços nas atividades evolutivas; o efeito do posiciona-

mento antagônico gerando autexclusão e encapsulamento; o efeito reciclogênico dos 20 EVs diá-

rios; o efeito assistencial de desejar o melhor para todos; o efeito halo das mudanças intracons-

cienciais percebido no pós-viagem; o efeito antievolutivo da preguiça e do “corpo mole”; o efei-

to da reciclagem contribuindo para a visão traforista; o efeito motivador da evolução pessoal;  

o efeito da resolução de autoconflitos na abertura para a assistência. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do exercício do autoposicionamento multi-

dimensional; as neossinapses resultantes das autexposições; as neossinapses advindas da des-

dogmatização; as neossinapes do neoassistente. 

Ciclologia: o ciclo pré-viagem–estada–pós-viagem; o ciclo iniciativa-acabativa aplica-

do à verbetografia; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnósitco-autenfren-
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tamento-autossuperação; a evitação do ciclo perdulário fazer cursos–não aplicar os conhecimen-

tos adquiridos; o ciclo registrar-refletir-encaminhar; o ciclo momento de interação–momento de 

introspecção; o ciclo desconstrução-reconstrução. 

Enumerologia: a demanda da reciclagem; a clareza do objetivo; a autorreflexão; a auto-

determinação; o autodiagnóstico; as primeiras autossuperações; a liberdade evolutiva conquista-

da. O holopensene favorável; os ambientes otimizados; as atividades ofertadas; as verpons com-

partilhadas; a tares anunciada; a disponibilidade da equipe intrafísica; o amparo da equipe extrafí-

sica. 

Binomiologia: o binômio envolvimento-experimento; o binômio disponibilidade-recom-

pensa; o binômio movimentação energética–melhoria da lucidez. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação da dupla evolutiva (DE) au-

xiliando nas reflexões das vivências evolutivas; a interação assistente aprendiz–consciex assis-

tida. 

Crescendologia: o crescendo esforço-competência. 

Trinomiologia: o trinômio geoenergia-fitoenergia-zooenergia; o trinômio persistência 

egoica–teimosia–melindre; a evitação do trinômio expectativa-ansiedade-frustação; o trinômio 

investimento financeiro–esforço holossomático–retorno evolutivo; o trinômio vontade-intencio-

nalidade-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio autopercepção-autexposição-heteroconfirmação-autocon-

fiança favorecendo o desenvolvimento parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo despesa / investimento; o antagonismo controle do 

experimento / passividade atenta; o antagonismo foco / dispersão; o antagonismo autobenefício  

/ heterobenefício; o antagonismo autoconflito / pacificação íntima; o antagonismo persistência 

psicossomática / persistência mentalsomática; o antagonismo autocura / heterocura; o antago-

nismo viagem planejada / viagem emergencial; o antagonismo crise de sofrimento / crise de cres-

cimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de precisar abrir mão e fazer concessão para avançar na 

evolução; o paradoxo da necessidade de baixar a guarda para poder superar os travões; o para-

doxo pessoas diferentes–problemas iguais; o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assis-

tido. 

Politicologia: a terapeuticocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a discernimentocra-

cia; a interassistenciocracia; a proexocracia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica;  

a lei do livre arbítrio; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a recexofilia; a neofilia; a descrenciofilia; a recinofilia; a evoluciofilia; a au-

tocriticofilia; a reeducaciofilia. 

Fobiologia: a fobia da autexposição. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST) presente no viajante iniciante;  

o combate à síndrome da dispersão. 

Maniologia: a mania de criar expectativa atrapalhando o aproveitamento máximo das 

experiências. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca; a traforoteca; a matu-

roteca; a evolucioteca; a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Voliciologia; a Autodecidologia; a Pense-

nologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Traforologia; a Evoluciologia; a Parapercep-

ciologia; a Proexologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin 

pragmática; a dupla evolutiva; a conscin persistente. 
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Masculinologia: o acoplamentarista; o tertuliano; o teletertuliano; o pesquisador; o aco-

plador energético; o compassageiro evolutivo; o debatedor; o duplista; o verbetógrafo; o epicon 

lúcido; o assediador; o consciencioterapeuta; o preceptor; o evoluciente; o proexólogo; o ampara-

dor extrafísico; o viajante veterano; o viajante noviço; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentarista; a tertuliana; a teletertuliana; a pesquisadora; a aco-

pladora energética; a compassageira evolutiva; a debatedora; a duplista; a verbetógrafa; a epicon 

lúcida; a assediadora; a consciencioterapeuta; a preceptora; a evoluciente; a proexóloga; a ampa-

radora extrafísica; a viajante veterana; a viajante noviça; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens technicus; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viagem reciclogênica básica à Cognópolis = a favorecedora da autoper-

cepção do holopensene diferenciado contribuindo para as reciclagens pessoais; viagem reciclogê-

nica moderada à Cognópolis = a promotora da vivência de extrapolacionismos parapsíquicos ca-

pazes de iniciar a desconstrução de velhos paradigmas; viagem reciclogênica avançada à Cognó-

polis = a propiciadora da mudança de patamar evolutivo a partir do novo papel assistencial assu-

mido e vivenciado principalmente nas ações pós-viagem. 

 

Culturologia: a cultura de terceirizar a responsabilidade evolutiva; a cultura do plantar 

para colher; a cultura da autobservação; a cultura do autoinvestimento evolutivo; a cultura da 

melhoria contínua. 

 

Prudenciologia. Segundo a Autorganizaciologia, eis, listadas em ordem alfabética, duas 

categorias de autorganização a serem observadas pela conscin atenta: 

1.  Extraconsciencial: os aspectos físicos externos à consciência, podendo influenciar 

direta ou indiretamente no objetivo evolutivo estabelecido. 

2.  Intraconsciencial: os aspectos inerentes à intraconsciencialidade, podendo influenci-

ar diretamente no objetivo evolutivo estabelecido. 

 

Maximizações. Segundo a Experimentologia, eis, listados em ordem cronológica, 3 eta-

pas da viagem reciclogênica à Cognópolis e respectivas pontoações capazes de gerar aproveita-

mento máximo pela conscin autodeterminada: 

1.  Pré-viagem: as ações desde a decisão da viagem até a chegada à Cognópolis. A au-

torganização; os acordos pré-viagem; a reflexão e elaboração da pauta da viagem; a definição do 

meio de transporte mais adequado; a atenção aos contrafluxos dos assediadores; o aproveitamento 

do tempo de viagem com leituras e reflexões evolutivas; as conversas evolutivas durante o deslo-

camento; a escolha do local de hospedagem favorável ao regime de imersão. 

2.  Estada: as ações durante a estada na Cognópolis. A utilização do quarto enquanto câ-

mara de reflexão; a concentração na atividade do momento; o exercício prático da interassistenci-

alidade; as autoverificações holossomáticas antes, durante e depois das atividades, favorecendo  

o autodesenvolvimento parapsíquico; as perguntas direcionadas às necessidades pessoais; a análi-

se crítica das vivências multidimensionais; o registro cronológico das vivências e reflexões no ca-

derno ou computador pessoal. 

3.  Pós-viagem: as ações posteriores à saída da Cognópolis (retorno ao domicílio). As 

oportunidades interassistencias durante o regresso; o esforço pela manutenção do holopensene hí-

gido adquirido; as sincronicidades despertando atenção autopesquisística; o neocomportamento 

diante do velho problema;  a ação pró-reconciliação; a releitura dos registros; a realização dos en-
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caminhamentos estabelecidos; a convicção íntima do novo patamar evolutivo adquirido; a vivên-

cia prática da neopostura interassistencial. 

 

Caracterologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfa-

bética, 12 oportunidades evolutivas disponíveis à conscin reciclante, na Cognópolis e respectivas 

pontoações: 

01.  Acomplamentarium: a leitura atenta ao manual do Acoplamentarium; a evitação do 

predomínio do cardiochacra; as parapercepções pessoais e grupais favorecendo o desenvolvimen-

to parapsíquico mentalsomático; o debate temático ampliando a lucidez evolutiva. 

02.  Apresentação de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: a contribuição pa-

ra a megagescon conscienciológica; a tares policármica; as reciclagens antes, durante e depois da 

defesa; a explicitação dos trafores e trafares da conscin; a autocoerência colocada em prática;  

o senso de gratidão. 

03.  Atendimento pontual: o primeiro contato; a demanda pontual; os pontos de refle-

xão; a formulação de hipóteses; os encaminhamentos consequentes; os atendimentos em ICs tais 

como Associação Internacional da Programação Existencial (APEX), Associação Internacional 

de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI), Associação Internacional de Consciencioterapia 

(OIC) e Associção Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS). 

04.  Balanço existencial: a análise dos aportes; a análise dos recebimentos; as metas 

existenciais; o campo proexológico; o sentido da vida; a verificação da bússola consciencial. 

05.  Círculo Mentalsomático: o debate de casos, questões e dúvidas; o incentivo men-

talsomático; a produção de gescons; o tema da semana; a visitação constante das equipexes afini-

zadas com os debates. 

06.  Consciencioterapia: o atendimento intensivo durante 5 dias initerruptos; a aplica-

ção das técnicas consciencioterápicas; a evitação das autocorrupções e escapismos; a descoberta 

das ações anticosmoéticas; a superação das crises de crescimento. 

07.  Dinâmica da Interassistenciologia: os feedbacks pró-interassistência; a identifica-

ção dos comportamentos antiassistenciais. 

08.  Dinâmica energossomatoterápica: as heteroverificações energéticas; o autodiag-

nóstico energossomático; os bloqueios energéticos; os exercícios energéticos; a ativação dos cha-

cras; o autodesenvolvimento holochacral. 

09.  Laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil: o domínio do mentalso-

ma sobre o soma; a autoconfiança gerada pelo desafio da imobilidade física vígil; os diálogos 

mentais com os amparadores; a oportunidade do epicentrismo assistencial durante o experimento. 

10.  Minitertúlia: as megarreflexões advindas das ortopensatas; o debate aprofundado 

das neoverpons; o campo energético favorecendo a assistência às consciexes; o exercício do deba-

te argumentativo. 

11.  Preceptoria Parapsíquica: o atendimento intensivo durante 5 dias ininterruptos;  

a valorização da autonomia consciencial; o desenvolvimento das parapercepções; a atenção  

à multidimensionalidade cotidiana. 

12.  Tertúlia: a ampliação temática no microuniverso consciencial; as autorreverbera-

ções holossomáticas do tema apresentado; as perguntas reciclogênicas; a participação diária favo-

recendo a desinibição e ajuste do foco assistencial; o compartilhamento das vivências pessoais 

ampliando o debate. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 viagem reciclogênica à Cognópolis, indicados para  

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

interessados: 

01.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 
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02.  Banho  de  loja  consciencial:  Autorreeducaciologia;  Homeostático. 

03.  Ciclo  desconstrução–reconstrução  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

05.  Dinâmica  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  balneário  bioenergético:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Enfrentamento  evolutivo:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

09.  Interação  Acoplamentarium-autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostá-

tico. 

10.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Manual  Pessoal  de  Prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Persistência  edificadora:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

13.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  VIAGEM  RECICLOGÊNICA  À  COGNÓPOLIS  É  INVESTI-
MENTO  PRIORITÁRIO  DA  CONSCIN  MOTIVADA  A  SUPE-

RAR  TRAVÕES  EXISTENCIAIS  EM  AMBIENTE  FAVORÁVEL,  
E  GALGAR  NOVOS  PATAMARES  INTERASSISTENCIAIS. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você, leitor ou leitora, se situa quanto à autodeterminação reciclogênica? Almeja realizar via-

gem reciclogênica à Cognópolis? Já tem clareza das atividades a participar e dos travões a supe-

rar? 
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páginas 128 e 129. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Teles, Mabel; Paraelencologia; Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); Seção: Parae-
lencologia; 279 aparições registradas desde 2011; disponível em: <http://www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1677>; 

acesso em: 28.01.15; 15h55. 

 

R. M. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22692 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. As viagens internacionais são os deslocamentos intrafísicos, realizados 

pela conscin, homem ou mulher, percorrendo distâncias diversas entre países diferentes, favore-

cendo a autopesquisa e a autorreciclagem a partir do contato com várias culturas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo viagem procede do idioma Provençal, viatge, e este do idioma La-

tim, viaticum, “provisões ou dinheiro para viagem”. Surgiu no Século XIV. O prefixo inter vem 

do Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo nacional deriva do idioma 

Francês, national, “relativo à nação; defensor dos interesses da nação; pertencente ao Estado, re-

presentação de nação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Jornada ao Exterior. 2.  Turismo internacional. 3.  Excursão fora do 

país. 

Neologia. As duas expressões compostas viagens internacionais enriquecedoras e via-

gens internacionais regressivas são neologismos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Viagens nacionais. 2.  Viagens astronáuticas. 3.  Viagens extracor-

póreas. 

Estrangeirismologia: o way of living contrastante; o cultural shock inicial e final; as di-

cas da coleção culture smart; os insights renovadores; os kits técnicos; os checklists variados;  

o know-how de viagem. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao convívio internacional. 

Megapesenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Viagens 

mudam egos. Viajar: lição universalista. Viagens internacionais: megatestes. 

Filosofia: o Antiprovincianismo; o Poliglotismo; o Abertismo; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem consciencial; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os autorretrobiografopensenes; a autorretrobiografopensenidade; as vivências holopensênicas; os 

choques holopensênicos; as fôrmas holopensênicas; a sustentação do holopensene pessoal em ho-

lopensene estrangeiro; o sensoriamento dos holopensenes; a evitação do regressismo holopensêni-

co; a autossuperação da fôrma holopensênica de legados culturais anacrônicos; a ampliação pen-

sênica; a reformulação pensênica. 

 

Fatologia: as viagens internacionais; o contato com a diversidade; a mudança idiomá-

tica; os novos cenários e paisagens; a alimentação diferente; as interações com nativos; os reen-

contros multiexistenciais; os questionamentos da cultura de origem; os desafios conscienciais; os 

imprevistos; as novidades; a viagem dupla; a autopesquisa; as autorreflexões; as comparações;  

o olhar alheio; o anonimato fora do domicílio; a perda dos referenciais de origem pós-temporada 

prolongada no Exterior; a afinização com a nova cultura; o ressurgimento de retroegos; o saudo-

sismo; as possibilidades da atualidade; os fixadores intrafísicos; a neoabordagem a partir do con-

vívio direto; a cosmanálise ao vivo; a superação de preconceitos; os horizontes conscienciais am-

pliados; a autorreorganização; as novas metas existenciais; a incorporação de aprendizados na ro-

tina pessoal doméstica; as heterobservações dos amigos; a constatação das viagens internacionais 

enquanto agente desencadeador de reciclagens. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética pessoal; as mensagens silenciosas de amparador extrafísico; os parafenômenos; a projetabi-

lidade lúcida; as autorretrocognições; a ectoplasmia interassistencial; a tenepes em holopensene 

estrangeiro; o resgate de cons magnos; as inspirações extrafísicas; o amparo providencial; as via-

gens internacionais sendo treinos para o desapego na dessoma; as itinerâncias tarísticas interna-

cionais como treinos da Pré-Intermissiologia; as parexcursões pareducativas; o nomadismo cons-

ciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo abertismo-cognição; o sinergismo mobilidade física–di-

namismo consciencial; o sinergismo viagens-objetivo; o sinergismo das autorreciclagens; o si-

nergismo viagens internacionais–flexibilização pensênica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do “ver para crer”; o princí-

pio da reciprocidade entre países afetando os viajantes; o princípio da adaptabilidade; o princí-

pio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio do megafoco evolutivo; o princípio da teática 

pesquisística. 

Codigologia: o código internacional de símbolos; o código de etiqueta intercultural;  

o código de valores pessoais; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: as teorias do Turismo; as teorias conscienciológicas. 

Tecnologia: as técnicas da antiingenuidade; a técnica do cosmograma; as técnicas de 

registro em viagem; os aparelhos tecnológicos funcionais; a técnica da retribuição na proéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial no Exterior; as reciclagens propicia-

das pelo voluntariado conscienciológico; o voluntariado itinerante internacional das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das viagens internacionais. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: os efeitos somáticos dos voos regulares; os efeitos psicológicos da distância 

física; os efeitos conscienciais do contato com o diferente; os efeitos ambientais no viajante; os 

efeitos reflexivos de viajar sozinho; os efeitos do planejamento no aproveitamento das viagens. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapes quanto às diferentes realidades. 

Ciclologia: o ciclo ressoma–viagens–projeção final; o ciclo viagens-reciclagens; o ciclo 

egocentrismo-viagens-reciclagens-alocentrismo; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo adaptação- 

-readaptação; o ciclo autexperimentação-autorrevelações; o ciclo passado-presente-futuro. 

Enumerologia: as viagens profissionais; o turismo internacional; os intercâmbios cultu-

rais; os eventos científicos; os exílios políticos; o refúgio no Exterior; os contrabandos ilícitos. 

Binomiologia: o binômio viagens internacionais–poliglotismo; o binômio vivências-lei-

turas; o binômio bagagem cultural–interassistencialidade; o binômio contato-constatação; o bi-

nômio local–usos e costumes; o binômio viajar-viver; o binômio locomoção-pensenidade. 

Interaciologia: a interação idas-vindas; a interação educação pessoal–cultura estran-

geira; a interação internacional-multidimensional; a interação vivências-autoquestionamentos;  

a interação viagem-pesquisa; a interação viagem-flexibilização; a interação experiências inusita-

das–reciclagens conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo viagens internacionais–viagens interplanetárias; o cres-

cendo viagens internacionais–nomadismo consciencial; o crescendo abordagem nacional–abor-

dagem internacional–abordagem planetária; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo 

consanguíneo–conterrâneo–humano–para-humano–consciencial.  

Trinomiologia: o trinômio autorganização-interação-conhecimento; o trinômio viajan-

te-mala-hospedagem; o trinômio desafio-superação-fortalecimento; o trinômio oportunidade- 

-contexto-derivações; o trinômio viajar-interagir-aprender. 

Paradoxologia: o paradoxo de a viagem para o Exterior poder gerar introspecção;  

o paradoxo de o distanciamento intrafísico ocasionar aproximações conscienciais. 

Politicologia: as políticas governamentais de intercâmbio internacional; a diplomacia. 
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Legislogia: as leis internacionais; a legislação de cada país; as leis da Evoluciologia. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a xenofilia; a tecnofilia; a autorreciclofilia. 

Fobiologia: a ultrapassagem da neofobia, da etnofobia e da autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da pré-viagem; a evitação da síndrome da dispersão consci-

encial; a profilaxia da síndrome do desviacionismo; a atenção à síndrome da ectopia afetiva 

(SEA); o combate à síndrome do antepassado de si mesmo. 

Maniologia: a dromomania; a nostomania; a riscomania; a toxicomania; a consumoma-

nia; a apriorismomania; a hedonomania. 

Holotecologia: a recexoteca; a proexoteca; a egoteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Reciclologia; a Autopesquisologia; a Autex-

perimentologia; a Etologia; a Adaptaciologia; a Viajologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;  

a Cogniciologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser viajante internacional. 

 

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 intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens recyclator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viagens internacionais enriquecedoras = as realizadas para o Exterior, 

com experiências renovadoras; viagens internacionais regressivas = as realizadas para outro país, 

com vivências reativadoras de retroego doentio. 

 

Culturologia: o abertismo consciencial a novas culturas; a interpretação cultural; as re-

lações interculturais; o aprendizado multicultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

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 as viagens internacionais, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático.   

02.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

03.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

04.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Dupla  cidadania  funcional:  Autexperimentologia;  Neutro. 

06.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

07.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

08.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

09.  Nomadismo  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Nomadismo  proexogênico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Poliglotismo:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

  

AS  VIAGENS  INTERNACIONAIS  SÃO  PONTES  PARA  A  RE-
ALIDADE  DO  MUNDO  NO  EXTERIOR,  PROPULSORAS  DAS  

RECICLAGENS  CONSCIENCIAIS  PARA  OS  VIAJANTES  LÚ-
CIDOS  E  DISPOSTOS  A  REPENSAR  O  MODO  DE  VIVER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já implementa reciclagens conscienciais a partir 

das viagens internacionais? Quais têm sido os resultados evolutivos dessa prática? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour; 

revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 
miniglos. 106 termos; 1 tab.; 8 websites; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 17 a 239. 

2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 344. 
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V I C E - L Í D E R  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vice-líder é a personalidade intrafísica, homem ou mulher, subordinada 

ao líder no segundo nível hierárquico de responsabilidade e poder ou agraciada com título honorí-

fico imediatamente inferior ao daquele. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo vice procede do idioma Latim, vice, “vez; sucessão; alternativa”. 

O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. Surgiu no Sé-

culo XX. 

Sinonimologia: 01.  Sublíder; vice. 02.  Vice-dirigente; vice-governante. 03.  Líder co-

adjutor. 04.  Adjunto. 05.  Imediato. 06.  Sota. 07.  Substituto. 08.  Suplente. 09.  Subordinado; 

subtitular. 10.  Segunda voz de comando; segundão; segundo. 

Neologia. As duas expressões compostas vice-líder autolúcido e vice-líder baratrosféri-

co são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 01.  Líder. 02.  Cabeça; corifeu; titular. 03.  Chefe. 04.  Governante.  

05.  Eminência parda. 06.  Títere. 07.  Mirmídone. 08.  Homem do povo; popular. 09.  Pré-líder. 

10.  Pós-líder. 

Estrangeirismologia: o second-in-command; a liderança underground; o esprit de 

corps; o teamwork; o status social; a ilusão dos spots; a noblesse; as ambições existenciais depo-

sitadas no podium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Vice-lide-

rança: autoprontidão multímoda. Vice: primeiro perdedor. 

Coloquiologia. Pela ótica popular, eis duas expressões alusivas ao vice-líder: braço di-

reito; braço forte. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interdependência interconsciencial; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; 

os egopensenes; a egopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a autopensenidade ima-

tura; a interatividade pensênica; a amplitude autopensênica; o autabertismo pensênico; a autopen-

senidade lúcida. 

 

Fatologia: a segunda voz na liderança; o segundo escalão do poder; a subexposição pes-

soal eficaz; a minimização do ressalte quanto às autorrealizações e competências evolutivas; as 

autorrenúncias cosmoéticas; o ato de abrir mão do mando de campo; o jogo de cintura para  

o exercício da liderança discreta; a sabedoria da sutileza e do comedimento em tarefas evolutivas; 

a dispensa dos louros da vitória; a indiferença aos holofotes; a prescindência de reconhecimento; 

a liberação das pressões exercidas pelas expectativas alheias; a vocação para a liderança; os atri-

butos pró-liderança em evidência; os trafores latentes; a taquipensenidade; a inteligência interpes-

soal; a articulação social; a habilidade comunicativa; a facilitação dos diálogos interpessoais e in-

tergrupais; a aglutinação interconsciencial; a força presencial; o profissionalismo; a oportunidade 

de assistir; a solidariedade interpares; o arrimo técnico; a exemplificação arrastante; o aprendiza-

do do trabalho em equipe; a consolidação da confiança interpessoal, base das amizades raríssi-

mas; a cosmovisão pessoal; a autoconsciência dos deveres e direitos próprios da função; a incum-
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bência de manter-se inteirado das ações do líder; a autodisponibilidade taquirrítmica para assumir 

a liderança quando necessário; a interdependência sem dependências; a criação de condições fa-

voráveis às realizações do líder; o interesse pessoal anticonflitivo; a advertência cosmoética dian-

te dos equívocos do líder; o conhecimento adquirido pela observação do líder; o ensaio da lide-

rança durante as substituições ocasionais; a esfera do poder; o meio campo do poder; os limites 

do poder; os cargos de vice-liderança ocupados anonimamente pelos evoluciólogos; as funções de 

vice-liderança das conscins intermissivistas na Cognópolis; a atuação calculada do docente se-

gunda voz, nas atividades parapedagógicas da dupla didática; a vice-liderança em competições es-

portivas supérfluas; os títulos honoríficos e de nobreza herdados, presenteados ou comprados;  

a intencionalidade balizadora do gabarito cosmoético do vice-líder; a sede de poder; a rivalidade 

pela primeira posição de poder; as manipulações espúrias do poder; o alpinismo social e político;  

o acumpliciamento com o líder algoz; a valorização da participação e da construção coletiva dos 

empreendimentos evolutivos; as Instituições Conscienciocêntricas na condição de escolas de líde-

res cosmoéticos. 

 

Parafatologia: a autolucidez pluridimensional; a acuidade energética; a aptidão holocha-

cral; os acoplamentos energéticos cosmoéticos entre líder, vice-líder, liderados e assistidos em ge-

ral; o domínio das técnicas de assim e desassim; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a autorreceptividade ao amparo extrafísico de função; o auxílio atento na sustentação ener-

gética dos campos interassistenciais em ambientes familiares, de trabalho e de lazer; a escuta pa-

rapsíquica dos padrões holopensênicos dos indivíduos e dos ambientes; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; a diferenciação entre heteropensenes assistenciais dos heteropensenes 

pseudassistenciais; o rastreamento parapsíquico e a explicitação dos fulcros patopensênicos em 

sala de aula; a iscagem interassistencial lúcida consequente ao rompimento de bolsões patopensê-

nicos; o heterodesassédio; as energias conscienciais (ECs) conciliatórias; a autoconsciência da 

inevitabilidade das permutas dos papéis de liderança ao longo da seriéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do emprego cosmoético dos talentos pessoais; o siner-

gismo cosmovisão multidimensional–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo perfil-cognição- 

-função; o sinergismo do apoio recíproco dentro das equipes; os sinergismos proexológicos gru-

pais; o sinergismo boa intenção–bom tom–bom senso; o sinergismo habilidade política–aglutina-

ção interconsciencial. 

Principiologia: os princípios da liderança cosmoética; o princípio da responsabilidade 

interassistencial; o princípio da interdependência; o princípio da transparência consciencial;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio da 

afinidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a equipe de trabalho; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) revelador do gabarito consciencial das lideranças. 

Teoriologia: a teoria e a vivência do primado do autodiscernimento contínuo; a teoria 

da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de liderança; a técnica da omissuper; a técnica de escutar a de-

manda assistencial das consciexes pela fala das conscins; a técnica do trabalho compartilhado;  

a técnica da divisão do trabalho segundo as competências individuais; as técnicas parapedagógi-

cas sustentadas por duplas de docentes; as técnicas gerenciais. 

Voluntariologia: o voluntário large; o voluntariado conscienciológico da interassisten-

cialidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmololgia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Convivio-

logia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomatu-

rologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos;  

o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito da ortopensenidade do vice-líder na sustentação dos trabalhos em 

equipe; o efeito “desmancha roda de assediadores” da intervenção oportuna do vice-líder aten-

to; o efeito positivo da influenciação dos vice-líderes evoluciólogos na Socin; o efeito desestabi-

lizador da equipin advindo dos antagonismos entre as lideranças internas; o efeito tarístico das 

verpons cosmoéticas vivenciadas pelos líderes; o efeito catalítico dos arrastões neoideativos em 

equipe; o efeito motivacional das ações inovadoras dos líderes interassistenciais; o efeito nocivo 

da truncagem comunicativa entre líderes e liderados. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas em cada nível do exercício da liderança; 

as retrossinapses potencializando as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo líder-liderado; o ciclo do poder temporal; o ciclo formacional de lí-

deres; o ciclo de produtividade máxima; o ciclo das prioridades autevolutivas sucessivas; o ciclo 

adaptação-readaptação; o ciclo evolutivo pessoal. 

Enumerologia: a hierarquia acadêmica; a hierarquia conscienciocêntrica; a hierarquia 

empresarial; a hierarquia institucional; a hierarquia judiciária; a hierarquia política; a hierarquia 

social. 

Binomiologia: o binômio crise-oportunidade; o binômio admiração-discordância; o bi-

nômio holomaturidade psicossomática–holomaturidade mentalsomática; o binômio (dupla) cons-

cin apoiante–amparador extrafísico de função; o binômio partilha do bônus–partilha do ônus;  

o binômio visão micro–visão macro; o binômio sementeira intrafisica–colheita extrafísica. 

Interaciologia: a interação líder–vice-líder; a interação vice-líder–liderados; a intera-

ção equipin-equipex. 

Crescendologia: o crescendo cronológico pré-líder–vice-líder–líder–pós-líder; o cres-

cendo hierarquia social–hierarquia parassocial; o crescendo poder intrafísico–poder extrafísico; 

o crescendo liderança humana–liderança multidimensional; o crescendo cognitivo resultante dos 

consensos interlíderes; o crescendo intenção-autabnegação; o crescendo do saldo positivo da Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP) propiciado pelas interrelações harmônicas. 

Trinomiologia: o trinômio tenepes–ofiex pessoal–Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF); o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio autenganador 

homenagens-medalhas-títulos. 

Polinomiologia: o polinômio inteligência política–inteligência parapsíquica–inteligên-

cia cosmoética–inteligência evolutiva (IE); o polinômio autodeterminação–habilidade política– 

–autorganização–poder de realização; o polinômio título eletivo–título honorífico–título militar– 

–título nobiliário–título profissional–título religioso. 

Antagonismologia: o antagonismo Cosmoética / Anticosmoética; o antagonismo coope-

ração / competição; o antagonismo palco / bastidores; o antagonismo liderança expedita / lide-

rança acanhada; o antagonismo liderança tarística / liderança populista; o antagonismo alter-

nância do poder / perpetuação do poder; o antagonismo orientação / manipulação; o antagonis-

mo conscin minipeça do maximecanismo / conscin maxipeça do minimecanismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do vice-líder ser simultaneamente líder e liderado; o para-

doxo da personalidade strong profile em desempenho low profile; o paradoxo do vice-líder com 

FEP superior àquela do líder. 

Politicologia: a etocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a intelectocracia; a de-

mocracia; a tecnocracia; a belicocracia; a clerocracia. 

Legislogia: as leis da influência; a lei do mais forte; a lei de Gerson; a lei da interdepen-

dência consciencial; a lei do maior esforço na construção da autoliderança evolutiva. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a xenofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; 

a conscienciofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da liderofobia. 

Sindromologia: a síndrome do poder intrafísico; a síndrome de Rottweiler. 
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Maniologia: a prevenção da mania de querer ser o primeiro em tudo; a antimegaloma-

nia; a antiegomania. 

Mitologia: o mito do líder insubstituível; o mito do vice-líder não ter voz ativa, consa-

grado na década de 1980, no bordão “Tirante Aureliano, vice não fala!”, do humorista José 

Eugênio (Jô) Soares (1938–), durante o mandato do então vice-presidente do Brasil, Aureliano 

Chaves (1929–2003). 

Holotecologia: a elencoteca; a biografoteca; a epicentroteca; a politicoteca; a diploma-

cioteca; a administrativoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a retrocognoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Perfilologia; a Elencologia; a Hierarquiologia;  

a Titulologia; a Priorologia; a Parapedagogiologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Energos-

somatologia; a Interassistenciologia; a Holobiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconscien-

te; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin minipeça do maximecanismo; o ser desperto; 

o ser interassistencial; o grupo evolutivo; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o vice-líder; o subdirigente; o subalterno; o subchefe; o secretário;  

o subsecretário; o subdiretor; o coadministrador; o assistente; o auxiliar; o assessor; o apoiante;  

o sócio; o coterapeuta; o empresário; o reeducador; o pesquisador; o intelectual; o infiltrado cos-

moético evoluciólogo; o acoplamentista; o coadjutor do epicon; o amparador intrafísico; o ataca-

dista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo;  

o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o te-

nepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sis-

temata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a vice-líder; a subdirigente; a subalterna; a subchefe; a secretária; a sub-

secretária; a subdiretora; a coadministradora; a assistente; a auxiliar; a assessora; a apoiante; a só-

cia; a coterapeuta; a empresária; a reeducadora; a pesquisadora; a intelectual; a infiltrada cosmoé-

tica evolucióloga; a acoplamentista; a coadjutora do epicon; a amparadora intrafísica; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a com-

pletista; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a exem-

plarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessis-

ta; a ofiexista; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens pa-

rapoliticus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens sem-

peraprendens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens fraternus; 

o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vice-líder autolúcido = o infiltrado cosmoético em vice-diretoria de em-

presa, com o objetivo de fomentar melhorias para trabalhadores e empreendimento; vice-líder ba-

ratrosférico = o politiqueiro oportunista, subdirigente de departamento público, fruindo de status 

e privilégios financeiros facilitados pela natureza do cargo. 

 

Culturologia: a cultura das prioridades evolutivas; a cultura da consciência política;  

a cultura da omnicooperação cosmoética; a cultura da grupalidade; a cultura de líderes; o im-
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pacto das lideranças sobre a cultura organizacional; o antiacumpliciamento à cultura da impuni-

dade de líderes anticosmoéticos. 

 

Categoriologia. Segundo a Titulologia, eis, na ordem alfabética, 64 categorias de vice- 

-líderes concernentes à Socin contemporânea: 

01.  Vice-almirante. 

02.  Vice-artilheiro. 

03.  Vice-auditor / vice-auditora. 

04.  Vice-bailio (diacronismo). 

05.  Vice-camerlengo; vice-camarlengo. 

06.  Vice-campeão / vice-campeã. 

07.  Vice-cerimoniário. 

08.  Vice-chanceler. 

09.  Vice-chefe. 

10.  Vice-coletor. 

11.  Vice-comandante. 

12.  Vice-comissário. 

13.  Vice-comodoro. 

14.  Vice-cônsul / vice-consulesa. 

15.  Vice-coordenador / vice-coordenadora. 

16.  Vice-corregedor / vice-corregedora. 

17.  Vice-decano. 

18.  Vice-diretor / vice-diretora. 

19.  Vice-diretor-geral / vice-diretora-geral. 

20.  Vice-diretor-gerente / vice-diretora-gerente. 

21.  Vice-editor / vice-editora. 

22.  Vice-embaixador / vice-embaixadora. 

23.  Vice-gerente. 

24.  Vice-gerente-geral. 

25.  Vice-governador / vice-governadora. 

26.  Vice-governador-geral / vice-governadora-geral. 

27.  Vice-imperador / vice-imperadora; vice-imperatriz. 

28.  Vice-inspetor / vice-inspetora. 

29.  Vice-inspetor-geral / vice-inspetora-geral. 

30.  Vice-intendente. 

31.  Vice-legado. 

32.  Vice-maestro / vice-maestrina. 

33.  Vice-marechal. 

34.  Vice-ministro / vice-ministra. 

35.  Vice-mordomo. 

36.  Vice-penitenciário / vice-penitenciária. 

37.  Vice-porta-voz. 

38.  Vice-postulante. 

39.  Vice-prefeito / vice-prefeita. 

40.  Vice-presidente / vice-presidenta. 

41.  Vice-presidente-geral / vice-presidenta-geral. 

42.  Vice-pretor. 

43.  Vice-primeiro-ministro; vice-premiê / vice-primeira-ministra. 

44.  Vice-procurador / vice-procuradora. 

45.  Vice-procurador-geral / vice-procuradora-geral. 

46.  Vice-promotor / vice-promotora. 

47.  Vice-provedor / vice-provedora. 

48.  Vice-provincial. 
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49.  Vice-questor (diacronismo). 

50.  Vice-rei / vice-rainha. 

51.  Vice-reitor / vice-reitora. 

52.  Vice-relator / vice-relatora. 

53.  Vice-secretário / vice-secretária. 

54.  Vice-secretário-geral / vice-secretária-geral. 

55.  Vice-senador / vice-senadora. 

56.  Vice-senescal. 

57.  Vice-síndico / vice-síndica. 

58.  Vice-subsecretário / vice-subsecretária. 

59.  Vice-superintendente. 

60.  Vice-tesoureiro / vice-tesoureira. 

61.  Vice-titular. 

62.  Vice-tutor / vice-tutora; vice-tutriz. 

63.  Vice-vereador / vice-vereadora. 

64.  Visconde / viscondessa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vice-líder, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Articulação  social:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Divisão  do  trabalho:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Escala  da  discrição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Escola  de  líderes  cosmoéticos:  Liderologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

11.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

12.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Relevo  particular:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  VIVÊNCIA  LÚCIDA  DOS  BASTIDORES  DA  LIDERANÇA  

HUMANA  QUALIFICA  O  VICE-LÍDER  NO  EXERCÍCIO  DA  IN-
TERASSISTENCIALIDADE  MULTIFÁRIA,  ANTIEGOCÊNTRICA,  
PREPARANDO-O  PARA  A  LIDERANÇA  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o aprendizado interassistencial 

oportunizado ao vice-líder? Compreende, na prática, a responsabilidade evolutiva vinculada à vi-

ce-liderança lúcida? 
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V Í C I O  
( E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vício é o hábito, o costume, a tendência, o defeito, a mania, a manifesta-

ção persistente de comportamentos antievolutivos compulsivos e excessivos da conscin, homem 

ou mulher, aparentemente irresistíveis, denotando algum tipo de dependência consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo vício vem do idioma Latim, vitium, “falta; defeito; mancha; im-

perfeição”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Dependência. 02.  Adicção; adição. 03.  Hábito compulsivo doen-

tio. 04.  Costume excessivo nosográfico. 05.  Mania patológica. 06.  Cacoete etológico impositor. 

07.  Tendência nociva. 08.  Conduta repetitiva prejudicial. 09.  Obsessão consciencial. 10.  Ação 

compulsiva estigmatizadora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo vício: vicia-

ção; viciada; viciado; viciador; viciadora; viciamento; viciar; viciosa; viciosidade; vicioso. 

Neologia. As duas expressões compostas vício consciente e vício insciente são neologis-

mos técnicos da Etologia. 

Antonimologia: 1.  Interdependência. 2.  Hábito saudável. 3.  Comportamento refletivo. 

4.  Conduta autodiscernida. 5.  Ação evolutiva. 

Estrangeirismologia: o modus operandi viciado; o modus faciendi irresistível; o over-

trainning; o Zeitgeist; os flashbacks pela drogadição; os inputs automáticos cerebrais; o trigger 

da ação viciada; a visão monodimensional e univeicular pelo Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM). 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente quanto à Autodiscerni-

mentologia Etológica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Vício: escra-

vidão consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do instinto subcerebral predominante; a fôrma ho-

lopensênica; os batopensenes; a batopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os pa-

topensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os vícios pensênicos; os 

pensenes viciados; os exopensenes; a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; os bagulhos autopensênicos; as fixações patopensênicas;  

a falta de retilinearidade pensênica. 

Fatologia: o vício; os comportamentos viciados; as condutas viciantes; os pensamentos 

obsessivos automáticos em decorrência da falta de reciclagem ideativa; a memória seletiva difi-

cultando a abstinência mental do vício; a memória viciada; as lembranças associadas à adicção; 

os maus hábitos associados às companhias, às situações, aos objetos e à rotina patológica; os gru-

pos a serem evitados; as amizades ociosas; o ócio não produtivo; o vazio consciencial preenchido 

pelos vezos; o buraco negro humano; o autengano da busca de compensações e diminuição das 

frustrações através dos vícios; as instabilidades emocionais; a irracionalidade levando aos pseudo-

prazeres imediatos; as fugas emocionais; a falta de autenfrentamento; a boca torta; os estigmas 

etológicos incutidos pela própria consciência; os comportamentos excessivos incontroláveis pela 

conscin débil; os costumes nocivos imponderados; os hábitos doentios sutis; os sestros sorratei-

ros; o mecanismo intraconsciencial implícito sustentador da conduta viciada explícita; a fissura 

do microuniverso consciencial sendo a verdadeira porta de entrada dos vícios; as manipulações 

conscienciais através das pesquisas de fatores geradores de recompensas psicológicas; o sistema 

de recompensa cerebral; o comando do vício nas ações regulares da conscin sinalizando a falta de 
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autocontrole; o domínio do autassédio; a opção pelo pior; a supremacia do cérebro reptiliano;  

o pseudo bem-estar; as autocorrupções levando às regressões conscienciais; a ausência de autovi-

gilância das tendenciosidades pessoais; a falta de autorrespeito; as consequências das atitudes ex-

cessivas; as ações autodestrutivas; o mecanismo de compulsão à repetição de atos danosos; os 

acidentes de percurso; o fato de os excessos não atingirem somente a própria consciência; as in-

terprisões grupocármicas; as perdas de companhias evolutivas; o fracasso evolutivo; os vícios 

confirmando a escolha da conscin pela intrafisicalização; os tratamentos frustros; a vontade en-

quanto o primeiro poder da consciência; a terapia pela motivação evolutiva; a autocura pela Inte-

ligência Evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os cacoetes holo-

biográficos; as particularidades da personalidade viciada decorrente da vivência holobiográfica; 

os excessos multiexistenciais; os vícios atuais enquanto indicadores pesquisísticos holobiográfi-

cos; os paravícios do antepassado de si mesmo reverberando na ressoma atual; as consequências 

paragenéticas do mau uso somático; as consciexes energívoras presentes no holopensene domés-

tico da conscin dependente; os bagulhos energéticos; o ambiente extrafísico da cracolândia (Ano-

-base: 2013), do prostíbulo e da boca de fumo; a sinalética energética e parapsíquica alertando so-

bre a presença de consciexes ligadas à conduta dependente; a evocação de companhias extrafísi-

cas através da intenção e dos comportamentos; os canecos vivos; as marionetes intrafísicas dos 

assediadores extrafísicos; a macro-PK destrutiva; os gaps mnemônicos provocados pelas semi-

possessões; as possessões malignas dominando o cérebro desorganizado neuroquimicamente; os 

homicídios parencomendados; o congressus subtilis; as autofixações baratrosféricas; os bloqueios 

chacrais; o Curso Intermissivo (CI) atuando na reciclagem dos paravícios; a valorização individu-

al da oportunidade ímpar de experimentar o ambientex propício às mudanças intraconscienciais, 

enquanto aferidor da Inteligência Evolutiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico vício paragenético–vício genético–vício me-

sológico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio “isso não é para mim”;  

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio “se não presta, não adi-

anta fazer maquilagem”; o princípio da evolução compulsória; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio de contra fatos não haverem argumentos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as reeducações consci-

enciais. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da recompensa cerebral; a teoria da interpri-

são grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas;  

a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas especializadas no tratamento da conscin vi-

ciada; a técnica da Projecioterapia; as técnicas de desassédio; as técnicas de reeducação dos há-

bitos; a técnica dos hábitos saudáveis e da rotina útil; as técnicas de paraprofilaxia. 

Voluntariologia: os voluntários exemplaristas das associações anônimas de ajuda aos 

diversos tipos de dependência. 

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

cienciológico da vivência diuturna; o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Para-

geneticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório 

conscienciológico da Pareducação; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

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

logia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos e mediatos do mecanismo intraconsciencial da conscin 

viciada; os efeitos dos vícios mentais na energia gravitante; o efeito dos vícios ideativos no blo-
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queio dos hemisférios cerebrais; o efeito dos vícios pensênicos na paragenética; o efeito parate-

rapêutico do arco voltaico; o efeito paraprofilático da autovigilância ininterrupta; o efeito do 

neocérebro na oportunidade de reciclagem consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da reciclagem das sinapses arcaicas vicia-

das; o esforço pessoal e contínuo na sustentação e manutenção das neossinapses; as neossinapses 

advindas da superação dos comportamentos viciados ao longo do curso grupocármico. 

Ciclologia: o ciclo de recaídas; o ciclo de episódios de abstinência; o ciclo de interna-

ções; as fieiras de neocérebros dominadas pelos paravícios ao longo do ciclo ressoma-dessoma;  

o ciclo de auto e heterenganos; o ciclo vicioso. 

Enumerologia: o craving pelas drogas; o craving pela jogatina; o craving pela atividade 

física; o craving pelo consumismo; o craving pela prática sexual; o craving interconsciencial;  

o craving pelas fissuras conscienciais. 

Binomiologia: o binômio vício–alívio ilusório; o binômio insaciabilidade–conscin vicia-

da; o binômio nostalgia–abstinência emocional; o binômio redutores do autodiscernimento–au-

totrafares viciados; o binômio fragilidade psicossomática–instabilidade emocional; o binômio 

alívio-euforia no atleta viciado; o binômio vício–limite somático; o binômio praxe maliciosa–per-

sonalidade manipuladora. 

Interaciologia: a interação concausa extrafísica–Paraetiologia Psicopatológica; a inte-

ração entre os diversos tipos de vícios; a interação através da dependência cruzada; a interação 

caprichos intraconsciencias–vícios; a interação vício consciencial–desvio proexológico–minidis-

sidência; a interação vício pela dor–masoquismo; a interação vício pelo pessimismo–distimia;  

a interação da dupla dependência através do físico (Fisiologia) e do psicológico (Psicossomato-

logia); a interação paracérebro desorganizado–cérebro desorganizado; a interação imaginação- 

-emoção; a interação vício cultuado no corpo–vício cultuado na mente. 

Crescendologia: o crescendo da perda de autocontrole através da conduta viciada;  

o crescendo da imaginação patológica sustentadora do autovício. 

Trinomiologia: o trinômio ausência de autocrítica–estagnação consciencial–estado an-

tirrecinogênico; o trinômio ponderação-comedimento-autodiscernimento; o trinômio dependên-

cia-tolerância-abstinência; o trinômio recompensa psíquica–recompensa recreativa–recompensa 

de realização instrumental; o trinômio competitividade-vaidade-narcisimo no vício do culto ao 

físico; o trinômio carência afetiva e sexual–adicção alimentar–domínio do gastrossoma; o trinô-

mio idiotismo cultural–doença social–atração turística; o trinômio moralidade-imoralidade- 

-amoralidade; o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio técnico e interassistencial acolhimento–orientação–enca-

minhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo vício oculto / vício escrachado; o antagonismo gêne-

se imaginativa patológica / gênese imaginativa sadia; o antagonismo intoxicação / abstinência;  

o antagonismo tratamento na crise / tratamento de manutenção; o antagonismo autocorrupção  

/ autabsolutismo; o antagonismo tratamento ambulatorial / tratamento hospitalar; o antagonismo 

fuga consciencial / autenfrentamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da desculpa do viciado em evitar o tratamento com psico-

trópicos para não “depender” da química medicamentosa; o paradoxo de toda a consciência de-

pendente ser de origem extrafísica, mas se deixar dominar pelo veículo mais rústico, o soma,  

a partir do cérebro danificado; o paradoxo de a memória seletiva de situações relacionadas ao 

vício, prejudicial à manutenção da abstinência, ocorrer no cérebro com vários comprometimen-

tos mnemônicos. 

Politicologia: a insuficiência das políticas monofocais de saúde mental. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis do Direito 

influenciando o tratamento da dependência química; as leis do Paradireito atuando na valoração 

dos danos, atenuantes e agravantes evolutivos; a lei da Egocarmologia; a lei da Grupocarmolo-

gia; a lei da ação e reação. 

Fobiologia: a neofobia atravancando as mudanças comportamentais. 
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Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência fisioló-

gica; a síndrome da abstinência parafisiológica (SAP); a síndrome da abstinência da Baratrosfe-

ra (SAB); a síndrome do ansiosismo; a síndrome depressiva; a síndrome da apriorismose; a sín-

drome de Wernickie-Korsakoff; a síndrome de hipomnésia; a síndrome de Adonis; a síndrome de 

Munchäusen. 

Maniologia: a oxiomania; a mitomania; a riscomania; a morfinomania; a tabacomania; 

a sexomania; a piromania; a metomania; a dipsomania. 

Holotecologia: a farmacoteca; a medicinoteca; a toxicoteca; a ludoteca; a conscienciote-

ca; a grupocarmoteca; a sexoteca; a somatoteca; a psicossomatoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Etologia; a Psiquiatria; a Parassemiologia; a Conscienciometro-

logia; a Consciencioterapia; a Parapercepciologia; a Parapatologia; a Autotemperamentologia;  

a Parageneticologia; a Reeducaciologia; a Higienologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consener; a consréu; a personalidade antissocial; a cons-

cin multívola; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o viciado; o paciente psiquiátrico; o distímico; o depressivo; o ansioso; 

o bulímico; o fóbico; o esquizofrênico; o psicótico; o bipolar; o demente; o alcoolista; o depen-

dente químico; o farmacodependente; o cyberdependente; o torcedor; o fetichista; o homossexual; 

o ídolo promíscuo; o bizarro; o esquisito; o louco; o marginalizado; o epilético; o evoluciente;  

o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o intermissivista; o tenepessista; o vampiro energético;  

o agressivo; o tirano; o instável; o temperamental; o trafarão; o infantil; o imaturo; o excessivo;  

o impulsivo; o apriorista; o ignorante; o assediado. 

 

Femininologia: a viciada; a paciente psiquiátrica; a distímica; a depressiva; a ansiosa;  

a anoréxica; a bulímica; a fóbica; a esquizofrênica; a psicótica; a bipolar; a demente; a alcoolista; 

a dependente química; a farmacodependente; a cyberdependente; a torcedora; a fetichista; a lésbi-

ca; a ninfomaníaca; a cantora bizarra; a esquisita; a louca; a marginalizada; a epilética; a evoluci-

ente; a psiquiatra; a consciencioterapeuta; a intermissivista; a tenepessista; a vampira energética; 

a agressiva; a multívola; a temperamental; a trafarona; a infantil; a imatura; a excessiva; a impul-

siva; a apriorista; a ignorante; a assediada. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens de-

pendens; o homo sapiens autodestructivus; o Homo sapiens ludopathicus; o Homo sapiens taba-

comaniacus; o Homo sapiens vitiatus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens insanus;  

o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens maniacus; o Homo 

sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens frustratus; o Homo 

sapiens antissomaticus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vício consciente = o acumpliciamento da conscin ao próprio comporta-

mento dependente anticosmoético; vício insciente = a ignorância da conscin quanto à presença do 

mecanismo intraconsciencial viciado patológico. 

 

Culturologia: a cultura dos modismos; a cultura dos vícios; a cultura dos hábitos doen-

tios incidindo na conscin com predisposição ao vício; os idiostismos culturais; a cultura patológi-

ca; a cultura do emocionalismo; a cultura da imaginação sem limite. 
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Associações. No universo da Interassistenciologia, observa-se o efeito acolhedor e ori-

entador de 15 associações, sem fins lucrativos, voltadas para o auxílio no tratamento de vícios 

distintos, exemplificadas, na ordem alfabética: 

01.  Adictos do açúcar. 

02.  Al-Anon. 

03.  Alateen. 

04.  Alcoólicos anônimos (AA). 

05.  Codependentes anônimos (CoDA). 

06.  Comedores compulsivos anônimos (CCA). 

07.  Dependentes de amor e sexo anônimos (DASA). 

08.  Devedores anônimos (DA). 

09.  Fumantes anônimos. 

10.  Homens que amam demais (HADA). 

11.  Jogadores anônimos. 

12.  Junta de serviços gerais de comedores compulsivos do Brasil. 

13.  Mulheres que amam demais (MADA). 

14.  Narcóticos anônimos (NA). 

15.  Vigilantes do peso. 

 

Taxologia. De acordo com a Viciologia, descrevem-se, pelo menos, 100 tipos específi-

cos de vícios dispostos em ordem alfabética: 

01.  Vício alimentar (bulimia; síndrome do comer noturno). 

02.  Vício armamentista. 

03.  Vício comportamental. 

04.  Vício comunicativo oral. 

05.  Vício cultural. 

06.  Vício da adrenalina. 

07.  Vício da alimentação correta (ortorexia). 

08.  Vício da atividade física. 

09.  Vício da automasturbação. 

10.  Vício da avareza (miserê). 

11.  Vício da cacolalia. 

12.  Vício da cafeína. 

13.  Vício da chupeta. 

14.  Vício da conquista. 

15.  Vício da curiosidade pela vida alheia (voyeurismo). 

16.  Vício da cuspidela. 

17.  Vício da dor física. 

18.  Vício da droga ilícita. 

19.  Vício da endorfina. 

20.  Vício da energia alheia (vampirismo). 

21.  Vício da escrita (grafomania). 

22.  Vício da fraude. 

23.  Vício da hipertrofia muscular (vigorexia). 

24.  Vício da Internet (webaholismo). 

25.  Vício da moda. 

26.  Vício da monotonia. 

27.  Vício da música (radiotismo musical). 

28.  Vício da paixão. 

29.  Vício da pele bronzeada (tanorexia; sunaholismo). 

30.  Vício da pornografia. 

31.  Vício da preguiça. 

32.  Vício da rede social. 
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33.  Vício da religião (teomania; fanatismo). 

34.  Vício da ribalta. 

35.  Vício da sedução sexochacral. 

36.  Vício da sujeira (sujismundismo). 

37.  Vício da tecnologia (tecnose). 

38.  Vício da televisão (videotismo). 

39.  Vício da truculência. 

40.  Vício de arrancar cabelo (tricotilomania). 

41.  Vício de atear fogo (piromania). 

42.  Vício de cheirar rapé. 

43.  Vício de colecionar (colecionismo). 

44.  Vício de comer cabelo (tricotilofagia). 

45.  Vício de comprar (oneomania). 

46.  Vício de contradizer. 

47.  Vício de doença (hipocondria). 

48.  Vício de falar mal (Schadenfreud). 

49.  Vício de filme (cinéfilo). 

50.  Vício de fumar. 

51.  Vício de furtar (cleptomania). 

52.  Vício de jogar (ludomania). 

53.  Vício de linguagem. 

54.  Vício de mentir (mitomania). 

55.  Vício de novela. 

56.  Vício de queixar (autovitimização). 

57.  Vício de roer unha (onicofagia). 

58.  Vício do açúcar (sugar craving). 

59.  Vício do álcool. 

60.  Vício do autossofrimento (masoquismo). 

61.  Vício do autotrafar (autocorrupção). 

62.  Vício do chocolate. 

63.  Vício do computador. 

64.  Vício do espelho (narcisismo). 

65.  Vício do esporte radical (riscomania). 

66.  Vício do estrangeiro (xenomania). 

67.  Vício do estresse negativo. 

68.  Vício do futebol. 

69.  Vício do pensamento. 

70.  Vício do poder. 

71.  Vício do prazer (hedonismo). 

72.  Vício do racismo. 

73.  Vício do rádio (radiotismo). 

74.  Vício do sexo patológico. 

75.  Vício do sofrimento alheio (sadismo). 

76.  Vício do telefone celular. 

77.  Vício do trabalho (workaholismo). 

78.  Vício do vandalismo. 

79.  Vício emocional. 

80.  Vício energético. 

81.  Vício estilístico. 

82.  Vício familiar. 

83.  Vício genético. 

84.  Vício grupal. 

85.  Vício imaginativo. 
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86.  Vício interconsciencial. 

87.  Vício interpretativo. 

88.  Vício medicamentoso (hipocondria). 

89.  Vício mental. 

90.  Vício mentalsomático. 

91.  Vício moral. 

92.  Vício motor. 

93.  Vício multiexistencial. 

94.  Vício paragenético. 

95.  Vício profissional. 

96.  Vício químico. 

97.  Vício salvacionista (heroísmo; fanatismo). 

98.  Vício sexual (promiscuidade; cybersexo). 

99.  Vício social. 

100.  Vício somático. 

 

Antidiscernimentologia. A consciência viciada mostra-se dependente, antes de mais na-

da, às próprias irracionalidades. Pela Autovitimologia, eis, por exemplo, 5 maneiras, descritas em 

ordem funcional, a partir das respectivas especialidades, de a conscin expor o predomínio do anti-

discernimento pessoal: 

1.  Subcerebrologia. A ação rudimentar pela busca do prazer e a ausência de satisfação 

evolutiva. 

2.  Autenganologia. A atitude de escape do desconforto íntimo e a ausência de auten-

frentamento. 

3.  Autocorrupciologia. O fracasso recorrente em controlar o comportamento devido ao 

posicionamento débil e a ausência da vivência do código pessoal de Cosmoética. 

4.  Acumpliciamentologia. A continuação do ato vicioso apesar das consequências ne-

gativas significantes e a ausência de autodeterminação. 

5.  Antipriorologia. A centralização da conduta viciada nos hábitos diuturnos e a ausên-

cia do autocontrole da própia vida. 

 

Autodiagnosticologia. A autopercepção dos megavícios caricaturados e dos minivícios 

sutis é o primeiro passo para a autocognição diagnóstica das condutas viciadas. O princípio do 

omniquestionamento dos hábitos pessoais auxilia no processo autoinvestigativo dos automatis-

mos subcerebrais. Há paravício multimilenar incorporado nos minitrejeitos conscienciais. 

Paraterapeuticologia. O combate autoterapêutico ao vício é realizado através das técni-

cas de autenfrentamento contínuo, ininterrupto. A paraterapêutica do comportamento viciado ba-

seia-se na reeducação pensênica diária. 

Paraprofilaxiologia. A autovigilância faz-se vitalícia para a consciência. O sábio troca 

o vício pela virtude recinogênica, o trafar pelo trafor e a irracionalidade subcerebral pelo auto-

discernimento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antiadicção:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodisciplina  imagística:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 
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06.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

07.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Sinergismo  Conscienciometrologia-Consciencioterapia:  Sinergisticologia;  Ho-

meostático. 

12.  Tabagismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Tara  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

INEXISTE  VÍCIO  SIMPLES.  A  CONDUTA  VICIADA  VEM  

ACOMPANHADA  DE  TREJEITO,  PENSAMENTO,  EMOÇÃO,  
ENERGIA  E  MECANISMO  DE  FUNCIONAMENTO  INTRA-

CONSCIENCIAL  A  SEREM  RECICLADOS  CONTINUAMENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a presença de possíveis vícios 

no microuniverso consciencial? Considera-se dominado(a) pelo autovício ou busca a reciclagem 

através da abstinência? 

 
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 380. 

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 510, 513, 592, 601, 
732, 740, 751, 765, 773, 775 e 782. 

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 67, 383, 

576 e 656. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vício da formação cultural é o defeito ou imperfeição grave da personali-

dade humana com disposição natural ou tendência arraigada para cometer ações autoconscientes 

contra a Cosmoeticologia, provenientes do próprio desenvolvimento da vida intrafísica e educa-

ção pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo vício deriva do idioma Latim, vitium, “falta; defeito; mancha; im-

perfeição”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo formação provém igualmente do idioma Latim, 

formatio, “formação; ação de formar; forma; configuração”. Apareceu no Século XIV. A palavra 

cultura procede do mesmo idioma Latim, cultura, “ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido físi-

co e moral), e por extensão, civilização”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Mau hábito cultural. 2.  Malformação do caráter. 3.  Trafar cultural. 

Neologia. As duas expressões compostas minivício da formação cultural e megavício da 

formação cultural são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Correção da formação cultural. 2.  Bom hábito cultural. 3.  Trafor 

cultural. 

Estrangeirismologia: a overdose de videogames; o magister dixit; o hackerismo; a web-

demia; a fashion victim; o Administrarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopenseni-

dade. 

 

Fatologia: as bases da educação pessoal; o modo constitutivo da personalidade; a for-

mação desordenada da autocognição; a irresistibilidade protorreptiliana ao mau hábito; a falha de 

caráter; a fissura da personalidade; a condição da boca torta; os megatrafares da conscin; o cos-

tume prejudicial; a inclinação para o pior; o desregramento como hábito; o defeito grave da perso-

nalidade; os preconceitos pessoais; os ranços profissionais; a ausência da autocrítica; os autas-

sédios; as autocorrupções; a atitude compulsiva recorrente; a ignorância tecnológica; a maluquice 

do momento evolutivo; as dificuldades existenciais autoimpostas; as autorrotinas levianas;  

a apriorismose; o trafal; a volição enfraquecida; a aversão bibliológica; o mau procedimento 

autoconsciente; a compulsão gastrossômica; a gastança excessiva; o consumismo exagerado; o lu-

dismo pervertido; a deformidade da jogatina viciosa; o infoidiotismo; a infopatia; os crimes ciber-

néticos; a autocorrupção moral; a imponderação; a insensatez; a sornice; a chicanice; a frouxidão 

doentia; a doença-álibi; a sujeição interpessoal doentia; a idolatria; a megadependência alcoólica; 

o mau caratismo; a causticidade coloquial; a rusticidade pessoal; o bibliotismo; o radiotismo;  

o videotismo; a formação humanística da pessoa; o nível do autodiscernimento; a maturação in-

traconsciencial; a busca da benevolência. 

 

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

 

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 da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia. 

Binomiologia: o binômio excesso de possibilidades–escassez de discernimento. 

Trinomiologia: o trinômio drogas-armas-dinheiro. 

Fobiologia: a etnofobia; a etofobia; a neofobia; a xenofobia. 

Maniologia: a mania antiga; a macmania. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a socioteca; a conscienciometroteca; a trafaroteca;  

a culturoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Parapatologia; a Trafarologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu anticosmoética; a consciênçula; a isca humana inconsciente;  

a personalidade agressiva. 

Masculinologia: o homunculus electronicus; o pré-serenão vulgar; o videossexólico;  

o infoiota; o videomaníaco; o hackertivista; o prisioneiro do vício. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a videossexólica; a infoiota; a videomaníaca;  

a hackertivista; a prisioneira do vício. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technobnubilatus; o Homo sapiens vitiatus; o Homo sa-

piens anticosmoethicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sa-

piens inattentus; o Homo sapiens monoglota. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivício da formação cultural = o ato rotineiro de mentir; megavício da 

formação cultural = a autodependência bioquímica ao tabagismo. 

 

Culturologia: o vício da formação cultural; a viciosidade cultural; a deformação cultu-

ral; o cacoete cultural; a escravidão ao idiotismo cultural; a cultura inútil; a incompetência cul-

tural; a correção dos vícios culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 7 tipos de taras ou vícios mais óbvios da personalidade medíocre: 

1.  Megavício  da  imaginação:  tabagismo;  nicotinismo. 

2.  Megavício  das  apostas:  ludomania;  ludopatia;  Jockey  Clube. 

3.  Megavício  da  velocidade:  endorfinismo;  riscomania. 

4.  Megavício  de  comportamento:  vandalismo;  hooligans. 

5.  Megavício  do  desestudo:  apedeutismo;  miopia  intelectual. 

6.  Megavício  do  masoquismo:  autovitimização;  Sexossomatologia. 

7.  Megavício  dos  astros:  Astrologia;  horoscopismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes nosográficos, do universo da Parapatologia, da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia, evidenciando relação estreita com o vício da formação cultural, indicados para a expansão 

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

1.  Acriticismo. 

2.  Cabotinismo. 

3.  Cinismo. 
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4.  Desafeição. 

5.  Doutrinação. 

6.  Fechadismo  consciencial. 

7.  Riscomania. 

 

A  PRIMEIRA  ACOMODAÇÃO  DA  CONSCIN  DESLEIXADA,  
HOMEM  OU  MULHER,  É  RENDER-SE  A  ALGUM  VÍCIO  

IDENTIFICADO  DA  PRÓPRIA  FORMAÇÃO  CULTURAL,  
DERIVADO  DE  AUTASSÉDIO  E  AUTOCORRUPÇÃO. 

 

Questionologia. Você já expulsou os vícios essenciais dos próprios hábitos? Ainda man-

tém algum mau hábito enraizado? 

 
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 68, 86, 156, 166, 200 e 336. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 51, 79, 324, 410, 518, 641, 713, 733, 905 
e 1.031. 
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V Í C I O    D O    P E N S A M E N T O  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vício do pensamento é o hábito, o costume, a tendência, o defeito, a ma-

nia frequente de manifestação pela conscin, homem ou mulher, da construção de ideias automá-

ticas e, aparentemente, irresistíveis, em consequência da presença de determinado tipo de sinapse  

e parassinapse advindas da Mesologia, Geneticologia e / ou Parageneticologia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo vício vem do idioma Latim, vitium, “falta; defeito; mancha; im-

perfeição”. Surgiu no Século XIII. A palavra pensamento procede também do idioma Latim, pen-

sare, “cogitar; formar ideia”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vício ideativo. 2.  Hábito compulsivo doentio do pensamento. 

3.  Mania ideativa patológica. 4.  Costume mental excessivo nosográfico. 

Neologia. As duas expressões compostas vício do pensamento simples e vício do pen-

samento composto são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Hábito saudável do pensamento. 2.  Predileção pela neoverpon. 

3.  Apreço pela neoideia. 

Estrangeirismologia: o modus operandi ideativo anacrônico; a falta de brainstorm faci-

litador de nova associação ideativa; a ausência do breakthrough mentalsomático; os inputs auto-

máticos cerebrais; o trigger do pensamento viciado; o Zeitgeist; a visão monodimensional e uni-

veicular pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM); o craving ideativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamento do autodiscernimento 

quanto à autopercepção ideativa. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Há vícios 

requintados. Inexistem vícios positivos. Vícios procriam enfermidades. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal enraizado seriexológico; os autopensenes viciados; 

os vícios de pensamento dos bolsões holopensênicos; os vícios da pensenidade; os hábitos pense-

nicos; o pen do pensene; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropenseni-

dade; a repercussão das ideias automáticas anacrônicas no pensene atual; os mnemopensenes;  

a mnemopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os 

nostopensenes; a nostopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a falta de autoortopen-

senidade; a ausência de linearidade pensênica; os monopensenes; a monopensenidade; os bato-

pensenes; a batopensenidade; o monoideísmo pensênico; a rigidez pensênica atuando na manuten-

ção da formatação ideativa; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade. 

 

Fatologia: o vício do pensamento; os pensamentos viciados; a tendência de pensar sem-

pre da mesma forma; o encarceramento ideativo; as ideias sem reflexão; o processo ideativo sem 

autodiscernimento; a opinião sem atualização experimentológica; a repetição insistente do pensa-

mento patológico; o hábito de pensar de modo inadequado; a fundamentação conceitual ilógica;  

a incoerência da associação de ideias costumeiras; a falta de lógica embasando as ideias inconsis-

tentes perante os fatos; as falácias lógicas podendo refletir os autotrafares; a apriorismose; as in-

terpretações inadequadas reforçadas por experiências traumáticas; a tendência em manter a ideia 

desarrazoada; o mecanismo delirante envolvendo o microuniverso consciencial; as argumentações 

apoiadas em viéses pessoais; o impacto da Mesologia na maneira de pensar; as gírias e os apeli-

dos sinalizando modos conceituais e mecanismos costumeiros de interpretação; o auxílio da Se-
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matologia na pesquisa autobiográfica; a investigação dos gatilhos experimentais dos vícios ideati-

vos; a plasticidade neuronial facilitadora da neoconstrução ideativa. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as intoxicações 

energéticas ocasionadas pelos automatismos ideativos; os traumas paragenéticos podendo expli-

car a Paraetiologia dos entendimentos irracionais automáticos e não questionados na atualidade;  

o nome próprio podendo ser evocador ou disciplinador de tendências ideativas paragenéticas; os 

reflexos psicossomáticos obnubilando o autojuízo crítico; as feridas emocionais seriexológicas;  

a holomemória emocional; a holobiografia seriexológica repercutindo no funcionamento ideativo 

atual; o pensamento sendo ação na extrafisicalidade; os morfopensenes patológicos; os vícios ide-

ativos promotores da parapsicose; os flashbacks seriexológicos podendo sinalizar tipos de vícios 

do pensamento; as paratécnicas assistenciais a partir do conhecimento da tendência ideativa do 

assistido; o uso da linguagem arcaica na interassistência à consciex, com vício ideativo, na Pré- 

-Intermissiologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensamento-emoção-energia; o sinergismo autodefesa 

energética–autocicatrização emocional–autodesassédio ideativo. 

Principiologia: o princípio da sobrevivência; o princípio da descrença (PD); o princípio 

do “contra fatos não há argumenos”; o princípio do “muito ajuda, se não atrapalha”; o princí-

pio do “isso não é para mim”. 

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

grupais ínsitos; os códigos grupais explícitos; os pactos emocionais reforçadores de códigos gru-

pais anacrônicos inflexíveis. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria dos vícios; a teoria dos esquemas mentais;  

a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica do espelho; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de mudança do 

bloco pensênico; as técnicas pessoais de Higiene Consciencial; a técnica da tábula rasa; a técni-

ca de extrair lembranças boas da holomemória. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o labcon pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito do estado vibracional no fortalecimento de neoideias; o efeito do 

vício ideativo no padrão pensênico pessoal; o efeito da emoção viciada na manutenção da ma-

neira de pensar; o efeito no comportamento da associação ideativa viciada; o efeito da blinda-

gem energética auxiliando na defesa ao assédio ideativo; o efeito negativo do vício do pensamen-

to no autassédio; o efeito da idade cronológica na formação de neossinapses e na flexibilidade 

ideativa; o efeito do vício do pensamento nos bloqueios energéticos craniochacrais; o efeito da 

Higiene Mental na compartimentação do modo de pensenizar, melhorando a autopensenização. 

Neossinapsologia: os caminhos sinápticos automáticos; as sinapses viciadas; as paras-

sinapses cronicificadas pela neofobia; a Experimentologia enquanto propiciadora da formação de 

neossinapses; os vícios preconcebidos das sinapses crônicas. 

Ciclologia: o ciclo (da repercussão pensênica) pensamento viciado–emoção–energia;  

o ciclo autassédio-heterassédio através do vício do pensamento. 

Enumerologia: o vício da ideia; o vício interpretativo; o vício associativo; o vício ima-

ginativo; o vício sináptico; o vício semântico; o vício da linguagem. 

Binomiologia: o binômio teimosia–ideia viciada; o binômio apriorismo-apriorismose;  

o binômio fantasia–pensamento viciado irreal; o binômio reflexão-ponderação; o binômio vício- 

-compulsão; o binômio tares–impactoterapia cosmoética destrutiva; o binômio desconstrução 

ideativa–reconstrução ideativa através da lógica dos fatos. 
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Interaciologia: a interação de vícios através da afinidade pela tríade padrão ideativo– 

–padrão emocional–padrão energético; a interação ferida psicossomática–interpretação atual 

viciada; a interação assediadora vício interpretativo–heterassédio ideativo; a interação precon-

ceito–conflitos interconscienciais; a interação vício do pensamento–fanatismo; a interação orgu-

lho–preconceito––vício do pensamento; a interação orgulho-neofobia. 

Crescendologia: o crescendo cronicificador da interpretação viciada a partir da pre-

sença de certezas absolutas sem verificabilidade; o crescendo fantasia–ideia deliroide–delírio;  

o crescendo dos insights patológicos; o crescendo do prognóstico pensênico ruim a partir da ma-

nutenção do vício ideativo; o crescendo dos conflitos conscienciais através da manutenção de de-

terminadas ideias preconcebidas; o crescendo das autocorrupções na manutenção do vício do 

pensamento; o crescendo (da autopercepção) vício ideativo inconsciente–vício ideativo cons-

ciente. 

Trinomiologia: o trinômio Mesologia-Geneticologia-Parageneticologia na influência 

ideativa; o trinômio vício do pensamento–vício da emoção–vício da energia. 

Antagonismologia: o antagonismo incrustação ideativa / neofilia; o antagonismo ver-

dade absoluta / verdade relativa; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo conscienci-

al; o antagonismo misoginia / filoginia; o antagonismo puerilidade conceitual / dicionário cere-

bral analógico; o antagonismo pensamento formatado individual / pensamento formatado gru-

pal; o antagonismo pensamento fechado (rigidez pensênica) / pensamento aberto (flexibilidade 

pensênica). 

Paradoxologia: o paradoxo do portador de cérebro saudável cheio de erros interpreta-

tivos viciados; o paradoxo de a conscin cientista manter ideias viciadas preconcebidas quanto  

à validade técnica da autopesquisa. 

Politicologia: a politicagem; a política da boca torta; a política do deixa como está para 

ver como fica. 

Legislogia: a lei do menor esforço; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia; as 

leis da Parageneticologia; as leis da Geneticologia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a bibliofobia; a dismorfofobia; a homofobia; a pe-

catifobia; as fobias mantidas por ideias viciadas. 

Sindromologia: a síndrome delirante; a síndrome paranoide; a síndrome do estresse 

pós-traumático; a síndrome anoréxica; a síndrome depressiva; a síndrome ansiosa; a síndrome 

obsessiva-compulsiva; a síndrome da apriorismose; as síndromes fóbicas. 

Maniologia: as manias ideativas; a mania de pensar automaticamente de modo patoló-

gico. 

Holotecologia: a pensenoteca; a heuristicoteca; a mentsalsomatoteca; a mnemoteca;  

a cerebroteca; a psicologoteca; a egoteca; a grupoteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Sematologia, a Psicologia; a Neuropsiquiatria;  

a Neuroconscienciologia; a Autoconscienciometrologia; a Parassemiologia; a Mentalsomatologia; 

a Temperamentologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o vare-

jista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o ectoplasta; o proexista; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o cientista; o aca-

demicista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o apriorista; o minidissidente ideológi-

co; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o ter-
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tuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o acrobata mentalsomáti-

co; o antenado mentalsomático; o prospector de neoverpons; o cético otimista cosmoético (COC). 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a va-

rejista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a ectoplasta; a proexista; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a cientista; a aca-

demicista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a apriorista; a minidissidente ideológi-

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

a tertuliana; a teleteruliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a acrobata mentalso-

mática; a antenada mentalsomática; a prospectora de neoverpons; a cética otimista cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens vitiatus; o Homo obtusus; o Homo sapiens insanus;  

o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens pathopensenicus;  

o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vício do pensamento simples = o surgimento da construção ideativa 

automatizada de única conscin, através da tendência pessoal em reagir aos estímulos; vício do 

pensamento composto = o surgimento da construção ideativa automatizada de única conscin,  

a partir de tendências pessoais e da influência sinérgica e patológica de outras consciências. 

 

Culturologia: a cultura dos vícios ideativos; a cultura do emocionalismo; a falta de cul-

tura da autocriticidade; os idiotismos culturais; a cultura da mesmice pensênica; a cultura da au-

topensenização irrefletida; a cultura da desvalorização do pensamento. 

 

Nosogenia. Consoante a Parapatologia, a patogênese do vício do pensamento pode ser 

caracterizada, cronologicamente, por pelo menos duas fases sequenciais: 

1.  Etiológica: ocorrência do elemento causal primário da formação do pensamento vi-

ciado. 

2.  Fisiopatológica: processo de reação da consciência a determinados estímulos intrín-

secos e / ou extrínsecos promotores da manifestação da construção ideativa viciada. 

 

Cronicificação. A inépcia da utilização do autodiscernimento e da autocrítica durante as 

autexperimentações leva à repetição ininterrupta da construção ideativa, automática, anacrônica  

e inadequada, em resposta ao reconhecimento de determinado padrão emocional, energético e de 

ideias, cronicificando o vício do pensamento. 

Neofilia. O exercício da neofilia pode levar a consciência à profilaxia da apriorismose, 

da teimosia e dos vícios interpretativos. A vivência de neoverpons leva à formação de ortocircui-

tos sinápticos através da batopensenidade positiva. 

 

Taxologia. De acordo com a Viciologia, descrevem-se, pelo menos, 70 tipos específicos 

de vícios do pensamento dispostos em ordem alfabética: 

01.  Vício comunicativo escrito. 

02.  Vício comunicativo oral. 

03.  Vício cultural. 

04.  Vício da cacofonia. 

05.  Vício da cacolalia. 

06.  Vício da ideia preconceituosa. 

07.  Vício de contradizer. 

08.  Vício de falar mal (Schadenfreud). 

09.  Vício de linguagem. 
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10.  Vício do pensamento da conflitividade. 

11.  Vício do pensamento de traição. 

12.  Vício do pensamento miserê. 

13.  Vício do racismo. 

14.  Vício imaginativo. 

15.  Vício interpretativo. 

16.  Vício mental. 

17.  Vício mentalsomático. 

18.  Vício pela construção ideativa da autovitimização. 

19.  Vício pela construção ideativa dramática. 

20.  Vício pela construção ideativa incoerente. 

21.  Vício pela construção ideativa lacunar. 

22.  Vício pela construção ideativa manipuladora. 

23.  Vício pela construção ideativa maquiavélica. 

24.  Vício pela ideia autocrática. 

25.  Vício pela ideia autopunitiva. 

26.  Vício pela ideia de autossacrifício. 

27.  Vício pela ideia dogmática. 

28.  Vício pela ideia fantasiosa. 

29.  Vício pela ideia megalomaníaca. 

30.  Vício pela ideia obsessiva. 

31.  Vício pela ideia paranoide. 

32.  Vício pela ideia sectarista. 

33.  Vício pela falácia lógica. 

34.  Vício pelo pensamento acrítico. 

35.  Vício pelo pensamento apriorista. 

36.  Vício pelo pensamento autoritário. 

37.  Vício pelo pensamento beligerante. 

38.  Vício pelo pensamento catastrófico. 

39.  Vício pelo pensamento circunstancial. 

40.  Vício pelo pensamento conservador. 

41.  Vício pelo pensamento controlador. 

42.  Vício pelo pensamento da leviandade. 

43.  Vício pelo pensamento da politicagem. 

44.  Vício pelo pensamento de busca de poder. 

45.  Vício pelo pensamento de busca de status. 

46.  Vício pelo pensamento de domínio. 

47.  Vício pelo pensamento delirante. 

48.  Vício pelo pensamento deliroide. 

49.  Vício pelo pensamento descarrilhado. 

50.  Vício pelo pensamento egocentrado. 

51.  Vício pelo pensamento ilógico. 

52.  Vício pelo pensamento interiorota. 

53.  Vício pelo pensamento irônico. 

54.  Vício pelo pensamento irracional. 

55.  Vício pelo pensamento lateral. 

56.  Vício pelo pensamento mágico. 

57.  Vício pelo pensamento malicioso. 

58.  Vício pelo pensamento negativo. 

59.  Vício pelo pensamento neofóbico. 

60.  Vício pelo pensamento pessimista. 

61.  Vício pelo pensamento prolixo. 

62.  Vício pelo pensamento promíscuo. 
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63.  Vício pelo pensamento religioso. 

64.  Vício pelo pensamento rígido. 

65.  Vício pelo pensamento sarcástico. 

66.  Vício pelo pensamento sexual. 

67.  Vício pelo pensamento superficial. 

68.  Vício pelo pensamento tangencial. 

69.  Vício pelo pensamento tendencioso. 

70.  Vício pelo pensamento xenofóbico. 

 

Terapeuticologia. A terapêutica da ideia viciada torna-se imprescindível à evolução da 

consciência. A reciclagem do vício do pensamento pode ser detalhada em 3 etapas, na ordem cro-

nológica: 

1.  Autopercepciologia: a percepção da existência de vício ideativo; a checagem da re-

petição de maneiras interpretativas habituais; a avaliação da presença de monoideismos; a obser-

vação da repetição de determinados vocábulos. 

2.  Autocogniciologia: o estudo da viabilidade da presença regular de padrões mentais;  

a identificação de tipos de pensamento viciado; a análise de fatores desencadeantes de categorias 

de vícios de pensamento; a síntese dos gatilhos da formação de sinapses específicas. 

3.  Recinologia: a testagem da veracidade ideativa através dos fatos e parafatos; a cons-

trução de novas possibilidades de pensar; a mudança do pensamento cronificado irreal pela neoi-

deia factual; a verificação da repercussão holossomática da neoconstrução ideativa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vício do pensamento, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodisciplina  imagística:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

07.  Cacoete  holobiográfico: Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Prognóstico  pensênico:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

10.  Síndrome  da  abstinência  parafisiológica:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

11.  Tara  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

13.  Vício:  Etologia;  Nosográfico. 

14.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  em  sofrimento:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PÉRIPLO  EVOLUTIVO  CONDUZ  À  VERIFICABILIDADE  

DOS  VÍCIOS  DO  PENSAMENTO.  O  FECHADISMO  CONS-
CIENCIAL  E  A  NEOFOBIA  SÃO  TRAÇOS  A  SEREM  SUPE-
RADOS  A  FIM  DE  VIABILIZAR  A  RECICLOPENSENIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou a presença de construções ideativas 

automáticas no universo pessoal? Qual a qualidade evolutiva dessas construções sinápticas? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  A Presença. Título Original: The Presence. País: EUA. Data: 2010. Duração: 87 min. Gênero: Terror. 
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês (em DVD). Direção: Tom Provost. Elenco: 

Mira Sorvino; Shane West; Justin Kirk; Tony Curran; Muse Watson; & Deobia Oparei. Produção: Tom Rice; & Tom 

Provost. Desenho de Produção: Darcy C. Scanlin. Direção de Arte: Alisha Landres. Roteiro: Tom Provost. Fotografia: 

Collin Brink. Música: Jay Duer. Companhia: Lions Gate Entertainment. Sinopse: Mulher viaja para cabana isolada, da 

família, onde encontra uma consciex parapsicótica pós-dessomática. Com a chegada do noivo e a crescente obsessão da 

consciex, a mulher começa a apresentar comportamento estranho e irracional. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do 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 392 a 395. 

2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 344. 

 

A. C. G. 
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V Í C I O    E M    S O F R I M E N T O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vício em sofrimento é a tendência doentia de a conscin, homem ou mu-

lher, manter-se fixada em contexto de padecimento, desperdiçando tempo e recursos conscienci-

ais, sem promover reciclagens evolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo vício deriva do idioma Latim, vitium, “falta; defeito; mancha; 

imperfeição”. Surgiu no Século XIII. O termo sofrimento também provém do idioma Latim, suf-

frere, “suportar; sofrer”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Escravidão à amargura. 2.  Cultivo do infortúnio. 3.  Adição à dor. 

Neologia. As 3 expressões compostas vício em sofrimento, vício em sofrimento individu-

al e vício em sofrimento grupal são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Autolibertação emocional. 2.  Cultivo do bem-estar. 3.  Resiliência. 

Estrangeirismologia: a repetição ad nauseam; a citação de Sêneca (4 a.e.c.–65 e.c.) ne-

mo liber est qui corpori servit; a mors voluntaria; o mea culpa; a nihil age; a overdose mortífera. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscer-

nimento quanto às realidades doentias. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sofrimento: 

opção infeliz. Existe sofrimento racional? Desaprendamo-nos de sofrer. 

Coloquiologia: o curtir a fossa; o purgar os pecados; o afundar-se em lágrimas; o me-

do de ser feliz. 

Citaciologia: “Se nem todos os Homens são felizes, todos têm o direito de sê-lo” (Im-

manuel Kant, 1724–1804). 

Filosofia: o Sentimentalismo; o Regressismo; o Comocionalismo; o Masoquismo; o Ne-

gativismo; o Religiosismo; o Pessimismo; o Derrotismo; o Catastrofismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal psicopatológico; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os monopensenes; a monopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os retropense-

nes; a retropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os baratropensenes; a bara-

tropensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os autopensenes desequilibrados. 

 

Fatologia: o vício em sofrimento; o apego ao padecimento; a valorização do negativo;  

a fixação no pior; os diálogos internos torturantes; a automortificação; a dramatização; a exalta-

ção do nefasto; a insatisfação crônica; as lamúrias intermináveis; as justificativas externas; a abor-

dagem errônea; as crenças obnubiladoras; os monoideísmos patológicos doentios; as emoções dis-

funcionais; os comportamentos autodestrutivos; a anulação da personalidade; o reforço de trafa-

res; o retorno ao passadão; os retroegos doentios; o autabandono; a antissomática; a falta de imu-

nidade aos traumas e adversidades; a perda de tempo, de oportunidades e de companhias; o atraso 

de vida; a inércia evolutiva. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os ba-

gulhos energéticos; a falta de Higiene Consciencial; os bloqueios holochacrais; o parapsiquismo 

desequilibrado; as evocações patológicas; as energias entrópicas; os heterassédios extrafísicos; as 

possessões malignas; os acidentes de percurso parapsíquicos; a macro-PK destrutiva; o retorno  

à Baratrosfera. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo emoção-irracionalidade; o sinergismo autassédio-hete-

rassédio; o sinergismo patopensenização–bloqueios energéticos; o sinergismo pecado-culpa. 

Principiologia: a necessidade do cultivo do princípio de viver evolutivamente. 

Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria da desperticidade. 

Tecnologia: as técnicas psicoterapêuticas; as técnicas da reciclagem pensênica; as téc-

nicas da autodesrrepressão; as técnicas do sobrepairamento; as técnicas reflexivas sadias. 

Voluntariologia: a equipe Apoio a Voluntários e Alunos (AVA) de suporte aos pesqui-

sadores conscienciológicos; o voluntariado tarístico enquanto laborterapia anuladora dos sofri-

mentos egoicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

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

ciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito contagiante dos emocionalismos; o efeito evocativo dos patopense-

nes; o efeito negativo da exaltação emocional; o efeito neuroquímico das emoções negativas;  

o efeito da antissomática na abreviação da vida. 

Neossinapsologia: a falta de neossinapses para reagir sadiamente perante as adversida-

des; as retrossinapses fixadas impedindo a formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo do sofrimento; o ciclo consciencioterápico; o ciclo evolutivo. 

Enumerologia: o sofrimento físico; o sofrimento emocional; o sofrimento moral; o sofri-

mento psicológico; o sofrimento antecipado; o sofrimento prolongado; o sofrimento deslocado. 

Binomiologia: o binômio autoconscientização-autossuperação; o binômio sensação de 

vazio–adição; o binômio herança judaico-cristã–cultura familiar; o binômio fé-sofrimento; o bi-

nômio falta de sentido–negação de si mesmo; o binômio autopotencial-autossabotagem. 

Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação autoculpa-conflitos; a intera-

ção vício-suicídio; a interação predisposição-afinização; a interação ganho secundário–alívio 

psíquico. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo compulsão-adição; o crescendo 

infantilização-dependência. 

Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio dor-sofrimen-

to-prazer; o trinômio ausência de autocrítica–aumento da autoindulgência–paralização evoluti-

va; o trinômio egoísmo-apego-possessividade; o trinômio ego controlador–fatalidade–revolta. 

Polinomiologia: o polinômio biopsicoafetivo-cognitivo-espiritual-cultural; o polinômio 

egão-frustração-agressão-gozo. 

Antagonismologia: o antagonismo escravidão externa / escravidão interna; o antago-

nismo dor temporária / sofrimento interminável; o antagonismo paraíso intraconsciencial / Bara-

trosfera interconsciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o Serenão sentir a dor universal sem sofrer. 

Politicologia: a assediocracia; a autocracia; a baratrosferocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da atração dos afins. 

Filiologia: a assediofilia; a nosofilia; a egofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a neofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA); a síndrome do desamparo aprendido; a síndrome da autovitimização; as sín-

dromes psiquiátricas. 

Maniologia: a fracassomania; a nostomania; a toxicomania. 

Mitologia: o mito da elevação íntima pela dor e sofrimento. 

Holotecologia: a nosoteca; a psicopatoteca; a patopensenoteca; a antissomatoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Autassediologia; a Auto-

vitimologia; a Trafarologia; a Autenganologia; a Psiquiatria; a Subcerebrologia; a Conscienciote-

rapia; a Psicoterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin sofrente; a pessoa emocionalista; o ser as-

sediado; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o conflituoso; o religioso; o masoquista; o ator-

mentado; o viciado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a conflituosa; a religiosa; a masoquista; a ator-

mentada; a viciada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens stultus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens im-

maturus; o Homo sapiens insomnis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens pathopense-

nicus; o Homo sapiens desaequilibratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vício em sofrimento individual = o do adolescente com porão conscien-

cial ativo; vício em sofrimento grupal = o dos religiosos com rituais autopunitivos. 

 

Culturologia: a cultura do sofrimento; a cultura da Baratrosfera; a cultura da penitên-

cia; a cultura do cultivo da dor; a cultura do vazio existencial. 

 

Terapeuticologia: a terapia cognitivo-comportamental; a terapia psicodramática; as tera-

pias corporais; a Psiquiatria; a Conscienciometria; a Consciencioterapia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vício em sofrimento, indicados para a expansão das 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

11.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Psicopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

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

14.  Sinergismo  Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia;  Home-

ostático. 

15.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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O  VICIADO  EM  SOFRIMENTO  PERMANECE  HABITUAL-
MENTE  NA  BARATROSFERA  PARTICULAR,  RETROALIMEN-
TADA  POR  CULTIVAR  O  LADO  PIOR  DE  TUDO  E  TODOS,  
MESMO  QUANDO  FREQUENTA  HOLOPENSENES  SADIOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, superou o vício em sofrimento? Já enfrenta os 

percalços da evolução com otimismo lúcido e bom humor? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Dulce Fátima; & Pires, Maria Luiza; O Sofrimento como Vício: Entenda e supere essa Dinâmica; 

pref. Olgária Matos; 144 p.; 7 caps.; 1 E-mail; 11 enus.; 5 esquemas; 7 ilus.; 1 questionário; glos. 23 termos; 49 refs.; 21  
x 14 cm; br.; Integrare Editora; São Paulo, SP; 2009; páginas 21 a 138. 

2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 318. 

 

K. A. 
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V I D A  
( B I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida é a propriedade emergente da interação entre minerais, biomolécu-

las e energias nos sistemas biológicos denominados seres vivos, durante determinado período, 

segmento do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da consciência, ou princípio consciencial, con-

ferindo-lhe as habilidades de autodesenvolvimento, autodelimitação, autorregulação, autopreser-

vação, autoperpetuação, interrelação com outros seres e responsividade aos estímulos ambientais 

do entorno predominante da dimensão intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vida vem do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; 

existência”. Surgiu no Século X.   

Sinonimologia: 1.  Existência biológica. 2.  Existência orgânica. 3.  Vivência intrafísica. 

4.  Sobrevivência. 5.  Existência. 6.  Ativação da autopoiese. 7.  Fragmento seriexológico intrafí-

sico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo vida: vidão; 

vidinha; vital; vitaliciedade; vitalício; vitalidade; vitalismo; vitalista; vitalização; vitalizador; 

vitamina. 

Neologia. As duas expressões compostas vida única e vida sequencial são neologismos 

técnicos da Biologia. 

Antonimologia: 1.  Vida extrafísica. 2.  Vida consciencial. 

Estrangeirismologia: o fur temporis das inutilidades e burocracias da vida humana;  

a expressão life is great; a lição romântica da expressão La vita è bella; o spiritus; a pneuma;  

a divindade asteca Ehecatl; o termo hebraico Nephesh; a psyche. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à homeostase orgânica. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Lignina: 

propulsor vital. Biodiversidade: anastomose simbiótica. A vida cria. Vida é autorrenovação. 

Vida: reação senciente. Vida: vivência orgânica. 

Proverbiologia. Eis 5 ditos populares relacionados ao tema: – Se a vida fosse fácil, bebê 

não nascia chorando. A vida é dura para quem é mole. Na estrada da vida não tem acostamento. 

Viver é desenhar sem borracha. Apoie as bactérias, elas podem ser a única cultura que algumas 

pessoas têm na vida. 

Filosofia: o Vitalismo; o Criacionismo; o Evolucionismo; o Mecanicismo; o Cartesia-

nismo; o Holismo; o Animismo; o Antropocentrismo; o Geocentrismo; o Biocentrismo.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa da Natureza; os primopensenes; a pri-

mopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade. 

 

Fatologia: a vida; o organismo vivo; o nascimento; a ressoma; a sobrevivência na di-

mensão física; a interdependência mineral e orgânica; a evolução molecular na fase pré-biótica do 

planeta Terra; a micro e macroevolução; a evolução quântica, diversificando a vida rapidamente; 

o domínio humano sobre a natureza da seleção natural; a água; o O2; o CO2; a amônia; a pansper-

mia; a semente; os gametas; a permeabilidade celular; o ânimo; o movimento; a homeostasia;  

o funcionamento sadio das estruturas orgânicas; os simbiontes; a defesa mútua; a divisão de tare-

fas; a sexualidade atenuando a exclusividade da individualidade; a escala temporal da manifesta-

ção da vida; os 5 reinos vivos; as alianças entre os reinos; as condições específicas do espaço e do 
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tempo; a amalgamação da biodiversidade pela coevolução; a sinergia; a gênese; o sopro da vida; 

os sistemas complexos; os micróbios; a pasteurização; a alquimia; o mundo do RNA (Ribonucleic 

Acid); o DNA (Desoxyribonucleic Acid); a síntese proteica; os fósseis moleculares; os estromató-

litos; o encapsulamento celular; as arqueobactérias; as quimeras evolutivas; a Ecologia enquanto 

habilidade interativa com o meio; o proveito máximo tirado das contingências ambientais; a pola-

rização dos seres de vida séssil; as migrações da vida animal; a orientação estelar; a orientação 

magnética; a mitose; a meiose; a perpetuação da vitalidade; os bancos de germoplasma; a hidros-

fera enquanto divisor de águas para a origem da biosfera; a explosão cambriana; o Jardim de 

Ediacara; o bolor; o lodo; a penicilina; as toxinas; a reciclagem e transmigração da matéria orgâ-

nica; o estilo de vida; o maior animal vivo, a baleia-azul; a maior planta viva, o choupo-trêmulo; 

o maior fungo, o cogumelo-do-mel; a ascensão vertical de riqueza da Biosfera promovida pela 

lignina (Botânica); a fossilização; o Sol irradiando a fonte básica da vida, a energia; a Economia 

solar; a revolução agrícola; a estética da Natureza nutrindo a biofilia; a origem das espécies repre-

sentando a transição entre a ontogênese e a filogênese; a recapitulação da ontogênese pela filogê-

nese; o falecimento; a morte; a  biodegeneração; o aborto; a dessoma; a bioextinção; a entropia 

orgânica; a antibiose; o antibiótico; o autocídio; a morte seletiva; as forças básicas propulsoras da 

vida: sobrevivência e reprodução; a teia da vida nutrindo as redes cognitivas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia vital;  

o prana; os banhos de energia consciencial revigorando a vitalidade; as ressuscitações pela ecto-

plastia; a fitoenergia; a zooenergia; o energotactismo; as tempestades magnéticas alterando a ma-

nifestação da vida; as megassincronicidades; a subordinação da vida à extrafisicalidade; a recalci-

trância de traços da paragenética sobrepondo-se à genética; a reperspectivação pela consciex da 

evolução pessoal ao preparar a nova vida; as inspirações das consciexes em conscins visando  

a valorização da vida; a impossibilidade de avanço parapsíquico pela conscin limitada à satisfação 

da sobrevivência; os Cursos Intermissivos (CIs) reformulando e ressignificando a concepção e va-

lores da vida; a readaptação ressomática; a recuperação mnemônica das retrovidas; a reeducação 

da consciex ressomante diante dos condicionamentos da vida material; a projeção do adeus. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo oxigênio-hidrogênio formando a água; o sinergismo das 

biomoléculas formando as células; o sinergismo das células formando os tecidos; o sinergismo 

dos órgãos formando os sistemas; o sinergismo algas-fungos formando os líquenes; o sinergismo 

somático em função do sexo; o sinergismo somático assexual, independente do sexo. 

Principiologia: o princípio vital; o princípio da seleção natural; o princípio da incerte-

za; o princípio organizador biológico; o princípio de Pasteur; o princípio evolutivo da divergên-

cia; o princípio da irreversibilidade evolutiva; o princípio da união entre os afins. 

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

(CGC) em defesa da vida; o código de Bioética. 

Teoriologia: a teoria de sistemas; a teoria da hereditariedade; a teoria da holarquia;  

a teoria de Gaia; a teoria da geração espontânea; a teoria do emboitement (Einschachtelung);  

a teoria da degeneração; a teoria da simbiose celular; a teoria do contágio microbiano; a teoria 

do plasma germinativo. 

Tecnologia: a técnica da clonagem; a técnica da crioconservação; a técnica do self-spli-

cing; a técnica da fertilização in vitro; a técnica da tenepes; a técnica de viver ecologicamente 

correto; a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da imo-

bilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 
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Efeitologia: o efeito gargalo (bottleneck); o efeito do fundador; os efeitos terapêuticos 

das paisagens vivas, verdejantes, vicejantes e revigorantes; os efeitos terapêuticos produzidos pe-

los seres vivos para combater as ações danosas geradas durante a vida, a exemplo dos analgési-

cos, antiasmáticos, antibióticos, antiespasmódicos, expectorantes, hemostáticos e repelentes. 

Neossinapsologia: as neossinapses após cada passagem do ciclo ressoma-dessoma. 

Ciclologia: o ciclo vital; o ciclo reprodutivo; o ciclo celular; o ciclo circadiano; o ciclo 

estacional; o ciclo lunar; o ciclo luz-clorofila-fotossíntese; o ciclo multiexistencial pessoal. 

Enumerologia: a vida primeva; a vida anaeróbica; a vida fermentativa; a vida aeróbica; 

a vida efêmera; a vida etérea; a vida eterna. 

Binomiologia: o binômio Bioética-Cosmoética; o binômio proteinoides-microsferas;  

o binômio abiogênese-biogênese; o binômio protocélula-progenota; o binômio enzima-substrato; 

o binômio mitocôndria–adenosina trifosfato (ATP); o binômio dominância-submissão nas intera-

ções entre os seres. 

Interaciologia: a interação filogênese-ontogênese; a interação observação-aprendiza-

gem; a interação sistemas naturais–sistemas antropogênicos; a interação redes ecológicas–redes 

culturais; a interação ser moral–ser amoral; a interação espaço-tempo na escala evolutiva; a in-

teração indivíduo-população-comunidade. 

Crescendologia: o crescendo cuidado parental–cuidado aloparental; o crescendo bios-

fera-noosfera; o crescendo genético haploide-diplóide-poliplóide; o crescendo habitat-nicho-

guilda; o crescendo seleção natural–seleção neural.  

Trinomiologia: o trinômio produtores-consumidores-recicladores; o trinômio hemicelu-

laridade-unicelularidade-pluricelularidade; o trinômio seleção artificial–seleção natural–sele-

ção cultural; o trinômio fertilização externa–fertilização interna–fertilização in vitro; o trinômio 

(estrutural) lignina-quitina-queratina; o trinômio (imagético) mimetismo-aposematismo-camufla-

gem; o trinômio propriocepção-locomoção-migração; o trinômio metabólitos tóxicos–alucinó-

genos–letais. 

Polinomiologia: o polinômio hidrosfera-litosfera-atmosfera-biosfera; o polinômio áto-

mo-molécula-organela-célula; o polinômio célula-tecido-órgão-sistemas; o polinômio de suporte 

esclavagismo-comensalismo-epifitismo-epizoísmo; o polinômio trófico herbivorismo-parasitismo- 

-predatismo-canibalismo; o polinômio reducionista nascer-crescer-reproduzir-morrer; o polinô-

mio intermissivista ressomar-rememorar-reeducar-dessomar. 

Antagonismologia: o antagonismo vida individual / vida colonial; o antagonismo vida 

instintiva / vida cultural; o antagonismo endemismo / cosmopolitismo; o antagonismo gestação 

humana / gestação consciencial; o antagonismo vida diurna / vida noturna; o antagonismo morte 

acidental / morte programada; o antagonismo vida furtiva / vida cooperativa. 

Paradoxologia: o paradoxo de os seres mais complexos apresentarem metabolismo 

mais simples; o paradoxo de os seres mais simples apresentarem metabolismo mais complexo;  

o paradoxo da interdependência entre humanos e bactérias; o paradoxo das biosferas artificiais 

constituídas por seres naturais; o paradoxo de a irradiação solar gerar vida e câncer; o parado-

xo da destruição criadora das tecnologias antropogênicas; o paradoxo de a individualidade do 

ser vivo ser condição exceção e não padrão. 

Politicologia: a democracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; 

a proexocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei da conservação da matéria e energia; a lei da transformação da maté-

ria; a lei da interdependência; a lei da evolução. 

Filiologia: a naturofilia; a biofilia. 

Fobiologia: a biofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da robotização existencial. 

Mitologia: o mito do gênesis; o mito do apocalipse; o mito do milenarismo; o mito da 

vida selvagem implacável; os mitos humanos tornando a vida temerosa; os mitos cosmogônicos;  

o mito da inexistência da consciência após a morte. 

Holotecologia: a ecoteca; a cosmoteca; a parapsicoteca; a fitoteca; a zooteca; a evolu-

cioteca; a pesquisoteca.  
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Interdisciplinologia: a Biologia; a Fitologia; a Zoologia; a Bioquímica; a Cronobiolo-

gia; a Exobiologia; a Evoluciologia; a Embriologia; a Neontologia; a Paleontologia; a Seriexolo-

gia; a Retrocogniciologia; a Paraprocedenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconscin; a semiconsciex; a conscin enciclopedista; as consciexes amparadoras da Na-

tureza. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o conscienciológo; o conviviólogo; o reeducador; o evoluciólogo; o exemplarista; 

o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tocador de obra;  

o homem de ação; o biólogo russo Aleksandr Ivanovich Oparin (1894–1980); o químico e biólo-

go estadunidense Stanley Lloyd Miller (1930–2007); o físico-químico estadunidense Harold 

Clayton Urey (1893–1981); o astrônomo e cosmólogo estadunidense Carl Edward Sagan (1934– 

–1996). 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva;  

a completista; a consciencióloga; a convivióloga; a reeducadora; a evolucióloga; a exemplarista;  

a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tocadora de obra; 

a mulher de ação; a bióloga estadunidense Lynn Margulis (1938–2011). 

 

Hominologia: o Homo sapiens vitalis; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapi-

ens projectius; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens hu-

manus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens centri-

vitalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida única = a concepção materialista, orgânica, restrita à sobrevivência 

intrafísica, da existência trancada; vida sequencial = a concepção neoparadigmática, consideran-

do-a enquanto etapa da serialidade, e a ser vivenciada com parapsiquismo. 

 

Culturologia: a cultura da omninteração com a Natureza. 

 

Emergência. Segundo o princípio da emergência, considerado entre os melhores argu-

mentos para explicar o porquê da vida neste planeta ser condição de excelência, a organização hi-

erárquica da matéria e energia resulta da integração entre partes distintas, quando os componentes 

interagentes se combinam produzindo novas propriedades não existentes anteriormente.  

Propriedades. As propriedades emergentes podem ser exemplificadas pelo átomo cuja 

constituição derivada das partículas subatômicas (prótons, elétrons), pela água em consequência 

da interação entre o O2 e o H, e pela célula, resultante da integração entre biomoléculas, minerais 

e organelas. 

 

Análise. Sob a ótica da Epistemologia, pode-se utilizar como recurso didático para  

a análise da manifestação da vida, em quaisquer dos níveis de organização, esses 3 referenciais ou 

pilares de abordagem técnica, listados a seguir em ordem funcional:  

1.  Estrutura (Anatomia): os blocos de construção da vida – proteínas, carboidratos, li-

pídeos e ácidos nucleicos. 

2.  Funcionamento (Fisiologia): as ações e reações orgânicas do metabolismo vital.  
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3.  Interação (Ecologia): as interrelações entre indivíduos e entre espécies. As simbio-

ses, a coexistência e as adaptações ao meio natural. 

 

Organização. Segundo a Ecologia, a vida manifesta 7 principais níveis de organização  

e complexidade, pela coesão celular ou aglutinação dos seres, listadas a seguir em ordem lógica:  

1.  Célula: agrupamento de organelas e biomoléculas funcionais. 

2.  Indivíduo: ser unicelular ou o organismo multicelular. 

3.  População: conjunto de indivíduos. 

4.  Comunidade: associação de populações.  

5.  Ecossistema: aglomeração de comunidades. 

6.  Bioma: grupo de ecossistemas. 

7.  Biosfera: consociação de biomas.  

 

Crises. De acordo com a Geologia, a vida tem sempre reagido de modo homeostático às 

crises de instabilidade do planeta Terra, a exemplo de: poluição por O2; intensificação do 

vulcanismo; origem extraterrena (meteoros, asteroides); glaciações, pelo extenso congelamento; 

inversão geomagnética; antropogênica atual, hiperconsumista. 

 

Síntese. Atinente à Biociência, a vida é a expressão mais complexa da matéria e energia 

na dimensão intrafísica. Eis, em ordem alfabética, 10 sínteses sobre a matéria viva: 

01.  Autorganização. A vida exibe o alto nível de autorganização da matéria orgânica. 

02.  Bactéria. A célula é a bactéria especializada.   

03.  Biodiversidade. A vida exibe pujança pela diversidade das formas. 

04.  Coerência. A vida é a coerência persistente entre a matéria e a energia. 

05.  Intercâmbio. A maior atividade na vida é intercambiar bactérias. 

06.  Livros. As árvores garantem o maior suporte à vida neste Planeta, inclusive os livros. 

07.  Materialização. A vida materializa consciências por meio da existência. 

08.  Mecânica. A vida é autogerida por princípios conscienciais, não é pura mecânica. 

09.  Sol. A vida é transmutadora da energia mais profusa do Planeta, a solar. 

10.  Transformismo. A evolução exibe o potencial transformador da vida. 

 

Eventos. De acordo com os estudos da Evoluciologia, a vida na Terra, regularmente, 

passou por eventos revolucionários quanto ao desenvolvimento, no espaço e no tempo. Eis, por 

exemplo, 20 eventos em ordem cronológica de ocorrência, marcantes na evolução do Planeta: 

01.  Hidrosfera: origem dos oceanos. 

02.  Litosfera: estabilização dos continentes. 

03.  Abiogênese: síntese das biomoléculas. 

04.  Primogênito: o Last Universal Common Ancestor (LUCA), último ancestral univer-

sal comum a todas as espécies, ou seja, o primeiro ser vivo. 

05.  Autotrofia: a evolução da fotossíntese, o proveito da transbordante energia solar. 

06.  Oxigênio: a transformação da atmosfera redutora, com pouco oxigênio, em atmosfe-

ra oxidante. 

07.  Núcleo: o desenvolvimento da membrana nuclear, isolando, protegendo e especiali-

zando o material genético, RNA e DNA. 

08.  Mitocôndria: a origem da mitocôndria, a organela propulsora da energia celular. 

09.  Complexidade: a origem da multicelularidade, desenvolvendo organismos maiores 

e, estruturalmente, mais complexos. 

10.  Percepção: o desenvolvimento dos órgãos sensoriais, favorecendo a apreensão do 

ambiente do entorno e facilitando as interações intra e interespecíficas.  

11.  Esqueletos: o desenvolvimento do exoesqueleto ou endosqueleto, garantindo sus-

tentação da expansão da vida. 

12.  Sociabilidade: A origem da vida social, melhorando as relações interconscienciais  

e acelerando a evolução individual. 
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13.  Crânio: o desenvolvimento do crânio, protegendo o principal órgão de autorregula-

ção e manifestação dos organismos complexos, o cérebro. 

14.  Âmnio: a origem do ovo amniótico, permitindo a exploração avançada do ambiente 

terrestre. 

15.  Cuidado: a aquisição do hábito do cuidado parental, aumentando as chances de so-

brevivência dos nascituros. 

16.  Endotermia: o desenvolvimento do controle da temperatura orgânica, mantendo  

o calor do corpo estável. 

17.  Leite: a produção do leite materno, melhorando a qualidade nutricional do desenvol-

vimento infante. 

18.  Assistência: a manifestação do cuidado aloparental, expandindo a capacidade de vi-

ver em cooperação com os outros. 

19.  Telencéfalo: o avanço do sistema nervoso central, garantindo ampliação de percep-

ção e processamento de informações vivenciadas. 

20.  Cultura: o desenvolvimento da vida cognitiva e da autoconsciência, abrindo espaço 

para o reconhecimento da vida parapsíquica e extrafísica. 

 

Qualificativo. Pela Intrafisicologia, o termo vida recebe diversos qualificativos, de-

monstrando e explicitando a complexidade de sentidos e acepções da palavra, a exemplo destas  

7 expressões de uso comum, elencadas em ordem funcional: 

1.  Vida cotidiana (ordinária). Relativa ao dia a dia, seja na rotina do domicílio, do local 

de trabalho, os horários, a agenda do dia comum. 

2.  Vida afetiva. Quanto às interações de troca de afeto, seja com familiares, colegas de 

trabalho, amigos íntimos ou dentro da vida conjugal. 

3.  Vida conjugal (a 2). Vida do casal, nos vários níveis de relação com a sociedade ou 

na intimidade. 

4.  Vida familiar. Quanto à influência mútua da família na conscin e vice-versa, em ge-

ral, envolvendo o crescimento dos pares ao longo do tempo, pelas leis da genética.  

5.  Vida social. Quanto às relações conviviais da conscin em sociedade, seja urbana ou 

rural, metropolitana ou citadina.  

6.  Vida moderna. Quando atribulada, estressante, tecnoburocrática, com diversificação 

de tarefas, atividades e responsabilidades típica da urbanização. Ao contrário existe a vida calma, 

geralmente, encontrada nas áreas afastadas dos centros urbanos. 

7.  Vida eterna. Em geral, incógnita, imaginativa, filosófica, mítica, religiosa, concebida 

enquanto espécie de fuga do paradigma fisicalista, porém melhor esclarecida a partir do paradig-

ma consciencial.  

 

Extrapolação. Em função da Conscienciologia, o advento do paradigma consciencial, 

reformula a concepção do vocábulo vida, trazendo o incremento de novas acepções. Assim, dila-

tou-se a concepção básica do termo, a exemplo destas 7 expressões, em ordem funcional, usuais 

nas pesquisas e publicações conscienciológicas. 

1.  Vida energética (Energossomática). Refere-se à importância do energossoma para  

a existência da vida conhecida neste Planeta. 

2.  Vida intrafísica. Vida propriamente dita, transitória, biológica, orgânica, típica da di-

mensão física ou material. 

3.  Vida extrafísica. Referente à existência das consciexes na dimensão imaterial. 

4.  Vida multidimensional. Relativa à possibilidade de manifestação da consciência nas 

várias dimensões do espaço-tempo evolutivo. 

5.  Vida parapsíquica. Relativa às interações da conscin com as consciexes e as várias 

dimensões extrafísicas.  

6.  Vida mentalsomática. Relativa à manifestação consciencial livre das influências ou 

dependência do corpo físico e dos paracorpos, psicossoma e energossoma, para evoluir. 

7.  Vida consciencial. Referente à existência da consciência em si. 
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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 vida, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02.  Bioenergotaxonomia:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

05.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

08.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Semiconsciexialidade:  Semiconsciexologia;  Homeostático. 

10.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

11.  Síntese  da  vida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Teoria  dos  7  Cês:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  VIDA  É  O  MEGADESAFIO  AUTOLÚCIDO  DA  CONSCIEX  

INTERMISSIVISTA,  AO  PLANEJAR  EM  DETALHES  A  NOVA  

RESSOMA,  AUTOPROÉXIS,  NA  INTENÇÃO  DE  QUALIFICAR  

A  AUTEVOLUÇÃO  AO  CONCLUIR  A  PASSAGEM  TERRENA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda manifesta o estilo de vida restrito à intrafi-

sicalidade ao invés do senso de multiexistencialidade? Já realizou revisão nos valores da vida? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Vida é Bela. Título Original: La Vita è Bella. País: Itália. Data: 1997. Duração: 116 min. Gênero: 

Drama, Comédia, Guerra. Idade (censura): livre. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em 

DVD). Direção: Roberto Benigni. Elenco: Roberto Benigni; Nicoletta Braschi; Giorgio Cantarini; Giustino Durano; Ser-
gio Bini Bustric; Marisa Paredes. Produção: Gianluigi Braschi; & Elda Ferri. Desenho de Produção: Danilo Donati. Ro-

teiro: Vincenzo Cerami; & Roberto Benigni. Fotografia: Tonino Delli Colli. Música: Nicola Piovani. Montagem: Simo-

na Paggi. Efeitos Especiais: Kenneth Cassar; & Giovanni Corridori. Companhia: Melampo Cinematografica. Sinopse: 

Na Itália, durante a II Guerra Mundial, Guido, judeu, é mandado para campo de concentração, juntamente com o filho 

Giosuè. Guido é homem simples, inteligente, espirituoso e possui grande senso de humor. Por ser amoroso, consegue fa-

zer o filho acreditar estarem participando de certo jogo, e o menino nem percebe o horror no qual estão inseridos. 
2.  Vida. Título Original: Life. País: UK. Data: 2009. Duração: 580 min. Gênero: Série & Documentário. 

Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em 4 DVDs). Produção: Ru-

pert Barrington; Adam Chapman; Martha Holmes; Neil Lucas; Patrick Morris; & Ted Oakes. Produção da Série: Martha 

Holmes. Produção executiva: Mike Gunton. Narração: David Attenborough. Companhia: BBC (British Broadcasting 

Corporation); Discovery Channel; SKAI; & Open University. Sinopse: Vida é o mais recente documentário épico da BBC 

sobre a natureza. Apresenta visão global das estratégias e comportamentos desenvolvidos na vida para garantir sobrevi-
vência, chamada por Charles Darwin de a luta pela existência. Filmado em alta definição durante 4 anos, e distribuído em 

10 episódios. Life tem elenco repleto de estrelas e personagens da vida selvagem de todos os continentes e em todos os ha-

bitats, cada qual com drama diferente, 9 episódios dedicados aos grupos de animais e 1 sobre as plantas. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
01.  Leimig, Roberto; Bases Evolutivas da Assistencialidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.  

9; N. 1; 6 enus.; 26 refs.; 2 tabs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 70 a 78. 
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02.  Idem; Biodiversidade no Campus CEAEC; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 3; 17 

enus.; 1 graf.; 32 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Igua-

çu, PR; 2010; páginas 408 a 446. 
03.  Margulis, Lynn; O Planeta Simbiótico: Uma Nova Perspective da Evolução; trad. Laura Neves; 138  

p.; 8 caps.; 7 figs.; 36 refs.; br; alf.; 14 x 23 cm; ROCCO; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 70 a 84. 

04.  Margulis, Lynn; & Sagan, Dorion; O que é Vida? Apresent. Francisco M. Salzano; Pref. Niles Eldredge; 
Trad. Vera Ribeiro; 290 p.; 9 caps.; 50 figs.; glos. 166 termos; 59 refs.; 3 tabs.; alf.; br.; 24 x 17 cm; Jorge Zahar Editor; 

Rio de Janeiro, RJ; 2002. 

05.  Mayr, Ernst; Biologia, Ciência Única: Reflexões sobre a Autonomia de uma Disciplina Científica (What 
Makes Biology, Unique? Considerantions on the Autonomy of a Scientific Discipline–2004); pref. Drauzio Varella; trad. 

Marcelo Leite; 266p.; 12 caps.; 8 enu.; glos. 99 termos; 312 refs.; 1 tab.; 14 x 21 cm; alf.; br; Companhia das Letras; São 

Paulo, SP; 2005; páginas 37, 91 a 97, 186 e 223. 
06.  Menck, Carlos F.M.; & Oliveira, Mariana C.; Origem da Vida: Um Tempo Curto para Uma Experiência 

Bem-sucedida; 2 figs.; 11 refs.; in Matioli, Sérgio R. (Editor); Biologia Molecular e Evolução; 202 p.; 17 caps.; 28  
x 21,5 cm; br; Holos; Ribeirão Preto, SP; 2001; páginas 11 a 14. 

07.  Oliveira, Mariana C.; & Menck, Carlos F.M.; O Mundo do RNA e a Origem da Complexidade da Vida; 

16 figs.; 60 refs.; 1 tab.; in Matioli, Sérgio R. (Editor); Biologia Molecular e Evolução; 202 p.; 17 caps.; 28 x 21,5 cm; 
br; Holos; Ribeirão Preto, SP; 2001; páginas 15 a 16. 

08.  Raven, Peter H., Evert, Ray F.; & Eichhorn, Susan E.; Biologia Vegetal (Biology of Plants); coord.  

& trad. Jane Elizabeth Kraus; 906 p. 34 caps.; 85 esquemas; 43 fichários; 130 fórmulas; 999 fotos; 23 gráfs.; 551 ilus.;  
4 mapas; 52 tabs.; glos. 1.285 termos; 4 apênds.; 28 x 21 x 4 cm; alf.; br.; 6a Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 

2001; páginas 384 a 497. 

09.  Vieira, Waldo; A Natureza Ensina; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 mini-
frases; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 12 e 13. 

10.  Idem; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 103 

enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 100 e 127. 

11.  Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner; 

344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 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 241 a 243. 

12.  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 370 e 497. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida centrífuga é a existência da consciência na qual predominam as doa-

ções do ego ou atos altruístas promovidos ou desencadeados pela personalidade com a intenção 

de enriquecer o Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vida procede do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humani-

dade; existência”. Surgiu no Século X. O vocábulo centrífugo vem do idioma Francês, centrifuge, 

adaptação do termo científico do idioma Latim, centrifuga, criado pelo cientista inglês Isaac 

Newton (1642–1727), constituído de centrum, “centro”, e fuga, “ação de fugir”. Apareceu no Sé-

culo XVII. 

Sinonimologia: 1.  Vida doadora. 2.  Vida altruísta. 3.  Vida evolutiva. 4.  Vida homeos-

tática. 

Neologia. As duas expressões compostas vida centrífuga parcial e vida centrífuga plena 

são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Vida centrípeta. 2.  Vida egoísta. 3.  Vida regressiva. 4.  Vida pato-

lógica. 

Estrangeirismologia: a open mind interassistencial; o strong profile cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o lateropensene centrífugo; 

a autopensenização centrífuga; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fluxos centrífugos dos ho-

lopensenes assistenciais. 

 

Fatologia: a vida centrífuga; os procedimentos pessoais centrífugos assistenciais; a força 

presencial centrífuga policármica; a tares vivenciada; o senso do dever grupocármico; a autodis-

ponibilidade para cooperar com o Cosmos; os esforços a caminho da autocompreensão da Moral 

Cósmica. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a tenepes teática; a autopredisposição ao fenômeno da cosmocons-

ciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa intenção–autodiscernimento cosmoético. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial interassistencial; a quitação definiti-

va dos endividamentos da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente por meio da interassistencialidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 
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Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade multidimensional; os efeitos prolífi-

cos do egocídio cosmoético na autevolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses para a aquisição do senso universalista. 

Ciclologia: a relevância do ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio aquisição centrípeta–aquisição centrífuga. 

Interaciologia: a interação tacon mínima–tares máxima. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo centrífugo; o crescendo evolutivo de nulificação 

do binômio egão-orgulho. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio segundos-minutos- 

-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospecti-

va; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; 

o trinômio planejamento-consecução-resultados. 

Polinomiologia: o polinômio autoconceito-autoimagem-autestima-autoconfiança em 

alta. 

Antagonismologia: o antagonismo ego forte, seguro, desfocado de si / ego fraco, defen-

sivo, focado em si. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a palcofilia; a neo-

filia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a grupocarmoteca; a interas-

sistencioteca; a comunicoteca; a maxiproexoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Vivenciologia;  

a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Interassistenciolo-

gia; a Politicologia; a Vinculologia; a Civilizaciologia; a Etologia Humana; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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 centrivitalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens euthymicus; o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; 

o Homo sapiens cosmovisiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida centrífuga parcial = a existência da conscin empregando tão só os 

recursos interassistenciais intrafísicos ou humanos; vida centrífuga plena = a existência da cons-

cin empregando os recursos interassistenciais intra e extrafísicos. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia 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 vida centrífuga, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

03.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

04.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

08.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

09.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

10.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Vida  intrapsíquica:  Cerebrologia;  Neutro. 

13.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  VIDA  CENTRÍFUGA,  NA  DIMENSÃO  HUMANA,  EXPRES-
SA  O  IDEAL  COMUM  DE  TODAS  AS  CONSCIEXES  DEPOIS  

DE  CONCLUÍREM  O  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RES-
SOMÁTICO,  AUTOCONSCIENTE  DA  PROÉXIS  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito com a qualidade da própria vida 

humana? A interassistencialidade permeia as automanifestações existenciais para você? 
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V I D A    E C O L Ó G I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida ecológica é a existência humana da pessoa lúcida, organizada pouco 

a pouco, tecnicamente, a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factíveis,  

a fim de atender às exigências naturais da consecução da programação existencial (proéxis), pes-

soal, embasada em princípios respeitadores do ambiente intrafísico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra vida deriva do idioma Latim, vita, “vida; vida humana;  Humani-

dade; existência”. Surgiu no Século X. O termo Ecologia vem do idioma Francês, Écologie, 

“Ecologia”, emprestado do idioma Alemão, Ökologie, composto pelos elementos de composição 

do idioma Grego, oîko, “casa; habitação; bens; família”, e lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo Ecologia foi cunhado pelo naturalista 

alemão Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834–1919) em 1866. Apareceu, no idioma Por-

tuguês, no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Vida humana verde. 2.  Vida humana sadia. 3.  Vida pessoal ecológi-

ca. 4.  Vida mesológica pessoal. 5.  Bionomia cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo Ecologia: 

Agroecologia; Antiecologia; antiecológica; antiecológico; antiecologista; Autoecologia; autoe-

cológica; autoecológico; bioecóloga; Bioecologia; bioecológica; bioecológico; bioecologista; 

bioecólogo; ecóloga; ecológica; ecológico; ecologismo; ecologista; ecologística; ecologístico; 

ecólogo; Fitoecologia; fitoecológica; fitoecológico; Paraecologia; paraecológica; paraecoló-

gico. 

Neologia. As duas expressões compostas vida ecológica teórica e vida ecológica viven-

ciada são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Vida antiecológica. 2.  Vida poluidora. 3.  Vida insana. 

Estrangeirismologia: a awareness ecológica; a eco-conscious lifestyle. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à dimensão intrafísica receptora do corpo humano. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da consciencialidade ecológica; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a har-

monopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; a opção pessoal de não poluir o holopensene planetário 

com a própria patopensenidade. 

 

Fatologia: a vida ecológica; a sustentabilidade ecológica; a defesa das comunidades hu-

manas (comunins); a homeostasia ambiental; os estudos geopolíticos das questões ecológicas;  

o trabalho contra a rapina ambiental e a estigmatização antiecológica; o antissujismundismo;  

a vivência anticinegética; a vivência antiqueimada e antidesmatamento; a saúde física; a saúde 

corporal; a saúde orgânica; a manutenção da saúde física; a educação em saúde; a saúde familiar; 

a saúde ecológica; a pirâmide da saúde física; o repouso; a atividade muscular; a atividade aeró-

bica; o sono; a consciência do consumo de alimentos e bebidas; os alongamentos; as abordagens 

biológicas e ecossociais dos fenômenos da saúde e da doença; a ausência de doenças hereditárias 

graves; a saúde física na adolescência; a saúde física após a aposentadoria; a saúde física na ter-

ceira idade; o combate à vida sedentária; a educação pessoal das atividades físicas; a promoção da 

saúde; a saúde como recurso ou investimento; a relevância da esteira aeróbica; o valor da dieta 

alimentar balanceada; o equilíbrio da saúde orgânica; a defesa da saúde; a Higiene Consciencial; 
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a Domótica; a Ergonomia; a obesidade minando a saúde orgânica; a robustez física; a psicomotri-

cidade pessoal; a saúde pública; a Secretaria Municipal de Saúde; o Ministério da Saúde; a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS); a profilaxia dos desastres ecológicos; a atenção às comorbi-

dades antiecológicas; o controle das pandemias; o estilo de vida ecológico; a minimização da 

autopoluição ambiental em geral; a contribuição para a melhoria da qualidade de vida de todas as 

pessoas e seres vivos. 

 

Parafatologia: a exteriorização de energias conscienciais (ECs) sadias, não poluentes;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; o autorrevezamento multiexistencial pessoal evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ambiente sadio–soma sadio; o sinergismo flora-fauna- 

-Humanidade. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interde-

pendência evolutiva; o princípio do sabendo usar não vai faltar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a autorresponsabilidade 

ecológica. 

Teoriologia: a teoria e a prática da existência humana sadia; a teoria da Civilizacio-

logia. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutiva e ecologicamente correto; as técnicas da educa-

ção ambiental. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Ecologistas. 

Efeitologia: a produção tecnológica com efeitos ecológicos nocivos; os efeitos homeos-

táticos, a longo prazo, da consciência ecológica coletiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses Pró-Ecologia. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zoológica–vida humana; o entendimento 

do ciclo ressoma-dessoma esclarecendo sobre a importância de preservar hoje para poder reuti-

lizar amanhã. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento-omissuper; o binômio Mnemotécnica-Eto-

logia; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação paraecológica com o ambientex; a interação vida ecológica 

pessoal atual–autorrevezamento multiexistencial pessoal próximo. 

Crescendologia: o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo monovisão-cosmo-

visão. 

Trinomiologia: o trinômio patológico erronia-felonia-vilania. 

Polinomiologia: o polinômio da manutenção ecológica primavera-verão-outono-in-

verno. 

Antagonismologia: o antagonismo Ecologia / Sujismundismo; o antagonismo Ecologia- 

-poluição. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência imperecível–soma perecível. 

Politicologia: a política ambiental. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana. 

Filiologia: a ecologicofilia. 

Holotecologia: a ecologicoteca; a evolucioteca; a energeticoteca; a ciencioteca; a tecno-

teca; a convivioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Mesologia; a Ecologia;  

a Paraecologia; a Paraprofilaxiologia; a Parageografologia; a Vivenciologia; a Bioética; a Cosmo-

eticologia; a Priorologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Parassociologia;  

a Holomaturologia; a Holopensenologia; a Cosmovisiologia. 
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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 pessoa ecológica; 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 educador ambiental. 

 

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 educadora am-

biental. 

 

Hominologia: o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens echologista; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens aequili-

bratus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens recyclans;  

o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida ecológica teórica = a da conscin compreensiva quanto à Ecologia, 

contudo sem engajamento na vivência ecológica; vida ecológica vivenciada = a da conscin com-

petente quanto à Ecologia e também vivenciando os princípios conscienciológicos. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Ecologia; a divulgação das informações quanto 

aos idiotismos culturais antiecológicos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Ecologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 7 providências 

básicas para a vida pessoal e grupal, ecológica, verde, exemplar, mínima, a partir das quais  

a conscin amplia a existência ecológica: 

1.  Assistência: a busca da assistência de amparador extrafísico de função da tenepes es-

pecializado em fitoectoplasmia. 

2.  Dietética: o hábito da dieta pessoal frutariana ou a partir do consumo de frutas, sem 

agrotóxicos, inclusive colhidas junto ao pomar da própria residência; a dieta com alimentos orgâ-

nicos. 

3.  Fauna: o convívio com animais domésticos; a manutenção dos pássaros livres nas 

árvores em torno da casa, no jardim e no quintal. 

4.  Jardim: a jardinagem pessoal do jardim de floreiras diversas à frente da casa. 

5.  Pomar: o cultivo ecológico de árvores frutíferas diversas no quintal. 

6.  Reciclagens: o costume de descartar o lixo seletivamente e empregar os objetos de 

uso pessoal o mais possível recicláveis. 
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7.  Residência: a vida em casa simples, proexogênica, inserida em condomínio, afogada 

no verde, com frutos e flores chegando às janelas da moradia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vida ecológica, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

03.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

07.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

11.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  VIDA  ECOLÓGICA  PESSOAL  ATINGE  A  TODAS 
AS  CONSCIÊNCIAS,  SEM  EXCEÇÃO,  POIS  EMBASA  A  SO-

BREVIVÊNCIA  DA  HUMANIDADE  E  AS  VIDAS  HUMANAS  

PRÓXIMAS  DE  TODAS  AS  CONSCINS  COGNOPOLITAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a vida ecológica ou a vida antiecológi-

ca? Há algo exigindo mudança no holopensene ecológico em torno de você? 
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V I D A    H U M A N A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida humana é o estágio breve de experiências na dimensão intrafísica 

– imitação grosseira das realidades extrafísicas evoluídas – da consciex ressomada empregando  

o corpo físico, o soma ou o corpo-fole mantido a oxigênio, seja o ginossoma ou o androssoma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra vida deriva do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humani-

dade; existência”. Surgiu no Século X. O vocábulo humano vem do mesmo idioma Latim, huma-

nus, “próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas humanidades”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 01.  Vida intrafísica; vida ressomática. 02.  Vida da conscin. 03.  Curso 

Evolutivo Intrafísico. 04.  Ressomatologia. 05.  Intrafisicologia. 06.  Seriexologia. 07.  Socin; So-

ciologia. 08.  Dimensão física; realidade material. 09.  Deficienciolândia. 10.  Imperfecciolândia. 

Neologia. As duas expressões compostas minivida humana e maxivida humana são neo-

logismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Vida extrafísica. 02.  Vida intermissiva. 03.  Vida da consciex.  

04.  Curso Evolutivo Intermissivo. 05.  Dessomatologia. 06.  Extrafisicologia. 07.  Intermissiologia.  

08.  Sociexologia. 09.  Dimensão extrafísica; pararrealidade. 10.  Eficienciolândia. 

Estrangeirismologia: a dinamização do megacurriculum vitae; a técnica top de linha 

para tudo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da visão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal com bases intrafísicas; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a vida humana; a vida ginossomática; a vida androssomática; a biovida sadia; 

a vida humana crítica do Terceiro Milênio; a qualidade da vida humana moderna; as condições da 

vida humana; as limitações; a troposfera; o Curso Evolutivo Intrafísico; o resumo da vida cotidia-

na na diuturnidade; a Megaescola Terrestre; a fixação psicofisiológica; a vitalidade somática;  

a existência humana, aberta, cosmoética; a autorganização policármica; a vida pessoal estrutura-

da; o escopo cosmoético; o aproveitamento do tempo, das oportunidades e das companhias 

evolutivas; a família evolutiva; a reeducação geral; a vida humana rica de realizações; os contatos 

diários; a faixa etária; os rastros da proéxis; as pegadas conscienciais; a conscienciocentragem;  

a hiperlucidez progressiva; a recuperação paulatina dos cons magnos; o envelhecimento auto-

crítico; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: os ditames do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 
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Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico do cosmograma. 

Binomiologia: o binômio funil da ressoma–fole do soma; o binômio ressoma-dessoma. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio consciência-tem-

po-dimensões; o trinômio soma-energossoma-psicossoma. 

Antagonismologia: o antagonismo começo / fim; o antagonismo intermissão / vida hu-

mana; o antagonismo homem / mulher. 

Filiologia: a técnica da conscienciofilia; a biofilia; a conviviofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Holotecologia: a ressomatoteca; a somatoteca; a ginoteca; a androteca; a biografoteca; 

a gregarioteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parageneticologia; a Ressomatologia; a Etolo-

gia; a Rotinologia; a Habitologia; a Autopesquisologia; a Seriexologia; a Sociologia; a Comuni-

cologia; a Grupocarmologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a cobaia humana; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o novato na vida humana; o veterano na vida humana; o semperapren-

dente humano; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;  

o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a novata na vida humana; a veterana na vida humana; a semperapren-

dente humana; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;  

a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-

piens vivens; o Homo sapiens immortalis; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens investiga-

tor; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivida humana = a existência da conscin medíocre, pré-serenona 

vulgar, homem ou mulher; maxivida humana = a existência da conscin libertária, com inteligência 

evolutiva (IE), proéxis autoconsciente, em reciclagens constantes. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem lógi-

ca, funcional, a discriminação de 20 detalhes vivenciais básicos, dispostos em 4 seções da agenda 

diária dos setores essenciais da vida humana do adulto-cobaia, voluntário da Conscienciologia, 

ex-aluno de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, seja homem ou mulher (Ano-base: 2006): 

 

A.  Somatologia. 

01.  Soma: o cuidado rotineiro de todo dia, sem paranoia, com a saúde; o vestuário; as 

doenças; os medicamentos; a Rotinologia. 

02.  Toalete: as necessidades fisiológicas, por exemplo, atendidas de 4 em 4 horas; a Ho-

meostaticologia. 

03.  Refeições: o mínimo de 3 períodos diários; os complementos alimentares; a Gastros-

somatologia. 

04.  Sonos: a carga horária pessoal de repouso; o ideal de 3 períodos breves de sono nas 

24 horas para quem pode; a Etologia. 

05.  Sexo: a prática diária, quando possível; a dupla evolutiva; a Sexossomatologia. 
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06.  Caminhadas: o hábito diário de pequenas marchas diárias ao ar livre; quando possí-

vel, a marcha na esteira ergométrica 3 vezes por semana; a atividade física; a Cerebelologia. 

07.  Banho: o hábito diário; a técnica do banho atlético; o binômio ensaboamento-auto-

massagens; as energias conscienciais (ECs); a Paraprofilaxiologia. 

 

B.  Mentalsomatologia. 

08.  Leituras: o hábito diário dos estudos; o autodidatismo; o cosmograma; os livros; os 

léxicos; as enciclopédias; a biblioteca particular; o lazer; as autorreflexões; a cultura útil; a Cos-

manálise. 

09.  Escritas: o hábito diário; os papéis; as canetas; as pastas; os quadros murais; os gra-

fopensenes; as gescons; a Proexologia. 

10.  Digitações: o hábito diário; o desktop; o laptop; o ludismo; a Infocomunicologia. 

11.  Impressões: o hábito diário; os impressos das pesquisas; a workstation pessoal; a Con-

formática. 

12.  Aulas: o hábito diário de estudo do aluno ou do professor; os debates; a tertúlia;  

a Parapedagogiologia. 

13.  Entrevistas: o hábito diário; a interassistencialidade; as desassins; a Conviviologia. 

14.  Televisão: os noticiários; os documentários; as entrevistas; os filmes; as atualiza-

ções; o lazer útil. 

 

C.  Conscienciocentrologia. 

15.  Família: a parentela; as obrigações familiares; o grupo evolutivo; a Grupocarmo-

logia. 

16.  Profissão: a carreira pessoal; a sobrevivência humana; os deveres sociais; a Econo-

mia. 

17.  Atipicidade: o dia atípico; a quebra da rotina; o contratempo; a extrapauta; a via-

gem; a singularidade; o corte da reação em cadeia dos acidentes de percurso alheios; a Autopes-

quisologia. 

 

D.  Parapercepciologia. 

18.  Tenepes: a prática diária; a interassistencialidade; as desassins; a tares policármica; 

a Interassistenciologia. 

19.  Parapsiquismo: as parapercepções nas 24 horas do dia; os estados vibracionais (EVs); 

as clarividências; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Energossomatologia. 

20.  Ofiex: o trabalho diário da oficina extrafísica; a Ofiexologia. 

 

Reciclagens. De acordo com a Projeciologia, o corpo humano não é jaula vitalícia. 

Quem se projeta, com lucidez, para fora do soma prova tal fato para si mesmo. Assim nascem as 

reciclagens (recéxis) diárias, progressivas e gratificantes na vida humana da pessoa interessada. 

 

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 vida humana, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

2.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

3.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

4.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

5.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

6.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

7.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 
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A  ANÁLISE  DETALHISTA  DA  PRÓPRIA  VIDA  HUMANA, 
A  RIGOR,  INTERESSA  A  TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  IN-
DEPENDENTEMENTE  DO  SEXO,  TEMPERAMENTO,  DO-
MICÍLIO,  IDADE  FÍSICA  OU  OCUPAÇÃO  PROFISSIONAL. 

 

Questionologia. Você se inclui em qual categoria de vida humana? As autorrealizações 

em andamento satisfazem você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 32, 38, 47, 48, 76, 207, 277 e 943. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 108, 

246, 333, 335 e 830. 

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

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 567. 
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V I D A    I N T R A P S Í Q U I C A  
( C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida intrapsíquica é a autopensenização íntima e ininterrupta da conscin, 

o microuniverso pessoal da mente, a psique ou a atuação do cérebro pela própria consciência, 

condição básica de estudo das Ciências Eletronóticas cujos defensores fazem questão de ignorar. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vida deriva do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanida-

de; existência”. Apareceu no Século X. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, 

“dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. 

O vocábulo psíquico procede 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”. Sur-

giu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Vida autopsíquica; vida intracerebral. 02.  Vida intracortical; vida 

mental. 03.  Vida psicológica; vida psíquica. 04.  Vida interior; vida íntima; vida subjetiva.  

05.  Realidade intrapsíquica. 06.  Realidade intracerebral. 07.  Realidade psíquica. 08.  Estado in-

trapsíquico. 09.  Estado intracerebral. 10.  Estado psíquico. 

Neologia. As 3 expressões compostas vida intrapsíquica, vida intrapsíquica pura e vida 

intrapsíquica mesclada são neologismos técnicos da Cerebrologia. 

Antonimologia: 01.  Vida orgânica. 02.  Vida exterior; vida objetiva; vida pública; vida 

social. 03.  Vida extracerebral; vida paracerebral; vida parapsíquica. 04.  Realidade parapsíquica. 

05.  Realidade extracerebral. 06.  Realidade paracerebral. 07.  Estado parapsíquico. 08.  Estado 

extracerebral. 09.  Estado paracerebral. 10.  Estado multidimensional. 

Estrangeirismologia: a open mind; o Mentalsomarium; o Pensenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à multidimensionalidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vida intrafísica; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; a reeducação psíquica 

da retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a vida intrapsíquica; a vida secreta; a vida incompartilhada; a vida autodeter-

minada; a vida intrapsíquica pacífica; a vida intrapsíquica conflitiva; a vida mental sadia; a vida 

mental doentia; o bem-estar; a tranquilidade íntima; a Cronêmica particular; as fantasias e sonhos 

irrevelados; os constrangimentos cosmoéticos mínimos; os emocionalismos ocultos; a exclusivi-

dade da realidade íntima; as representações subjetivas da realidade objetiva; o percentual de fide-

dignidade das interpretações pessoais; as distorções perceptivas, cognitivas e mnemônicas; a vida 

biopsíquica da conscin; as interferências somáticas na vida intrapsíquica; as intoxicações orgâni-

cas; as repercussões dos eventos externos no intrapsiquismo; os abalos psíquicos; os traumas e as 

cicatrizes psíquicas; os afetos e os desafetos; a autodeterminação dos protagonistas na própria vi-

da mental; os comportamentos como exteriorização superficial da vida intrapsíquica; as dissimu-

lações; as máscaras sociais; a real intencionalidade somente desvendada pela própria conscin. 

 

Parafatologia: a vida intrapsíquica mesclada; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inteligência evolutiva (IE) aplicada ao 

modo de pensar; o psiquismo enriquecido pelo parapsiquismo; o acesso parcial da vida mental na 

telepatia; o retrato intrapsíquico, momentâneo, na abordagem energética; o arco voltaico cranio-
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chacral; a influência dos retrocérebros no cérebro atual; a constituição multiexistencial da vida in-

trapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico conflituosidade latente–conflituosidade mani-

festa; a coerência consciencial demonstrada no sinergismo vida intrapsíquica–vida social–vida 

parassocial. 

Principiologia: o princípio mens sana in corpore sanus; o princípio inteligente de pen-

sar sempre antes de fazer. 

Codigologia: a privacidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado a partir da 

autopensenização da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria e a prática da vida humana sadia. 

Tecnologia: as técnicas da introspecção; as técnicas autoconscienciométricas desvelan-

do a caixa preta mental por meio da conscin-cobaia; as técnicas pessoais de qualificação da vida 

intrapsíquica; a técnica da linearidade autopensênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Neurocientistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

cioterapeutas. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos da desdramatização da vida intrapsíquica através 

do primado da racionalidade; os efeitos halos sadios dos pensamentos positivos; os efeitos das 

relações interpessoais na vida psicológica ou mental. 

Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras da dinâmica intrapsíquica. 

Cicloclogia: as alterações da vida mental na passagem pelas etapas do ciclo da vida hu-

mana. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio ressoma- 

-dessoma. 

Interaciologia: a interação pensamento racional–fala lógica–vida equilibrada. 

Crescendologia: o crescendo cognitivo vida interior automatizada–vida interior reflexi-

va; o crescendo mentalsomático vida interior dramatizada–vida interior racionalizada; o cres-

cendo monovisão–cosmovisão pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões. 

Polinomiologia: os conflitos intrapsíquicos desvelados no polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto; o polinômio pensamento–fala–escrita–exemplo vivido. 

Antagonismologia: o antagonismo varejismo intraconsciencial / atacadismo intracons-

ciencial; o antagonismo fenômenos intrapsíquicos / fenômenos parapsíquicos; o antagonismo fe-

chadismo consciencial / abertismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo vida interior vigorosa–vida exterior pacata; o paradoxo  

consciência imperecível–soma perecível. 

Politicologia: a democracia já vivida pessoalmente. 

Legislogia: as leis da Fisiologia; as leis da Neurologia; a lei do maior esforço evolutivo 

na pacificação da vida íntima. 

Filiologia: a biofilia. 

Sindromologia: a apreensão distorcida da realidade na síndrome da apriorismose; a de-

teriorização da vida cerebral nas síndromes demenciais. 

Mitologia: os mitos behavioristas. 

Holotecologia: a somatoteca; a cerebroteca; a ginoteca; a androteca. 

Interdisciplinologia: a Cerebrologia; a Intraconscienciologia; a Intrafisicologia; a Sub-

cerebrologia; a Paracerebrologia; a Somatologia; a Neurologia; a Psicologia; a Psiquiatria;  

a Consciencioterapia; a Autoconscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 intrapsychicus; o Homo sapiens vitalis; o Homo sapiens 

humanus; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens euthymicus;  

o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo 

sapiens systemata; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cos-

movisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida intrapsíquica pura = a da conscin eletronótica formal ou da pessoa 

trancada, sem projetabilidade lúcida (PL), ignorante da existência do paracérebro pessoal; vida 

intrapsíquica mesclada = a da conscin sensitiva parapsíquica ou da pessoa projetora consciente, 

empregando, ao mesmo tempo, de maneira lúcida, o cérebro e o paracérebro. 

 

Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia; a cultura antirreflexiva da Era da Su-

percomunicação e Superinformação; a cultura das aparências da Era das Celebridades; a cultu-

ra da autotransparência da Era 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 vida intrapsíquica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

04.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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07.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

09.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

10.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

11.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  VIDA  INTRAPSÍQUICA  É  A  REALIDADE  MAIS  ÍNTIMA  
DA  FISIOLOGIA  DO  CÉREBRO  OU  DO  MICROUNIVERSO  

DA  CONSCIN,  SENDO  ININTERRUPTA  COMO  CONDIÇÃO  

ESPECÍFICA  DA  EXISTÊNCIA  DO  SER  HUMANO  VIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive somente a vida intrapsíquica inarredável? 

Ou já consegue se expandir para a vida parapsíquica, lúcida, também? 
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V I D A    M A T E M Á T I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida matemática é a existência humana da pessoa lúcida, organizada 

pouco a pouco, tecnicamente, a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factí-

veis, a fim de atender às exigências naturais da consecução da programação existencial (proéxis) 

pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo vida deriva do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Huma-

nidade; existência”. Surgiu no Século X. O termo matemática procede também do idioma Latim, 

mathematica, “Arte das Matemáticas; astrologia”, e este do idioma Grego, mathematike, “a Ciên-

cia Matemática”, de máthema, “ensinamento; estudo”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Vida humana matemática. 2.  Vida organizada. 3.  Vida certinha.  

4.  Vida disciplinada. 5.  Vida autorrefletida. 6.  Vida rigorosa. 

Neologia. As 3 expressões compostas vida matemática, vida matemática integral e vida 

matemática parcial são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Vida humana anárquica. 2.  Vida desorganizada. 3.  Vida irracional. 

Estrangeirismologia: a open mind; o Administrarium; o Mentalsomarium; a técnica top 

de linha para tudo; a awareness evolutiva; o fim do viver no laissez-faire. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade proexológica evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização evolutiva; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a autopenseni-

zação flexível sem perda do megafoco pessoal; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a vida matemática; o dia matemático; a semana matemática; o fato de se viver 

a existência de modo matemático ou organizado não ser exclusividade do profissional da Mate-

mática; as cláusulas da proéxis pessoal; a vida humana cosmoética; a Megaescola Terrestre colo-

cada pessoalmente à frente do Mega-Hospital Terrestre; o fato de a maior vida humana matemá-

tica ser a do Serenão ou Serenona. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os ditames do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a paravi-

vência extrafísica das consciexes evoluídas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade evolutiva–intenção evolutiva–realização evolu-

tiva; o sinergismo homeostático do holossoma autorganizado. 

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

o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísica; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da Matematicologia aplicadas às vivências intrafísicas. 

Tecnologia: a técnica metódica da vida humana evolutivamente matemática. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: os efeitos da maturidade mentalsomática; os efeitos da vida matemática po-

tencializadores dos resultados evolutivos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio vida íntima–vida pública; o binômio casa organizada–vida 

organizada; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio disciplina-persistência. 

Interaciologia: a interação ocupação pessoal–alegria de viver; a interação vida mate-

mática–longevidade pessoal. 

Crescendologia: o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade; o crescendo 

dias matemáticos–vida matemática. 

Trinomiologia: o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia; o trinômio vontade inque-

brantável–intencionalidade cosmoética–autorganização generalizada. 

Polinomiologia: o polinômio planejamento-consecução-avaliação-correção. 

Antagonismologia: o antagonismo vida matemática / vida desregrada; o antagonismo 

vida matemática / vida airada; o antagonismo holanálise / holossíntese. 

Paradoxologia: o paradoxo dos extrapolacionismos parapsíquicos atuantes na vida hu-

mana matemática; o paradoxo vida matemática–vida leve. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a sociofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: a eliminação do mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se le-

var pela vida. 

Holotecologia: a matematicoteca; a socioteca; a evolucioteca; a superlativoteca; a matu-

roteca; a assistencioteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Matematicologia; a Meto-

dologia; a Experimentologia; a Etologia; a Rotinologia; a Habitologia; a Sociologia; a Parassocio-

logia; a Autoproexologia; a Conscienciometrologia; a Invexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens mathematicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho-

mo sapiens euthymicus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sa-

piens harmonicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida matemática integral = a da conscin, homem ou mulher, organizada 

desde a mocidade física por meio da técnica da inversão existencial (invéxis); vida matemática 

parcial = a da conscin, homem ou mulher, organizada a partir da meia-idade por meio da recicla-

gem existencial (recéxis). 

 

Culturologia: a cultura da holomaturidade evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a vida matemática, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Rotina  útil:  Intrafisicologia; Homeostático. 

09.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DA  VIDA  MATEMÁTICA,  ALÉM  DE  SER  

EVOLUÍDA  E  EXEQUÍVEL,  DEPENDE  ÚNICA  E  EXCLUSI-
VAMENTE  DA  VONTADE  PESSOAL  DA  CONSCIN  DECIDIDA  

A  BURILAR  AS  PRÓPRIAS  INTENÇÕES  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a possibilidade da consecução da 

técnica avançada da vida matemática? Desde quando? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22751 

V I D A    M U N D A N A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida mundana é o estágio breve de experiências na dimensão intrafísica  

da consciex ressomada empregando o corpo físico, o soma ou o corpo-fole mantido a oxigênio, 

seja o ginossoma ou o androssoma, de modo superficial e sem o megafoco pessoal na evolução 

consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo vida vem do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humani-

dade; existência”. Surgiu no Século X. O termo mundano procede igualmente do idioma Latim, 

mundanus, “do mundo; do Universo”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Vida vulgar. 02.  Vida do Zeitgeist. 03.  Vida ordinária. 04.  Vida 

regressiva. 05.  Vida repetitiva. 06.  Vida ginossomática instintiva. 07.  Vida androssomática ins-

tintiva. 08.  Vida secular. 09.  Vida despriorizada. 10.  Vida animal terrestre; vida egoísta. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo mundano: 

mundana; mundanal; mundanalidade; mundanar; mundanária; mundanário; mundaneidade; 

mundaneira; mundanice; mundanidade; mundanismo; mundanista; mudanística; mundanístico; 

mundanização; mundanizada; mundanizado; mundanizar; mundanozo. 

Neologia. As duas expressões compostas vida mundana inconsciente e vida mundana 

autoconsciente são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Vida multidimensional. 02.  Vida autevolutiva. 03.  Vida proexoló-

gica. 04.  Vida autoprogramada. 05.  Vida consciencial. 06.  Vida parapsíquica. 07.  Vida priori-

zadora. 08.  Vida autoconsciente. 09.  Vida altruísta. 10.  Vida doadora. 

Estrangeirismologia: o desconhecimento do megacurriculum vitae; o laissez faire;  

o dolce far niente; o existentiale vacuum; a ilusão dos spots; o nonsense regressivo; o Megamaya. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE) teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal com bases intrafísicas. 

 

Fatologia: a vida mundana; a vida ociosa; a vida desleixada; o rolo compressor das 

inutilidades onipresentes; a qualidade inferior da vida humana; as condições da vida humana; as 

limitações psicofísicas; a troposfera; a falta da consciência quanto ao Curso Evolutivo Intrafísico; 

o resumo da vida cotidiana rotineira; os desperdícios da Megaescola Terrestre; a fixação psicofi-

siológica em insignificâncias; a desorganização pessoal; a vida pessoal desestruturada; a ausência 

de escopo cosmoético; o esbanjamento do tempo, das oportunidades e das companhias evolutivas;  

a família evolutiva com predominância baratrosférica; a falta de reeducação evolutiva; a vida hu-

mana pobre de realizações. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a carência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 
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Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico do cosmograma. 

Binomiologia: o binômio funil da ressoma–fole do soma; o binômio ressoma-dessoma. 

Trinomiologia: a ignorância quanto ao trinômio automotivação-trabalho-lazer; a igno-

rância quanto ao trinômio consciência-tempo-dimensões; o emprego deficitário do trinômio so-

ma-energossoma-psicossoma; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; a falta do tri-

nômio planejamento-consecução-resultados. 

Polinomiologia: o polinômio autoconceito-autoimagem-autestima-autoconfiança em 

baixa. 

Antagonismologia: o antagonismo intermissão / vida humana; o antagonismo homem 

/ mulher; o antagonismo vida mundana / vida interassistencial; o antagonismo ego forte, seguro, 

desfocado de si / ego fraco, defensivo, focado em si. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do menor esforço interassistencial. 

Filiologia: a biofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a palcofilia; a neofilia;  

a evoluciofilia. 

Holotecologia: a ressomatoteca; a somatoteca; a ginoteca; a androteca; a biografoteca; a 

gregarioteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parageneticologia; a Ressomatologia; a Etolo-

gia; a Rotinologia; a Habitologia; a Autopesquisologia; a Seriexologia; a Sociologia; a Comuni-

cologia; a Grupocarmologia; a Conscienciometrologia. 

 

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 mundanus; o Homo sapiens viventialis; o Homo sapiens 

humanus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens vivens; o Homo sapiens immorta-

lis; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens interassistens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida mundana inconsciente = a existência humana superficial da cons-

ciênçula quanto à evolução consciencial, com determinados atenuantes; vida mundana autocons-

ciente = a existência humana superficial da conscin vulgar quanto à evolução consciencial, com 

óbvios e indefensáveis agravantes. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; a Paracultura 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 vida mundana, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

03.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

08.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

09.  Vida  centrífuga:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Vida  intrapsíquica:  Cerebrologia;  Neutro. 

13.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  INTRAFÍSICA  PREDOMINANTEMENTE  MUNDA-
NA  EXPRESSA  IMENSO  CONJUNTO  DE  EQUÍVOCOS  POR  

PARTE  DA  CONSCIN  REPETIDORA  DE  VIDAS  HUMANAS,  
PASSADAS,  INSUPERADAS,  REGRESSIVAS  E  PERDIDAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, exerce profissão em bases mundanas ou multidi-

mensionais? Por quais razões? 
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V I D A    P R O G R A M A D A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida programada é a existência multidimensional diuturna da conscin, 

homem ou mulher, minuciosamente planejada de acordo com a evolução cosmoética e as autossu-

perações dentro da escala evolutiva das consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra vida deriva do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humani-

dade; existência”. Surgiu no Século X. O termo programado procede também do idioma Latim, 

programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem 

do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Existência planificada. 2.  Evolução consciencial planejada. 3.  Ser 

desperto. 

Neologia. As 3 expressões compostas vida programada, vida programada mínima  

e vida programada máxima são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Vida desprogramada. 2.  Existência instintiva. 3.  Mesméxis. 4.  Vi-

da alienada. 5.  Vida eletronótica. 6.  Consciênçula. 

Estrangeirismologia: a eliminação das ilusões das aparências (Megamaya); o Adminis-

trarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a constância das autopensenizações; a retilinearidade das autopenseni-

zações. 

 

Fatologia: a vida programada; o projeto de vida; a autorganização; o princípio, o meio  

e o fim da autorganização; a vida humana sem amadorismos infantis; o calculismo cosmoético;  

o acerto do passo evolutivo; a reciclagem fundamental; a conexão das conquistas pessoais; os pré- 

-requisitos; os pedágios evolutivos; a eliminação da força dos instintos; o Manual da Proéxis;  

a inserção pessoal, consciente, no fluxo do Cosmos; 

 

Parafatologia: a coesão dos fenômenos e parafenômenos; o acesso à Central Extrafísica 

da Verdade (CEV); as autorretrocognições; as projeções conscienciais lúcidas; a inteligência evo-

lutiva (IE). 

 

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 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório cons-

cienciológico do Curso Intermissivo. 

Binomiologia: o binômio lucidez-discernimento; o binômio capacidade pessoal–neces-

sidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-ordenação-enumeração. 

Filiologia: a planofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Holotecologia: a proexoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a matu-

roteca; a conscienciometroteca. 
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Priorolo-

gia; a Proexologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autopes-

quisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienció-

logo; o proexologista; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienció-

loga; a proexologista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens systemata;  

o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida programada mínima = o ato de abraçar, ainda na juventude, o cami-

nho evoluído da inversão existencial (invéxis, Invexologia); vida programada máxima = o plane-

jamento, depois dos 26 anos de idade, da obtenção pessoal da condição da desperticidade através 

de 2 decênios de autossuperações evolutivas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, quanto à programação, as vidas podem ser 

classificadas em duas categorias básicas: 

1.  Espontânea: instintiva; subumana; irracional; ilógica; psicossomática. 

2.  Programada: planificada; humana; racional; lógica; mentalsomática. 

 

Patamares. Considerando o universo da Experimentologia, as vidas programadas das 

conscins, homens e mulheres, nesta dimensão intrafísica, podem ser plotadas dentro da escala das 

grandes conquistas evolutivas pessoais, por exemplo, por intermédio de 3 patamares, nesta ordem 

de desenvolvimento lógico: 

1.  EV. Do estado vibracional (EV) à sinalética energética e parapsíquica (Parapercep-

ciologia). 

2.  Tenepes. Da tarefa energética pessoal (tenepes) ao emprego da oficina extrafísica 

(ofiex) pessoal (Ofiexologia). 

3.  Proéxis. Da programação existencial (proéxis) à autodesperticidade (Despertologia). 

 

Convergências. Do ponto de vista da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 5 realidades e pararrealidades conjugadas, convergentes ou confluentes para a consecução da 

vida programada nesta dimensão: 

1.  CI. O Curso Intermissivo (CI), pré-ressomático, na condição de programador evolu-

tivo. 

2.  Evoluciólogo. O evoluciólogo (ou evolucióloga) no papel de orientador da programa-

ção existencial (proéxis). 

3.  Psicossoma. O psicossoma na função de organizador biológico do soma ou corpo hu-

mano (Parafisiologia; Paragenética; Genética). 

4.  Conscin. A conscin lúcida, ou o intermissivista, homem ou mulher, no desempenho 

da vida calculadamente programada. 

5.  Amparador. O amparador extrafísico no desenvolvimento do amparo de função 

exercendo o cargo técnico de coadjutor. 
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Caracterologia. Por meio da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

a tabela com 7 relações interdimensionais entre consciexes e conscins, dentro do universo das 

constituições das vidas programadas: 

 

Tabela  –  Relações  Consciexes-Conscins 

 

N
os

 Extrafisicalidade Intrafisicalidade 

1. Ressomatologista  extrafísico  Isca  humana  lúcida 

2. Docente  do  Curso  Intermissivo  Professor  itinerante  humano 

3. Amparador  extrafísico  Tenepessista   

4. Superintendente  da  CEE  Epicon  humano 

5. Superintendente  do  maximecanismo  Minipeça  do  maximecanismo 

6. Conscienciólogo  extrafísico  Proexologista  humano 

7. Semiconscin  (extrafísica)  Ser  desperto  humano 

 

Companhias. No contexto da Evoluciologia, o mais inteligente é escolher companhias 

evolutivas, conscins e consciexes, com vidas programadas. 

Grilhões. Somente a vida programada é capaz de demonstrar a autolibertação confiável 

da conscin dos grilhões multimilenares da subumanidade. 

Patamar. Segundo a Intermissiologia, o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático veio 

implantar, em definitivo, novo patamar da evolução no planeta Terra, a partir da vida intra e ex-

trafísica programada para as consciências lúcidas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a vida programada, indicados para  

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

interessados: 

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia. 

2.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia. 

3.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia. 

4.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia. 

5.  Rotina  útil:  Intrafisicologia. 

6.  Teaticologia:  Intrafisicologia. 

7.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia. 

 

A  VIDA  PROGRAMADA  PELO  CURSO  INTERMISSIVO 
PRÉ-RESSOMÁTICO  ATINGE,  RACIONALMENTE,  TODO  

COMPONENTE  LÚCIDO  DA  COMUNIDADE  CONSCIENCIO-
LÓGICA  COSMOÉTICA  INTERNACIONAL,  SEM  EXCEÇÃO. 

 

Questionologia. Em qual estágio de desenvolvimento você se insere quanto à vida pro-

gramada? Ainda vive na condição de calouro ou já é veterano na racionalização da existência? 
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V I D A    P Ú B L I C A  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vida pública é o conjunto de atividades humanas característico do modo 

de a pessoa, cidadão ou cidadã, desenvolver a existência abertamente na Sociedade Intrafísica 

(Socin), em certo período compreendido entre a ressoma e a dessoma, dentro do grupo social ou 

evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vida vem do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade;  

existência”. Surgiu no Século X. O vocábulo público procede também do idioma Latim, publicus, 

“público; concernente ao público; do público; que é de interesse, utilidade do público; que é pro-

priedade pública; que é do domínio público; que é do uso público; pertence a todos”. Apareceu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Vida exposta. 02.  Vida exterior. 03.  Vida notória. 04.  Megaconvi-

vialidade. 05.  Megassociabilidade. 06.  Conviviofilia. 07.  Extroversão pessoal. 08.  Exposição 

social. 09.  Abertismo consciencial. 10.  Lifetime pública. 

Neologia. As duas expressões compostas vida pública cosmoética e vida pública anti-

cosmoética são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 01.  Vida íntima.  02.  Vida particular; vida reclusa. 03.  Autismo; anti-

convivialidade; inconvivialidade; insociabilidade. 04.  Conviviofobia; conviviopatia. 05.  Intro-

versão doentia. 06.  Autoclausura; autencapsulamento; fechadismo consciencial. 07.  Lifetime vul-

gar. 08.  Ostracismo social. 09.  Anonimato cosmoético (Serenologia). 10.  Anonimato anticos-

moético (Criminologia). 

Estrangeirismologia: o pop star; a ilusão dos spots; os paparazzi; a autexposição públi-

ca urbi et orbi; o programa televisivo big brother; a aura popularis; os blogs; o status social;  

o Conviviarium; a glasnost; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade intra e extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autexposi-

ção pensênica. 

 

Fatologia: a vida pública; a vida urbana; o exercício da função pública; a vida de rela-

ção; a vida diurna; a vida noturna; a dificuldade da ocultação da intimidade; a dificuldade do iso-

lamento na vida intrafísica moderna; as apresentações públicas; a superexposição dos blogueiros; 

a omniexposição pessoal; o contrário do anonimato; a extroversão; a badalação social; o alpinis-

mo social; a opinião pública; as grandes comemorações públicas; as aparições públicas; os comí-

cios políticos; os palanques, os palcos, as ribaltas e os pódios; as palestras públicas; a autodispo-

nibilidade; a autocomunicabilidade fácil; a imagem pública da personalidade; o papel da força 

presencial; os 15 minutos de fama; a autoflagelação pública; as coleiras sociais do ego; as compa-

nhias evolutivas; o julgamento da figura pública; a exposição social rotineira; a privacidade cons-

ciencial; a repercussão instantânea dos atos pessoais; o senso universalista; o exoterismo univer-

sal; a globalização cosmoética; a autocoerência pública; a aura de credibilidade; as reuniões pú-

blicas; as conferências públicas; as tertúlias públicas; os debates públicos; as tares públicas; a ma-

xiproéxis; a autobiografia; a biografia autorizada; a biografia não autorizada; a vida moderna com 

superexposição; a vida de relação dentro da Era das Supercomunicações. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vida de relação 

intra e extrafísica; a vida alternante; o anonimato do Serenão; a vivência intrafísica sob a pressão 

das testemunhas onipresentes extrafísicas; a autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio fundamental do Universalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Civilizaciologia; a teoria evolutiva egocarma-grupocarma-po-

licarma. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade na Socin; as técnicas cosmovisiológicas  

e atacadistas. 

Voluntariologia: os esforços coletivos do voluntariado da Conscienciologia; o volunta-

riado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito halo da fama. 

Ciclologia: o ciclo vida anônima–vida pública–vida anônima; o ciclo da produtividade 

da vida humana. 

Enumerologia: a vida pública do político; a vida pública do governador; a vida pública 

do ministro; a vida pública do intelectual; a vida pública do artista; a vida pública do desportista; 

a vida pública do profissional liberal. 

Binomiologia: o binômio vida íntima–vida pública; o binômio força presencial–cons-

ciência atratora. 

Interaciologia: a interação coerente vida doméstica–vida pública. 

Crescendologia: o crescendo patológico vida pública–vida desorganizada. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) círculo social–ciclo social–circo social. 

Antagonismologia: o antagonismo pessoa pública / pessoa anônima; o antagonismo in-

teriorose / jet set. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa despreparada para a fama. 

Politicologia: a democracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis da Conviviologia; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a palcofilia; a neo-

filia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a ausência da oligofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a grupocarmoteca; a interas-

sistencioteca; a comunicoteca; a maxiproexoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Parassociologia; 

a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Politicologia; a Vinculologia; a Civili-

zaciologia; a Etologia Humana; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin participativa; a conscin extrovertida; a conscin hospitaleira;  

a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a pessoa pública; a conscin-cobaia; 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; o cognopolita. 

 

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 cognopolita. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo 

sapiens gregarius; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens semiextraphysicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vida pública cosmoética = a existência exposta produtiva da conscin evo-

lutiva; vida pública anticosmoética = a existência exposta improdutiva ou marginal da conscin re-

gressiva. 

 

Culturologia: a cultura da sociabilidade moderna. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 condições de proeminência social com aproximações simples, capazes de acometer a conscin 

extrovertida e participante ativa da vida humana pública: 

01.  Berlinda das exposições pessoais. 

02.  Celebridade do momento. 

03.  Crista da onda social. 

04.  Fama temporal. 

05.  Holofotes das mídias. 

06.  Panteão da glória humana. 

07.  Passarela dos modismos. 

08.  Pódio dos desportistas. 

09.  Ribalta social. 

10.  Trono do poder temporal. 

 

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 vida pública, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 
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07.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

11.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  VIDA  HUMANA  PÚBLICA  PODE  DETERMINAR  A  POTEN-
CIALIZAÇÃO  DOS  ACERTOS,  MAS  TAMBÉM  DOS  ERROS,  
DA  CONSCIN,  CIDADÃ  OU  CIDADÃO,  NO  AUTODESEMPE-

NHO  DIUTURNO  DA  MAXIPROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive sob o predomínio da vida pública ou da vi-

da anônima? Está satisfeito com as características existenciais da própria vida social? 
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V I G I L Â N C I A    E X T R A S S E N S O R I A L  
( A U T O P E R C U C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vigilância extrassensorial é o estado ou a capacidade de manter a centra-

lização ou a focalização da atenção nos parassentidos, de modo a discernir, discriminar ou distin-

guir, o tempo todo, as próprias parapercepções e sinaléticas energéticas e parapsíquicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vigilância vem do idioma Latim, vigilantia, “hábito de velar, de es-

tar acordado”, de vigilia, “vigília; insônia; privação de sono; guarda noturna; alguma das 4 partes 

em que os romanos dividiam a noite; vigia; guarda; atalaia; posto; trabalho assíduo; cuidado vigi-

lante”. Apareceu no Século XVI. O prefixo extra procede do mesmo idioma Latim, extra, “na 

parte de fora; além de”. O vocábulo sensorial deriva do idioma Francês, sensoriel, “sensorial”. 

Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autovigilância parapsíquica. 02.  Atenção multidimensional susten-

tada. 03.  Estado de alerta às autoparapercepções. 04.  Autoconscientização da lateropensenidade 

paraperceptiva. 05.  Rastreamento das parapercepções. 06.  Monitoramento ininterrupto da para-

psicosfera pessoal. 07.  Hiperacuidade parapsíquica. 08.  Auscultação da autossinalética parapsí-

quica. 09.  Autossupervisão energossomática. 10.  Sentinela bioenergética. 

Neologia. As 3 expressões compostas vigilância extrassensorial, vigilância extrassenso-

rial primária e vigilância extrassensorial avançada são neologismos técnicos da Autopercucien-

ciologia. 

Antonimologia: 01.  Aprosexia parapsíquica. 02.  Paravigilância eventual. 03.  Negli-

gência paraperceptiva. 04.  Lateropensenidade inconsciente. 05.  Xenopensenidade não identifica-

da. 06.  Parapsicosfera pessoal aberta. 07.  Atenção sensorial dividida. 08.  Autossinalética parap-

síquica imperceptível. 09.  Relaxamento da automonitorização energossomática. 10.  Paraatenção 

saltuária. 

Estrangeirismologia: o être aux aguets; a attention span; a awareness; o aparato sen-

sorium multidimensional; a wide awake person; a mindfullness; o priming autodefensivo; o au-

toscan parapsíquico; a paraatenção bottom-up; a paraatenção top-down. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Atentemos  

à multidimensionalidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; o holopensene da lucidez para-

psíquica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os latero-

pensenes; a lateropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;  

a linearidade autopensênica; a autopensenização habitual sadia sobre a Parapercepciologia. 

 

Fatologia: os drenos intrafísicos da atenção; a evitação da monopolização da atenção pe-

los sentidos físicos; as atribulações cotidianas captoras da atenção; o vício eletronótico de atentar 

somente à concretude material; o potencial atencional pessoal; os limites fisiológicos para a sus-

tentação da atenção; os limites individuais da concentração mental; a pluriorientação seletiva das 

autopercepções; o estado de alerta; a liberdade de decidir onde aplicar os recursos da atenção;  

a priorização evolutiva das alocações múltiplas da própria atenção; o combate às autocorrupções 

quanto ao autoparapsiquismo. 
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Parafatologia: a vigilância extrassensorial; o sensoriamento dos paraestímulos; a moni-

torização do próprio campo bioenergético; a amplitude da esfera de atuação da vigilância extras-

sensorial; a sustentação da paraatenção focada nas autoparapercepções; a atenção dirigida aos pa-

rafenômenos; a atenção dividida entre os parafenômenos; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático intensificando o potencial paraatencional; o rastreamento da sinalética parapsí-

quica pessoal; a atenção aos reflexos sensoriais das percepções extrassensoriais; o foco de atenção 

ao canal parapsíquico pessoal mais desenvolvido; a passividade parapsíquica alerta; o aviso extra-

físico; a observação acurada dos fatos e parafatos sincrônicos; o parapsiquismo despercebido;  

a subestimação parafenomenológica; as semiparapercepções; o deficit de atenção parapsíquico;  

o apriorismo nocivo à captação dos paraestímulos no automonitoramento paraperceptivo; o crité-

rio pessoal de valoração dos estímulos extrassensoriais; o interesse pelo parapsiquismo como base 

da sustentação da vigilância extrassensorial; a autodisponibilidade parapsíquica; a postura lúcida 

de não relaxar a autovigilância parapsicosférica; a autorganização parapsíquica; a responsabilida-

de interassistencial evolutiva de permanecer atento parapsiquicamente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paraatenção–retenção mnemônica; o sinergismo focali-

zação atencional–energização intencional; o sinergismo automotivação pesquisística–autocon-

centração mental; o sinergismo atributo mental–percepção extrassensorial; o sinergismo hipera-

cuidade-autodiscernimento; a parapercepção do sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo cére-

bro-paracérebro permitindo a autopensenização multidimensional. 

Principiologia: o princípio da acuidade na priorização da própria atenção; o princípio 

da multidimensionalidade consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aperfeiçoando a gestão evolutiva 

da atenção pessoal. 

Teoriologia: a teática da autovigilância parapsíquica; a teoria da autodefesa energéti-

ca; a teoria do autencapsulamento parassanitário; a teoria da parapercepção dos xenopensenes;  

a teoria das energias gravitantes; a teoria dos morfopensenes; a teoria do irrompimento do psi-

cossoma; as teorias da Parepistemologia. 

Tecnologia: a mobilização básica das energias conscienciais (MBE); a técnica da divi-

são da atenção; as técnicas de autossondagem bioenergética; a paratécnica da leitura correta da 

parapsicosfera pessoal; a técnica da passividade-ativa; a técnica da soltura energossomática;  

a técnica da expansão bioenergética; as paratécnicas dos amparadores para captar a paraaten-

ção do amparando; as paratécnicas de gerenciamento da paraatenção; a paratécnica do deta-

lhismo paraperceptivo. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial multidimensional ininterrupto. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o labo-

ratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da diferencia-

ção pensênica; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Paraeducação;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafi-

siologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia;  

o Colégio Invisível da Paraconscienciometrologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia;  

o Colégio Invisível dos Intermissivistas Pesquisadores Parapsíquicos. 

Efeitologia: os efeitos energossomáticos das interações conscienciais; os efeitos motiva-

cionais sobre o foco da paraatenção; os efeitos do fenômeno da cegueira de atenção nas autopa-

rapercepções; os efeitos do fenômeno da cegueira inatencional nas autoparapercepções. 

Neossinapsologia: as neossinapses da paraatenção; as neossinapses da fixação da roti-

na da vigilância extrassensorial. 

Binomiologia: o binômio atenção-parapsiquismo; o binômio foco intraconsciencial–fo-

co extrassensorial; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio desatenção- 
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-semiparapercepção; o binômio vigilância extrassensorial–lucidez parapsíquica; o binômio limi-

te atencional–seletividade atencional; o binômio passividade passiva–passividade ativa; o binô-

mio paraatenção–autoconscientização multidimensional (AM). 

Interaciologia: a interação paradigma pessoal–foco da atenção; a interação monodi-

mensionalidade-multidimensionalidade; a interação autovigília extrassensorial–autodesenvolvi-

mento parapsíquico; a interação atenção extrassensorial difusa–atenção extrassensorial focada; 

a interação autodomínio psicomotor–hiperacuidade paraperceptiva; a interação gestão da aten-

ção–mudança de bloco pensênico. 

Crescendologia: o crescendo atenção–alerta–alerta máximo; o crescendo estado vibra-

cional–vigília extrassensorial–sondagem parapsíquica; o crescendo vigilância extrassensorial– 

–autodiscernimento parapsíquico; o crescendo descoincidência holossomática–expansão para-

perceptiva; o crescendo vigilância autoconsciente forçada–vigilância autoconsciente automática; 

o crescendo vigilância parapsíquica–autodefesa parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos conscienciais–percepções ex-

trassensoriais; o trinômio atenção-concentração-taquipsiquismo; o trinômio atenção dividida– 

–taquipsiquismo–autotaquirritmia. 

Polinomiologia: o polinômio detecção de sinais–atenção seletiva–atenção dividida–bus-

ca atencional. 

Antagonismologia: o antagonismo devaneio / vigilância; o antagonismo paraatenção 

/ paradesatenção; o antagonismo vigilância extrassensorial atrativa / vigilância extrassensorial 

aversiva; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo 

hipomnésia / hiperacuidade multidimensional. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à sustentação da atenção aos parassentidos. 

Filiologia: a atenciofilia; a parapsicofilia; a experimentofilia; a disciplinofilia; a autopes-

quisofilia; a metodofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a evitação da parapsicofobia bloqueadora das autoparapercepções. 

Sindromologia: a síndrome do deficit de atenção; a síndrome da dispersão conscienci-

al; a síndrome da hipomnésia; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome 

da apriorismose; a síndrome da alienação. 

Mitologia: o mito do autoparapsiquismo recebido sem autesforço (dom). 

Holotecologia: a atencioteca; a mnemoteca; a parapsicoteca; a energeticoteca; a sinaleti-

coteca; a fenomenoteca; a prioroteca; a epicentroteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopercucienciologia; a Mentalsomatologia; a Autolucidologia; 

a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Energossomatologia; a Autoconscienciometrologia; 

a Autocogniciologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin antenada; a conscin avoada; a pessoa atilada; a pessoa desatenta; 

a pessoa superatenta; a conscin ambiatenta; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista; a conscin taquipsíquica; o ser desperto. 

 

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 reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; 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-
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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 reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclan-

te 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 vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens al-

lertator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vigilância extrassensorial primária = a da conscin paraperceptiva jejuna, 

homem ou mulher, sem plena identificação da sinalética energética e parapsíquica; vigilância ex-

trassensorial avançada = a da conscin paraperceptiva veterana, homem ou mulher, com a sina-

lética energética e parapsíquica identificada, desenvolvida e utilizada com autoconsciência. 

 

Culturologia: a cultura da megafocagem da atenção nas autoparapercepções. 

 

Concentraciologia. Quem não consegue fixar a própria atenção na concretude material 

das realidades intrafísicas captadas pelos sentidos humanos, inevitavelmente, terá dificuldades 

ainda maiores em manter a vigilância quanto aos estímulos captados pelos parassentidos. 

Temperamentologia. Além da articulação eficaz das funções do atributo da atenção, de-

terminados aspetos da própria personalidade podem influenciar o autodesempenho na vigilância 

extrassensorial e merecem ser pesquisados com afinco pelo intermissivista. 

Apriorismologia. Tal afirmação pode ser ilustrada pelo caso da conscin inexperiente, 

mesmo já detentora de algum nível de autolucidez parapsíquica, porém com autapriorismose 

quanto ao próprio parapsiquismo. 

Parapercepciologia. Ao procurar ativamente captar os paraestímulos por determinado 

canal extrassensorial de preferência, por exemplo, por meio da clarividência, a pessoa pode aca-

bar por dificultar a parapercepção de outras modalidades parafenomênicas em curso, ao modo das 

variações sutis dos padrões do campo bioenergético instalado devido às manifestações de cons-

ciexes. 

Tabelologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, tabela com 18 cotejos entre trafores facilitadores e trafares dificultadores da fixação da rotina 

da vigilância extrassensorial: 

 

Tabela  –  Cotejo  Trafores  Facilitadores  /  Trafares  Dificultadores 

 

N
os

 Trafores  Facilitadores Trafares  Dificultadores 

01. Abertismo consciencial Apriorismose 

02. Acalmia mental Agitação mental 

03. Autodisciplina pensênica Autoindisciplina pensênica 

04. Automotivação parapsíquica Desmotivação parapsíquica 

05. Autoparadigma conscienciológico Autoparadigma materiológico 

06. Autorganização consciencial Autodesorganização consciencial 

07. Autorresponsabilidade evolutiva Boavidismo antievolutivo 
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N
os

 Trafores  Facilitadores Trafares  Dificultadores 

08. Autossinalética em desenvolvimento Autossinalética não identificada 

09. Cognição parapercepciológica Ignorância parapercepciológica 

10. Concentração mental Dispersão consciencial 

11. Cultivo mnemônico  Acomodação hipomnésica 

12. Divisão de atenção Desatenção crônica 

13. Estados vibracionais vivenciados Bloqueios corticais despercebidos 

14. Gerência atencional Anarquia atencional 

15. Hábito de registrar Desleixo quanto aos registros pessoais 

16. Omnidetalhismo das abordagens Superficialidade das abordagens 

17. Parapsiquismo vivenciado Parapsiquismo teórico 

18. Perfil multitarefa Perfil monotarefa 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vigilância extrassensorial, indicados para a expansão 

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

01. Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02. Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03. Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05. Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06. Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07. Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

08. Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09. Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

10. Inconcretude:  Autopriorologia;  Homeostático. 

11. Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

12. Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

13. Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14. Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15. Vigília  contínua:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOLUCIDEZ  PARAPSÍQUICA  E  A  VIVÊNCIA  DOS  PA-
RAFENÔMENOS  DE  ALTA  MAGNITUDE  SOMENTE  SÃO  AL-

CANÇADAS  PELO  ESFORÇO  CONTÍNUO  DE  APLICAÇÃO  

DOS  MÚLTIPLOS  POTENCIAIS  DA  ATENÇÃO  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a atitude mental alerta quanto às auto-

parapercepções? Já fixou a rotina do monitoramento contínuo da parapsicosfera pessoal? 
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V I G Í L I A    C O N T Í N U A  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A vigília contínua é a condição íntima evoluída da consciência lúcida 

quando existe, o tempo todo, em qualquer dimensão existencial, autoconsciente e acordada com 

hiperacuidade quanto às automanifestações, sem perder o atilamento taquirrítmico dos sentidos, 

percepções e parapercepções, dispensando até a milenar imposição do sono natural. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vigília vem do idioma Latim, vigilia, “vigília; insônia; privação de 

sono; guarda noturna; alguma das 4 partes em que os romanos dividiam a noite; vigia; guarda; 

atalaia; posto; trabalho assíduo; cuidado vigilante”. Apareceu no Século XIII. A palavra contínua 

procede também do idioma Latim, continuus, “contínuo; sem descontinuidade”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vigilância contínua. 2.  Autodespertamento continuado. 3.  Auto-

consciência ininterrupta. 4.  Autolucidez contínua. 5.  Atalaia permanente. 6.  Autovigília perma-

nente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo vigília: vígil; 

vigilância; vigilante; vigilar. 

Neologia. As 3 expressões compostas vigília contínua, vigília contínua serenológica  

e vigília contínua livre são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Alternância vigília-sono. 2.  Autoinconsciência alternante. 3.  In-

consciência periódica. 

Estrangeirismologia: a wide awake life; o ato evolutivo de keep paraeyes always open 

and working para-hands; o modus ratiocinandi da razão superior; a panorâmica segura do pró-

prio timeline existencial; a awareness contínua; a penetralia mentis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da lucidez pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez permanente; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a autopensenização retilínea 

imperturbável; a megaorganização pensênica permitindo a hiperlucidez intraconsciencial inces-

sante. 

 

Fatologia: a vigília contínua; o estado de consciência contínua; o sono incluído dentre os 

codesaparecimentos dessomáticos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a insonolência parafisiológica; a hiperacuidade mentalsomática per-

manente; a megaestabilidade emocional sempiterna; a isenção pessoal do sono reparador extrafí-

sico; a dispensa pessoal da reequilibração consciencial através da letargia do sono natural; a au-

tossuperação evolutiva do onirismo anestesiante e alienante; a usina consciencial de energias 

conscienciais (ECs) benévolas funcionando em moto-contínuo; a intermissão prolongada prolífi-

ca; a autopercuciência quanto à Cronologia Holobiográfica, intrafísica, intermissiva, pessoal  

e alheia. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento- 

-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática;  

o sinergismo autolucidez-autoparapsiquismo; o sinergismo hiperacuidade-holomaturidade. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos corro-

borarem os argumentos; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios 

parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o prin-

cípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da 

maxifraternidade; o princípio do maximecanismo multidimensional interassistencial; o princípio 

evolutivo do trabalho consciencial incessante, continuado e multímodo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas de-

purando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, ver-

baciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia In-

telectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave 

na Paratecnologia da intelecção; a paratécnica da ofiex; os frutos da técnica das 5 horas de re-

flexão; as técnicas de recuperação dos cons; as técnicas de conservação da autolucidez crescente 

até a dessoma; as técnicas avançadas de descanso psíquico não oníricas. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da minipeça autoconsciente do maximecanismo 

interassistencial multidimensional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos 

Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio 

Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: os efeitos da lucidez quanto à Afisiologia das manifestações extrafísicas. 

Ciclologia: o ciclo autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica. 

Enumerologia: a autoconsciência sem hiatos; a despertez sem descontinuidade; a vigi-

lância sem falhas; a memória sem lacunas; o autodesassédio sem gaps; o labor sem descompasso; 

a cosmoconsciencialidade sem intervalos. 

Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade 

sincera–autoincorruptibilidade; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–pon-

teiro consciencial; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio dis-

crição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio faculdades mentais–percepções extras-

sensoriais; o binômio nível da autolucidez–nível autevolutivo; o binômio lucidez-priorização;  

o binômio lucidez-atilamento; o binômio hololucidez-holomaturidade. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Conven-

cional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituo-

sidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação lucidez intrafísi-

ca–lucidez extrafísica; a interação lucidez–aceleração evolutiva. 
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Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o cres-

cendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do parti-

cular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo 

do intrafísico ao extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos– 

–princípios do paradigma consciencial; o crescendo lucidez descontínua–lucidez continuada–hi-

perlucidez progressiva; o crescendo evolutivo hipolucidez-hiperlucidez-hololucidez; o crescendo 

cosmovisiológico na vivência da vigília contínua. 

Trinomiologia: a produtividade ininterrupta através do trinômio automotivação-traba-

lho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo extremo vigília contínua / paracomatose. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilu-

são (onirismo; autoficção). 

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

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a lucidofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a mnemonicoteca; a parapsico-

teca; a sinaleticoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autoparapercucienciologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Holomnemônica; a Autocogniciologia; a Men-

talsomatologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o 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 expertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

lucidologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens rationabilis;  

o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vigília contínua serenológica = a condição existencial do Homo sapiens 

serenissimus ou Serenão; vigília contínua livre = a condição existencial da Consciex Livre (CL). 
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Culturologia: a Paraculturologia da Lucidologia; a cultura da hiperacuidade intra-

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 vigília contínua, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

08.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

10.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Escala  da  consciência  contínua:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

14.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

15.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  IMPORTA  ESTAR  ATENTA  

AO  GRAU  DA  AUTOVIGÍLIA  ATUAL,  POIS  VIVERÁ  A  CON-
DIÇÃO  DA  VIGÍLIA  CONTÍNUA,  NATURAL,  DO  SERENÃO,  
INEVITAVELMENTE,  EM  FUTURO  PRÓXIMO  OU  REMOTO. 

 

Questionologia. O sono ainda pesa muito para você, leitor ou leitora, na vigília física or-

dinária? Você vive satisfeito com o nível da própria vigilância? 
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V I L    M E T A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vil metal é a metáfora utilizada pela conscin, homem ou mulher, para fa-

zer referência ao dinheiro, moeda ou papel-moeda, em geral, no sentido pejorativo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vil vem do idioma Latim, vilis, “de baixo preço; barato”. Surgiu no 

Século XIII. O vocábulo metal provém igualmente do idioma Latim, metallum, “qualquer produto 

mineral; metal; cobre; ferro”, e este do idioma Grego, métallon, “mina, trincheira para procurar 

água; o produto extraído desta trincheira; mina”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Dinheiro. 2.  Numerário. 3.  Bufunfa. 4.  Divisas. 5.  Pecúnia. 

Neologia. As duas expressões compostas vil metal mal utilizado e vil metal bem utiliza-

do são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Mercadoria. 2.  Produto. 3.  Comércio. 

Estrangeirismologia: o argent; a dépense; o money laundering. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscenimento 

quanto ao tato. 

Coloquiologia: a gaita; o din din; a grana; os tubos; o tutu; os caraminguás; o cifrão. 

Citaciologia. Eis pensamento de Thomas Witlam Atkinson (1799–1861), ilustrando as 

bases da formação do pé-de-meia pessoal: – A economia significa o poder de repelir o supérfluo 

no presente, com o fim de assegurar um bem futuro e sobre este aspecto representa o domínio da 

razão sobre o instinto animal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal econômico-financeiro; os proexopenses; a proexo-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a evitação do holopensene do dinheiro 

pelo dinheiro. 

 

Fatologia: o vil metal; a expressão em sentido figurado para se referir ao dinheiro; a uti-

lização da moeda como sendo a base do mundo capitalista; o poder de compra de bens e serviços; 

o meio de troca pela força de trabalho; as divisas e operações financeiras subliminares ao vil me-

tal; o ato de aprender a lidar com o dinheiro; os clubes cosmoéticos de investimento viabilizado-

res da construção proexológica; as notícias, documentos e fatos vivenciados no cotidiano girando 

em torno do poder e da ganância; a suntuosidade patológica dos bilionários; a compra espúria de 

votos “facilitando” a governabilidade (o mensalão); as transformações nos indivíduos e nas socie-

dades em torno da grana; as pessoas imaturas submetendo-se ao “Rei Dinheiro”; a impossibilida-

de, hoje, de viver sem o dinheiro; os benefícios usufruídos com a utilização sadia do vil metal;  

o senso de Humanidade; o desapegamento; o Terceiro Milênio como sendo a Era da Fartura;  

a Globalização Cosmoética; a ONG do bem; o planejamento econômico pró-proéxis; o orçamento 

familiar; as aplicações financeiras; o nomadismo; a satisfação das necessidades básicas; a sobre-

vivência com boa qualidade de vida; a manutenção dos lazeres; a construção do pé-de-meia a fim 

de existir menor preocupação com o vil metal; a saúde e o bem-estar em geral; o estímulo à crimi-

nalidade; a ambição patológica; a inveja; as brigas de família; as gescons ectópicas visando so-

mente o lucro; os custos imediatos e mediatos do hiperconsumismo para o planeta Terra; a desi-

gualdade social; o dinheiro enquanto meio; a proéxis enquanto fim; a educação dos filhos; a inte-

ligência financeira aplicada; o custo da proéxis; o fato de o desprendimento carreirístico não sig-

nificar voto pobreza; as evitações dos desvios de proéxis; a aposentadoria sonhada; o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS); o sequestro; o duplismo; a interassistencialidade; o dinheiro 

sujo; o dinheiro limpo; a assistência subsidiada pelo dinheiro. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias cons-

ciênciais (ECs) bem aplicadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo do grupo coeso quando anticosmoéti-

co; o sinergismo autocorrupção quanto ao trafar–atrofia do trafor; o sinergismo conscin patoló-

gica–consciex patológica; o sinergismo patológico do grupo imaturo. 

Principiologia: o princípio escuso no ato de querer sempre se dar bem. 

Codigologia: a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC) nas máfias políticas;  

a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da amortização dos endividamentos; a teoria das interprisões gru-

pocármicas. 

Voluntariologia: a qualificação do voluntariado conscienciológico pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Políticos; o Colégio Invisível dos Politicólogos. 

Efeitologia: a lei de causa e efeito; o efeito cascata da mentira ou o efeito dominó da in-

verdade; o efeito da arrogância; o efeito da manipulação política. 

Enumerologia: a gastança; a avareza; o consumismo; a moderação; a economia; a pou-

pança; a generosidade. 

Binomiologia: o binômio pé-de-meia–filantropia. 

Interaciologia: a interação saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–saldo da conta 

bancária; a interação social. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-prospectividade-evolutividade; o trinômio 

dependência-independência-interdependência. 

Polinomiologia: a evitação do polinômio egoísmo–avareza–cobiça–ganância–competi-

ção empreendedorística. 

Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo mão-aberta / mão- 

-fechada; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo doação beneficente / lavagem de 

dinheiro; o antagonismo calculismo cosmoético / calculismo anticosmoético; o antagonismo inje-

tar dinheiro / ejetar dinheiro; o antagonismo filantropia / misantropia; o antagonismo magnani-

midade / mesquinhez. 

Paradoxologia: o paradoxo bilionário-agiota. 

Politicologia: a democracia direta; a interassistenciocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei de Gérson; a lei da ficha limpa. 

Sindromologia: o combate à síndrome do avestruzismo; a síndrome do Tio Patinhas. 

Maniologia: a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão; a mania de guardar moe-

das na meia. 

Holotecologia: a economoteca; a socioteca; a convivioteca; a eticoteca; a politicoteca;  

a assistencioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Criminolo-

gia; a Instintologia; a Anticriticologia; a Antidireitologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia;  

a Evoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o avarento; o sovina; o mesquinho; o sonegador; o caloteiro; o consu-

mista; o mão aberta; o doador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o autoritário; o imperador; o cognopo-
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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 exemplarista; o in-

telectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepes-

sista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o duplista. 

 

Femininologia: a avarenta; a sovina; a mesquinha; a sonegadora; a caloteira; a consu-

mista; a mão aberta; a doadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísi-

ca; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a autoritária; a imperatriz; a cogno-

polita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens 

consciuslargus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens politicologus; o Homo sapi-

ens parapoliticologus; o Homo sapiens direitologus; o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vil metal mal utilizado = a aplicação do dinheiro enquanto facilitador da 

autodrogadição e mantenedor da criminalidade; vil metal bem utilizado = a aplicação do dinheiro 

enquanto possibilitador da assistencialidade. 

 

Culturologia: a contracultura do capitalismo selvagem; a adesão à cultura do jeitinho 

brasileiro retroalimentando o pacto de mediocridade social; a cultura da hipocrisia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vil metal, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Bem:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

05.  Competição  assediadora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Desambição  carreirística:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Obtusidade  política:  Politicologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  do  hiperconsumismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  do  ostracismo:  Perdologia;  Nosográfico. 

14.  Trafarão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 
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O  VIL  METAL,  SE  CONQUISTADO  E  EMPREGADO  COM  

LUCIDEZ,  DISCERNIMENTO  E  COSMOÉTICA,  FAVORECE   
A  PRÁTICA  DA  ASSISTÊNCIA,  PODENDO  SER  RECURSO  

ALAVANCADOR  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL  E  COLETIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega qual natureza de atitude em relação ao 

vil metal: patológica ou homeostática? Qual o esforço empregado para melhorar a atitude pessoal 

perante o dinheiro? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Quanto vale ou é por Quilo? País: Brasil. Data: 2005. Duração: 104 min. Gênero: Drama. Idade (cen-

sura): 14 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Sérgio Bianchi. Elenco: Caco Ciocler; Ana Lúcia Torre; Síl-

vio Guindane; Myriam Pires; Lázaro Ramos; Leona Cavalli; Marcélia Cartaxo; Zezé Motta; Antônio Abujamra; Ênio 

Gonçalves; Caio Blat; Mílton Gonçalves; Leonardo Medeiros; & Emílio de Mello. Produção: Patrick Leblanc; & Luís 

Alberto Pereira. Desenho de Produção: Jussara Perussolo. Direção de Arte: Renata Tessari. Roteiro: Sérgio Bianchi, 
Eduardo Benaim; & Newton Canitto, com base na obra de Machado de Assis. Fotografia: Marcelo Copanni. Montagem: 

Paulo Sacramento. Cenografia: Jussara Perussolo. Figurino: Carol Lee; David Parizotti; & Marisa Guimarães. Compa-

nhia: Agravo Produções Cinematográficas S/C Ltda. Sinopse: O filme traça o paralelo entre a vida no período da 
escravidão e a Sociedade Brasileira contemporânea, focando as semelhanças existentes no contexto social e 
econômico das duas épocas. Apontando a câmera para a falência das instituições no país, o filme faz 
analogia entre o antigo comércio de escravos e a exploração da miséria pelo marketing social: a solidariedade 
de fachada. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Serra e Gurgel, J. B.; Dicionário de Gírias: Modismos Lingüísticos o Equipamento falado do Brasileiro; 

apres. Arnaldo Niskier; revisor Editora Mania de Livro; 588 p.; 14 enus.; 2 esquemas; glos. 16.077 termos; 1 ilus.; 6 no-

tas; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; Editora Mania de Livro; Brasília, DF; 1999; página 575. 
2.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia  

e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 57. 
3.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 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 

97, 544, 866 e 988. 
4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 30 e 608. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 299, 458, 

496 e 556. 

 

J. J. C. 
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V Í N C U L O    C O N S C I E N C I A L  
( 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. O vínculo consciencial é a aplicação dos liames do voluntário, homem ou 

mulher, na vida humana, notadamente na família consanguínea, no círculo social de amizades  

e nos trabalhos da empresa humana ou da Instituição Conscienciocêntrica (IC), sem o vínculo 

empregatício convencional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vínculo vem do idioma Latim, vinculum, “liame; ligame; laço; ati-

lho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Apareceu no século 

XVII. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Afetividade interconsciencial. 02.  Liame interconsciencial.  

03.  Conexão interconsciencial. 04.  Relação afetiva. 05.  Casal incompleto; casal íntimo; compa-

nheirismo evolutivo; Duplologia. 06.  Vínculo proexológico; vínculo solidário. 07.  Técnica do 

voluntariado da tares. 08.  Método da consecução da proéxis grupal. 09.  Operações de crédito 

grupocármico. 10.  Operações de crédito policármico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo vínculo: ad-

vincular; desvinculação; desvinculada; desvinculado; desvincular; desvinculável; maxiparavín-

culo; maxivínculo; megaparavínculo; megavínculo; miniparavínculo; minivínculo; neovínculo; 

paravínculo; vinculação; vinculada; vinculado; vinculador; vinculadora; vincular; vinculativa; 

vinculativo; vinculatório; vinculável. 

Neologia. As 3 expressões compostas vínculo consciencial, vínculo consciencial elemen-

tar e vínculo consciencial avançado são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia. 

Antonimologia: 01.  Desafeição interconsciencial. 02.  Estranhamento interconsciencial.  

03.  Técnica do vínculo empregatício. 04.  Vinculação trabalhista. 05.  Técnica do duplo vínculo 

empregatício-consciencial. 06.  Vínculo genealógico. 07.  Ausência do vínculo proexológico.  

08.  Autismo. 09.  Promiscuidade. 10.  Dispersão consciencial. 

Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o rapport mentalsomático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à convivialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Todo vínculo 

vinca. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; o vínculo pensênico na Seriexologia; o paravínculo homopensênico. 

 

Fatologia: o vínculo consciencial; o vínculo direto; o vínculo do parentesco; o vínculo 

conjugal; o vínculo empregatício; o vínculo jurídico; o vínculo obrigacional; o vínculo político- 

-jurídico da cidadania; o neoparadigma consciencial; a intercooperação; a colaboração; a ativida-

de voluntária; a união interconsciencial; a recéxis conjunta; os bens vinculados; o vínculo interge-

racional; o vínculo eleitoral; o vínculo social; o voluntariado orgânico; o Terceiro Setor; o Núcleo 

de Voluntariado; o vínculo ético; a Cosmoeticologia; a Bioética; a Cognópolis. 

 

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

energético; o paravínculo; o vínculo tenepessista–amparador extrafísico; o vínculo ofiexista–am-

parador da ofiex; a interprisão grupocármica; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do vínculo evolutivo proexológico;; o princípio da empatia 

evolutiva; o princípio da afinidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio 

da reciprocidade cosmoética; o princípio da convivialidade; o princípio da evolução interassis-

tencial; o princípio da responsabilidade evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da programação existencial; a teoria dos vínculos profissionais. 

Tecnologia: a técnica do vínculo consciencial proexológico. 

Enumerologia: o vínculo afetivo; o vínculo genealógico; o vínculo ideológico; o vínculo 

proexológico; o vínculo consciencial multissecular; o vínculo consciencial grupocármico;  

o vínculo interassistencial evolutivo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação consciência-consciência; a interação vínculo-paravínculo;  

a interação voluntariado-IC; a interação minipeça humana–maximecanismo assistencial multidi-

mensional. 

Trinomiologia: o trinômio vínculo consciencial–vínculo empregatício–duplo vínculo. 

Antagonismologia: o antagonismo vínculo consciencial / divórcio. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da vinculação partidária. 

Filiologia: a interconscienciofilia; a sociofilia; a conscienciofilia; a maxiproexofilia;  

a parapsicofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Asperger. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a elencoteca; a sociologicoteca; a psicos-

somatoteca; a experimentoteca; a sincronoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Gre-

gariologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Psicossoma-

tologia; a Maxiproexologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a minipeça humana interassistencial; o grupúsculo evolutivo; a conscin enci-

clopedista. 

 

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. 

 

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. 
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Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens 

teleguiatus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens 

coperquisitor; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vínculo consciencial elementar = o liame interconsciencial de quem já 

conviveu amigavelmente em 3 vidas intrafísicas; vínculo consciencial avançado = o liame inter-

consciencial de quem já conviveu amigavelmente em 30 vidas intrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura interassistencial; a cultura do 

maior empenho. 

 

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 vínculo consciencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

05.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

09.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  VÍNCULO  CONSCIENCIAL  É  INEVITÁVEL  NA  VIDA 

EVOLUTIVA,  POR  ISSO  A  CONSCIN  LÚCIDA  BUSCA  VIN-
CULAR-SE  A  OUTRAS  CONSCIÊNCIAS  MAIS  EVOLUÍDAS 
A  FIM  DE  EXPANDIR  O  SINERGISMO  E  A  HOMEOSTASE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem depurando e expandindo os vínculos cons-

cienciais nesta vida intrafísica? A Conscienciologia tem auxiliado você nessa depuração e ex-

pansão? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22778 

V Í N C U L O    P R O E X O L Ó G I C O  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vínculo proexológico é o liame do relacionamento lógico, da afinidade 

ou da interdependência da conscin, proexista, com determinadas pessoas e determinadas conscie-

xes, durante o desenvolvimento da programação existencial, seja a autoproéxis ou a maxiproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vínculo vem do idioma Latim, vinculum, “liame; ligame; laço; ati-

lho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Apareceu no século 

XVII. O vocábulo programa procede do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por es-

crito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográ-

phó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”, provavelmente por influência do idioma 

Francês, programme. Surgiu no Século XVIII. O termo programação apareceu no Século XX.  

A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Afetividade proexológica. 2.  Liame proexológico. 3.  Conexão proe-

xológica. 4.  Relação proexológica. 5.  Laço proexológico. 6.  Vínculo solidário. 

Neologia. As 3 expressões compostas vínculo proexológico, vínculo proexológico gru-

pocármico e vínculo proexológico policármico são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Desafeição interconsciencial. 2.  Estranhamento interconsciencial.  

3.  Vínculo empregatício. 4.  Vínculo jurídico. 5.  Vínculo eleitoral. 

Estrangeirismologia: o rapport consciencial multimilenar; os multidimentional ties. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições intermissivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da consecução da programação existencial; os har-

monopensenes; a harmonopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os vínculos pensênicos; os grupopense-

nes; a grupopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o autesforço na criação  

e preservação de holopensene harmônico pró-compléxis. 

 

Fatologia: o vínculo proexológico; as pesquisas pessoais da proéxis; a intercooperação; 

a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); a filiação à maxiproéxis;  

a proéxis executada em grupo; a complementariedade entre as autoproéxis; a conciliação dos inte-

resses pessoais em prol do interesse evolutivo maior; o grau de autodisponibilidade para as reali-

zações evolutivas conjuntas; o autocomprometimento com os resultados coletivos; a desvincula-

ção proexológica na minidissidência ideológica; as peças do puzzle encaixadas simetricamente 

objetivando o maxicompléxis. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as práticas da tenepes; os vínculos interconscienciais proexológicos 

sutis, multiexistenciais, multisseculares; os paravínculos com a autoparaprocedência; a formação 

intermissiva dos vínculos proexológicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vínculo proexológico–amizade interconsciencial; o si-

nergismo conscins proexistas entrosadas–consciexes amparadoras de função. 
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Principiologia: o princípio do vínculo evolutivo proexológico; o princípio da empatia 

evolutiva; o princípio da afinidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio 

da reciprocidade cosmoética; o princípio da convivialidade; o princípio da evolução interassis-

tencial; o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio da eficácia grupal assentado na 

megafocagem da produtividade maxiproexológica com a desfocagem das incompatibilidades in-

dividuais; o princípio da evolução interassistencial conjunta. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da programação existen-

cial; a teoria dos vínculos profissionais. 

Tecnologia: as técnicas da convivência sadia; a técnica do vínculo consciencial proexo-

lógico. 

Voluntariologia: os vínculos interconscienciais proexológicos no âmbito do voluntaria-

do da Conscienciologia; o voluntariado e o paravoluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: o efeito integrador da vida do líder cosmoético. 

Ciclologia: o almejado ciclo proéxis-compléxis. 

Enumerologia: os objetivos comuns; as especializações proexológicas; as divisões de 

tarefas; as dinâmicas interpessoais; os papéis sociais; os laços empáticos; as responsabilidades 

compartilhadas. 

Binomiologia: o binômio vínculo-interconfiança embasando a identidade grupal; o bi-

nômio admiração-discordância combatendo as psicopatologias nos vínculos; o binômio debate- 

-consenso favorecendo as decisões grupais cosmoéticas; o binômio recebimento-retribuição 

orientando as metas evolutivas coletivas; o binômio fundamental Vinculologia-Proexologia. 

Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação vínculo-paravínculo; a intera-

ção voluntariado-IC; a interação minipeça humana–maximecanismo assistencial multidimen-

sional; a interação autoproéxis-maxiproéxis; a interação autocompléxis-maxicompléxis. 

Crescendologia: o crescendo vínculo proexológico interconsciencial–vínculo proexoló-

gico intergrupal–redes proexológicas multidimensionais. 

Trinomiologia: o trinômio vínculo consciencial–vínculo empregatício–vínculo proexo-

lógico; os autovalores básicos afins do trinômio autevolução-interassistência-Cosmoética; as in-

terações corrompidas pela sedução do trinômio sexo-dinheiro-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo vínculo proexológico / vínculo patológico; o antago-

nismo intercooperatividade engrandecedora / competitividade desagregadora. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo êxito de 1–êxito de todos. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; as políticas de reconhe-

cimento e valorização dos autesforços. 

Legislogia: as leis da proéxis; a lei da empatia; a lei da afinidade; a lei da vinculação 

empática pela evolução consciencial. 

Filiologia: a interconscienciofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a maxiproexofilia;  

a parapsicofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: o mito da compatibilização absoluta entre consciências. 

Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a elencoteca; a sociologi-

coteca; a experimentoteca; a sincronoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Sociologia;  

a Maxiproexologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciocentrologia; a Vinculologia; a Gregariolo-

gia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Seriexo-

logia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin-vínculo proexológico; a consciex-vínculo proexológico; a equipe de trabalho proe-

xológico; 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 vinculator; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens gruppalis; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vínculo proexológico grupocármico = aquele com predominância dos 

liames diretos e específicos ao grupo evolutivo; vínculo proexológico policármico = aquele com 

predominância dos liames da interassistencialidade ampla, além do grupocarma. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da grupalidade produtiva; a integra-

ção entre as multiculturas milenares individuais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, existem duas categorias básicas de vínculos 

proexológicos de acordo com as dimensões conscienciais evolutivas: os vínculos proexológicos 

extrafísicos, ou com consciexes, e os vínculos proexológicos intrafísicos, ou com conscins. 

 

A.  Vínculos  proexológicos  extrafísicos. Eis, dispostos na ordem lógica, 4 categorias 

de personagens extrafísicas em geral mais vinculadas intimamente ao praticante, homem ou mu-

lher, da programação existencial, com os paravínculos: 

1.  Orientador evolutivo: vínculo intermissivo proexológico. 

2.  Amparador extrafísico da tenepes: vínculo interassistencial. 

3.  Amparador extrafísico da ofiex pessoal: vínculo interassistencial. 

4.  Consciências assistidas: vínculos interassistenciais. 

 

B.  Vínculos  proexológicos  intrafísicos. Eis, dispostos na ordem lógica, 8 categorias 

de personalidades humanas em geral mais vinculadas intimamente ao praticante, homem ou mu-

lher, da programação existencial: 

1.  Mãe: vínculo genealógico ou geracional. 
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2.  Pai: vínculo genealógico. 

3.  Professores: vínculos culturais ou pedagógicos. 

4.  Duplista: vínculo afetivo-sexual ou conjugal. 

5.  Filhos: vínculos genealógicos obrigacionais. 

6.  Colegas de profissão: vínculos de trabalho. 

7.  Sócios de empreendimentos: vínculos empresariais ou sociais. 

8.  Intermissivistas humanos: vínculos ideológicos, das amizades ou do voluntariado da 

Cognópolis, relacionados à maxiproéxis, ao grupocarma ou grupo evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o vínculo proexológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

05.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

12.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

13.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  MAIS  RACIONAL  E  LÓGICO  É  A  CONSCIN  PROEXIS- 
TA,  HOMEM  OU  MULHER,  ANALISAR,  LOGO  DE  INÍCIO,   

OS  VÍNCULOS  PROEXOLÓGICOS  INEVITÁVEIS  NA  ESTRU- 
TURA  DO  REMATE  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite alguma proéxis pessoal ou grupal? Já 

avaliou a extensão e a relevância dos próprios vínculos proexológicos? 
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V Í N C U L O    T E R A P Ê U T I C O  
( 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 vínculo terapêutico é o ato ou efeito de a consciência, intra ou extrafísica 

mais sadia, conectar-se ou ligar-se a conscins, ou consciexes, enfermas com finalidade de propor-

cionar-lhes alívio, tratamento, remissão de desequilíbrios holossomáticos, caracterizando a condi-

ção geradora de relação interconsciencial de assistência terapêutica uni ou bidirecional. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vínculo deriva do idioma Latim, vinculum, “liame; ligame; laço; 

atilho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Apareceu no Século 

XVII. O vocábulo terapêutico procede do idioma Grego, therapeutikós, “relativo ao cuidado 

e tratamento de doenças”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Aliança terapêutica. 2.  Liga terapêutica. 3.  Liame terapêutico.  

4.  Relação terapêutica. 5.  Assim medicinal. 6.  Vínculo esclarecedor. 7.  Vínculo assistencial. 

Neologia. As duas expressões compostas minivínculo terapêutico e maxivínculo terapêu-

tico são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  União interassediante. 2.  Conexão patológica. 3.  Atilho assediante. 

Estrangeirismologia: o therapeutic group; o therapeutic link; o therapeutic rapport;  

o therapeutic empowerment; o magic bullet approach; a reciprocal relationship; o equipo tera-

péutico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao vínculo promotor da interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal empático; o holopensene pessoal da convivialida-

de; a liga holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da interassis-

tencialidade; a autopensenidade terapêutica predispondo ligação a distância com o paciente. 

 

Fatologia: o vínculo terapêutico; o fato de a vinculação médico-assistido ser extensiva  

a outras consciências; o vínculo consciencial promotor de vínculo terapêutico; o vínculo da condi-

ção de pré-mãe; a qualificação da intenção norteadora no processo curativo; a autopercepção do 

assistente como minipeça interassistencial; o dia a dia das relações interconscienciais facilitadoras 

de instalação da empatia curativa; as tarefas médicas diuturnas; o aperitivo da consulta; a valori-

zação multifatorial da relação saúde-doença; o antelóquio da consulta médica realizado pelo agen-

te comunitário de saúde; o acolhimento elucidativo da recepção nosocomial; a escuta qualificada 

da enfermagem cuidadora; o pré-perdão assistencial realizado antes do acolhimento; o posiciona-

mento social como viés para instalação de ligação interconsciencial; o modelo contratualista na 

relação médico-paciente; o intercâmbio facilitador da cogestão terapêutica; a construção da cone-

xão assistente-assistido com vistas à desvinculação lúcida através da reeducação e do autocuida-

do; o empoderamento conquistado do assistido na versão de Paulo Freire (1921–1997); a minimi-

zação da relação assimétrica médico-paciente; a relação médico-paciente bem sucedida como ba-

lão de ensaio da tares futura; o “não” oportuno na condição de Impactoterapia esclarecedora  

e despertadora do autocuidado e do autoconhecimento; a anamnese minudente facilitadora; a ma-

nutenção do liame medicinal para continuidade do tratamento; a interferência do guia amaurótico 

na consulta; o amparo de função; a conexão amparador-amparando na antessala da consulta; a in-

tencionalidade transparente e cosmoética diante do assistido; o liame medicinal construído a 3, ou 

a 4; os insights facilitadores dos diagnósticos; a importante tarefa coadjutora da dupla evolutiva 

interassistencial; o enlace pontual entre assistente–grupo de assistidos; o antagonismo diante do 

assistido; o terapeuta com asco do assistido; o terapeuta pusilânime; o acesso ao nódulo holomne-
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mônico; a oportunidade interassistencial de reconciliação através da assistência lúcida e qualifica-

da; a falta de vinculação nas relações assistente-assistido; a comunicabilidade facilitadora; o ato 

terapêutico na ausência de vínculo terapêutico; a prioridade às necessidades do assistido e não ao 

exíguo tempo imposto da consulta; o assistido no papel de assistente; o processo medicinal de 

mão dupla; a omissuper; a oportunidade taconística; a oportunidade tarística; a Psicoterapia;  

a Consciencioterapia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal do assistente; a assim; a desassim; o domínio bioenergético holosso-

mático; o vínculo paraterapêutico; os encontros extrafísicos com consciências assistidas pré  

e pós-consulta; o encontro extrafísico com familiares dessomados do assistido; as conversas ex-

trafísicas prévias retrocognitivas e esclarecedoras com o assistido, facilitadoras do vínculo tera-

pêutico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal do assistido; a percepção parapsíquica da 

atuação do amparador de função; os paravínculos; a percepção parapsíquica da presença dos am-

paradores ou guias amauróticos dos assistidos; o burnout do assistente interferindo na promoção 

das desassins; a evitação das sequelas pós-assimilação nosológica; o encapsulamento parassanita-

rio na tarefa nosocomial; o relato do assistido da percepção do campo terapêutico formado; os di-

versos campos energéticos formados na relação entre consciex(es) e / ou conscin(s) assistentes  

e / ou assistidas; a iscagem lúcida; a prática diária da tenepes do médico-assistente; o acompanha-

mento do resultado medicinal do elo bioenergético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo integralidade do cuidado–equidade na saúde; o sinergis-

mo espaços coletivos–exercício da cogestão–autonomia dos sujeitos; o sinergismo vínculo tera-

pêutico–gestão participativa do cuidado; o sinergismo entre as empatias cognitivo-emocional- 

-parapsíquica na geração do nexo terapêutico; o sinergismo autodisponibilidade assistencial– 

–oportunidade evolutiva; o sinergismo catalítico amparador de função–amparador do assistido; 

o sinergismo campo terapêutico–setting terapêutico. 

Principiologia: o princípio do menos doente assistir o mais doente; o princípio da em-

patia evolutiva; o princípio da convivialidade; o princípio da evolução consciencial; o princípio 

da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio  

da megafraternidade. 

Codigologia: o parapsiquismo lúcido expandindo a aplicação do código de Ética Médi-

ca; o código pessoal de Cosmoética (CPC) transpondo os limites dos códigos de classes. 

Teoriologia: a teoria do vínculo profissional; a teoria da atração universal; a teoria da 

sincronicidade; a teoria da evolução compulsória; a teoria dos limites interassistenciais; a teoria 

da reurbex; a teoria da dinâmica evolutiva através da interassistencialidade. 

Tecnologia: as tecnologias do cuidado leve e leve-dura facilitando o vínculo terapêuti-

co; a técnica de holding na consulta médica; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: o fomento do voluntariado na Socin enquanto ferramenta terapêutica; 

o papel social e parassocial da voluntária ou voluntário conscienciológico ativo na Socin; a la-

borterapia do voluntariado assistencial; o voluntariado da interassistencialidade tacon-tares;  

o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários das áreas de saúde da 

Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico 

da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da tenepes. 

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

ciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;  
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o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da 

Policarmologia. 

Efeitologia: o efeito da escuta qualificada na resiliência do assistido; o efeito do acolhi-

mento no processo terapêutico; o efeito da falta de desassins no holossoma do assistente; o efeito 

da oportuna educação esclarecedora no autocuidado; o efeito do vínculo cosmoético bem consti-

tuído oportunizar a tares; o efeito do vínculo terapêutico extensivo aos pares do assistido; os 

efeitos evolutivos do vínculo lúcido entre assistente-assistido. 

Neossinapsologia: a aquisição de parassinapses interassistenciais megafraternas. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo medicinal vínculo terapêutico–aderência 

esclarecida–eficácia terapêutica–resultado homeostático; o ciclo vínculo terapêutico–desvenci-

lhamento terapêutico; o ciclo acolher-escutar-vincular-assimilar-desassimilar. 

Enumerologia: o vínculo pontual-terapêutico na emergência; o vínculo energético- 

-terapêutico no centro cirúrgico; o vínculo transitório-terapêutico na UTI; o vínculo acolhedor- 

-terapêutico no consultório; o vínculo educacional-terapêutico na docência conscienciológica;  

o vínculo curativo-terapêutico na Consciencioterapia; o vínculo tarístico-terapêutico na tenepes. 

Binomiologia: o binômio acolher-vincular; o binômio cuidador-enfermo; o binômio ad-

miração-discordância; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Interaciologia: a interação saúde somática–saúde consciencial; a interação energosfera 

pessoal do assistente–energosfera pessoal do assistido; a interação consciencioterapeuta-evolu-

ciente. 

Crescendologia: o crescendo acolhimento pré-consulta–consulta–pós-consulta; o cres-

cendo vínculo terapêutico–vínculo paraterapêutico; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis;  

o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida; o crescendo clínica ampli-

ada–paraclínica ampliada. 

Trinomiologia: o trinômio assimilação energética–assimilação cognitiva–assimilação 

retrocognitiva. 

Polinomiologia: o polinômio liga terapêutica–expansão energética–campo parassanitá-

rio–amparo de função. 

Antagonismologia: o antagonismo profissão terapêutica / atitude antiterapêutica; o an-

tagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica. 

Paradoxologia: o paradoxo do profissional assistente sem aptidão para realizar vínculo 

com o assistido. 

Politicologia: as políticas públicas de humanização do atendimento; a legítima e lúcida 

participação popular nas decisões políticas; os conselhos locais de saúde; o Conselho Municipal 

de Saúde; a lucidocracia; a assistenciocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei da assistência bioenergética; a lei básica da megafraternidade interas-

sistencial; a lei da grupocarmalidade. 

Filiologia: a conviviofilia; a comunicofilia; a fraternofilia; a ortopensenofilia; a reeduca-

ciofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: as fobias interferidoras na produção de elos interconscienciais medicinais;  

a xenofobia; a pauperofobia; a antropofobia; a conviviofobia; a nosofobia; a sociofobia; a parapsi-

cofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Münchhausen por procuração; a síndrome do paciente 

permanente (hipocondria); a síndrome do salto alto; a síndrome do desperdício de oportunida-

des; a síndrome da mediocrização; a síndrome da robotização existencial; a síndrome do 

ph.deus. 

Maniologia: a nosomania. 

Mitologia: o mito da onipotência e / ou onisciência médica; o mito da impessoalidade 

médica no atendimento; a queda do mito da superioridade do assistente. 

Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a nosoteca; a convivioteca; a evoluci-

oteca; a consciencioteca; a proexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Vinculologia; a Paravinculologia; a Cui-

dadologia; a Consciencioterapia; a Comunicologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Conviviologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a pessoa assistente; a pessoa assistível; o grupo de pacientes; as equipes 

multidisciplinares de Medicina; 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 da assistência social; o tocador de obra; o homem de ação; o pro-

fissional de saúde; o médico; o enfermeiro; o fisioterapeuta; o psicólogo; o nutricionista; o assis-

tente social; o agente comunitário de saúde; o recepcionista; o cuidador; o guardião do paciente;  

o paciente; o pedagogo; o parapedagogo; o despossuído; o integrante das equipes de saúde da 

família. 

 

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 da assistência social; a tocadora de obra; a mulher de 

ação; a profissional de saúde; a médica; a enfermeira; a fisioterapeuta; a psicóloga; a nutricionis-

ta; a assistente social; a agente comunitária de saúde; a recepcionista; a cuidadora; a guardiã do 

paciente; a paciente; a pedagoga; a parapedagoga; a despossuída; a integrante das equipes de saú-

de da família. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens curator; o Homo sa-

piens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens epicentricus; o Homo sapiens exemplarissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivínculo terapêutico = a conexão intrafísica simples médico-paciente 

no transcurso da consulta médica ordinária ou comum; maxivínculo terapêutico = o nexo multidi-

mensional complexo consciencioterapeuta-evoluciente iniciado antes da consulta consciencioterá-

pica. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade cosmoética. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo na ordem alfabética, 10 comportamentos e práticas  

a serem desenvolvidos a fim de qualificar o vínculo terapêutico interconsciencial: 
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01.  Assertividade evolutiva. 

02.  Acolhimento. 

03.  Comunicabilidade didática. 

04.  Desprendimento para tares ou tacon. 

05.  Domínio energético. 

06.  Intencionalidade qualificada. 

07.  Iscagem interconsciencial. 

08.  Parapsiquismo lúcido. 

09.  Tenepes. 

10.  Xenofilia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vínculo terapêutico, indicados para a expansão das 

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

01. Agente  comunitário  multidimensional:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

03. Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04. Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05. Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

06. Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07. Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08. Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

09. Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10. Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11. Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12. Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13. Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14. Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15. Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

 

A  INSTALAÇÃO  E  QUALIFICAÇÃO  DO  VÍNCULO  TERAPÊU-
TICO  É  CONDIÇÃO  SINE  QUA  NON  PARA  ESTABELECER  

EFICÁCIA  NA  RELAÇÃO  INTERASSISTENCIAL,  MEGAFRA-
TERNA,  NOS  TRATAMENTOS  DO  CONSULTÓRIO  À  OFIEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue produzir bom vínculo terapêutico sen-

do assistente ou assistido(a)? Qual(is) aspecto(s) da personalidade precisa melhorar para instalar  

e / ou qualificar os vínculos? 
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V I N T Ê N I O    T E N E P E S S Í S T I C O  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O vintênio tenepessístico é o período de duas décadas de aplicação da técni-

ca da tarefa energética pessoal (tenepes) alcançado pela conscin intermissivista autolúcida, prati-

cante de modo ininterrupto, com aproveitamento das conquistas autevolutivas em prol do ofiexis-

mo autodespertológico e do multicompletismo autorrevezamental.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo vintênio procede do idioma Latim, viginti, “vinte”. A palavra 

tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, deriva-

da de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apa-

receu no Século XVI. O vocábulo energético vem do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. 

Surgiu no Século XX. O termo pessoal origina do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu 

no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Duas décadas de tenepes. 2.  Vinteno tenepessístico. 3.  Período bi-

decenal tenepessístico. 4.  Vintenário tenepessológico.   

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo vinte: vincê-

nio; vicéssimo; viségima; visegimal; vigésimo; vintaneira; vintaneiro; vintão; vintavo; vintém; 

vintena; vintenário; vinteno; vintiplicação; vintiplicada; vintiplicado; vintiplicar; vintona; vintú-

plice; víntuplo.  

Neologia. As 3 expressões compostas vintênio tenepessístico, vintênio tenepessístico bá-

sico e vintênio tenepessístico avançado são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Pré-tenepessismo. 2.  Tenepessismo inicial. 3  Quinquênio tenepes-

sístico. 4.  Tenepessismo decenal. 5.  Antitenepessismo. 

Estrangeirismologia: o Tenepessarium; o timing assistencial preciso; a assistência al-

cançando a cible prevista; a contribuição pessoal ao Conviviarium Universalis; a freeway das ne-

oideias captadas na tenepes; a estilística assistencial perceptível no modus faciendi de cada ampa-

rador técnico; o check list tenepessológico diário; os insights tenepessísticos; o principium coinci-

dentia oppositorum na intercessão tenepessística; a docilidade parapsíquica aos amparadores fa-

vorecendo a démarche interassistencial; a mudança da equipex pessoal devido ao upgrade inte-

rassistencial tenepessístico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao veteranismo energoparapsíquico tarístico. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenepes: 

autocompromisso multivitalício. A autodeterminação fortalece. Tenepes é tares. O continuísmo 

atesta. Há comemorações cosmoéticas. A autoperseverança reeduca. Assistências contam pontos. 

Tenepes: megainventário assistencial. O tempo ensina.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o materpensene sendo 

vincado pela assistência; a autopensenização assistencial; o rapport pensênico com os assistidos; 

os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fraternopen-

senes; a fraternopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; a conexão autopen-

sênica intencional contínua com a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

Fatologia: o vintênio tenepessístico; a comemoração diária com os amparadores extrafí-

sicos e os assistidos; a autossuperação do rolo compressor das inutilidades da vida intrafísica atra-

vés da interassistência; a necessidade de medir para aquilatar as conquistas interassistenciais;  

a importância do inventário periódico das autorrealizações assistenciais; a seriedade na revisão 
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exaustiva das planilhas autevolutivas e autoproexológicas visando à assistência; o saldo positivo  

e emolumentos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a folha corrida de serviços assistenciais presta-

dos; a vontade, cada vez mais vigorosa, de ser assistencialmente útil; a percepção gratulatória diá-

ria dos efeitos interassistenciais; a atualidade do Manual da Tenepes; a análise cronográfica das 

conquistas autevolutivas; o acompanhamento satisfatório do megaempreendimento interassisten-

cial em curso; os esboços da autotransafetividade vivida; a certeza íntima consolidada de dar con-

ta do recado nos megadesafios assistenciais vindouros; o volume e a sofisticação dos pedidos da 

tenepes atestando o amadurecimento interassistencial; a qualificação permanente da autoproduti-

vidade gesconológica tarística; a experiência acumulada de duas décadas de atendimentos assis-

tenciais diuturnos; a organização da agenda intrafísica diária a partir da tenepes; a desdramatiza-

ção dos infortúnios e pedágios autevolutivos graças à prática tenepessística; o epicentrismo na di-

nâmica parapsíquica conectado à tenepes pessoal; a discrição indispensável ao desenvolvimento 

assistencial; o eixo interassistencial tenepessístico; o aumento constante das solicitações assisten-

ciais indicando efetividade dos atendimentos; os autesforços assistenciais compensatórios; o ba-

lanço decenal da tenepes; a automotivação e a coragem, as maiores, na assunção de megacompro-

missos autevolutivos; o empenho de décadas consecutivas de autodesassédio visando consolidar  

a autodesperticidade; a autocoerência do tenepessista revelada na conduta diária; o vínculo inte-

rassistencial maduro; a compreensibilidade, cada vez maior dos dramas intraconscienciais e exis-

tenciais das consciências graças à tenepes; o aumento da satisfação íntima nas avaliações autorre-

cinológicas; a dedicação incansável para desenvolver a Megaparafenomenologia do ser desperto; 

o empenho no cumprimento dos compromissos assistenciais intermissivos; o aniversário da tene-

pes. 

 

Parafatologia: a paracomemoração do vintênio da tenepes; a assistência energética in-

terconsciencial ininterrupta na condição de primeira natureza; a autovivência providencial do es-

tado vibracional (EV) profilático na tenepes; a autossinalética energoparapsíquica indicadora do 

caminho a seguir; o amparo extrafísico pessoal definitivamente conquistado pela prática assisten-

cial; as paramizades raríssimas sustentadas pelo paravínculo interassistencial intermissivo; as ins-

pirações parapsíquicas gesconológicas assimiladas na tenepes; a prática tenepessológica na condi-

ção de fonte criativa de inspiração parapsíquica inesgotável; as sincronicidades tenepessísticas 

inescondíveis; a potencialização dos resultados interassistenciais garantindo as práticas futuras da 

ofiex pessoal; a premência do domínio bioenergético através da autodesassim; o sossego íntimo 

patrocinando investimentos autoparapsíquicos avançados; a projetabilidade lúcida (PL); o para-

protagonismo interassistencial; a observância do paraprotocolo tenepessístico; a tares energoassis-

tencial aplicada na tenepes; as repercussões multidimensionais das comemorações humanas; o de-

senvolvimento das habilidades parassociais graças à tenepes; a consolidação inabalável das auto-

convicções assistenciais intermissivas; a mensuração autevolutiva interassistencial parapsíquica 

permanente; o descortino do entendimento da tenepes pós-dessoma; os recessos parapsíquicos pa-

rapedagógicos; a Parelencologia transversal coadjuvante na tenepes veterana; os extrapolacionis-

mos parapsíquicos crescentes em qualidade e magnitude; as autorretrocognições ocorridas na te-

nepes; a sequência de parassincronicidades interassistenciais; a biparacerebralidade vivida no 

exercício da assistência diária; a teática do automitridatismo aliviador nas assins; o autotenepes-

sismo exitoso; as paravivências tenepessológicas transformadas em verbetes, artigos, cursos e li-

vros; a revisão periódica do tenepessograma; a precisão do paragendamento assistencial; os para-

banhos confirmatórios antes, durante e após os paratendimentos; a cosmovisão tenepessológica;  

a partilha altruísta dos autoneoachados extrafísicos interassistenciais; a paraidentidade extra cria-

da de modo espontâneo pelos assistidos; a evolução do passe para o escuro; a multidimensionali-

dade inserida nas dobras, não apenas nas sobras do cotidiano intrafísico. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tenepes-ofiex; o sinergismo vintênio tenepessístico–jubi-

leu assistencial autevolutivo; o sinergismo desassombro-assistencialidade; o sinergismo noso-

gráfico autassédio-heterassédio; o sinergismo determinação-persistência; o sinergismo vontade- 

-autoconvicção; o sinergismo consciência-energia. 

Principiologia: o princípio da mutualidade interassistencial; o princípio teático da des-

crença (PD) pautando a assistência; o princípio da grupalidade evolutiva; o princípio do maior 

esforço interassistencial; o princípio da autorresponsabilidade assistencial; o princípio da auto-

confiança parapsíquica interassistencial; o princípio do autexemplarismo. 

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

(CGC); o código de intercomunicação assistencial; o código autoprojetivo; o códego; o código 

penal; o código paradireitológico. 

Teoriologia: a teoria da interassistência; a teoria da amparabilidade; a teoria da asse-

dialidade; a teoria da autopesquisa científica; a teoria do parapsiquismo científico; a teoria do 

autodiscernimento; a teoria do holossoma; a teoria da multidimensionalidade. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da madrugada; a téc-

nica da autocura através da autorreciclogenia; a técnica da teática; a técnica da conexão com as 

Centrais Extrafísicas; a técnica da conscienciofilia; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; as 

técnicas de viver multidimensionalmente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acomplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepesso-

logia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colé-

gio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito autorreeducador da tenepes praticada; o efeito cosmoetificador da 

assistência recebida; o efeito apaziguador do compromisso cumprido; o efeito fortalecedor da in-

terassistência teática vivida; o efeito embelezador da assistência prestada; o efeito autocurador 

da autoconsciencioterapia aplicada; o efeito pacificador do bem-estar íntimo pós-assistência. 

Neossinapsologia: as neossinapses patrocinadas pelo amparo funcional; as neossinap-

ses recuperadas; as neossinapses aprendidas; as neossinapses assimiladas; as neossinapses ino-

culadas; as neossinapses de cons magnos; as neossinapses restauradoras. 

Ciclologia: o ciclo da maturidade assistencial; o ciclo altruístico tenepessológico; o ci-

clo da espiral evolutiva; o ciclo da aprendizagem autevolutiva; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP); o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo projetivo. 

Enumerologia: as assistências solicitadas; as assistências prestadas; as assistências re-

cebidas; as assistências falhas; as assistências recusadas; as assistências equivocadas; as assistên-

cias exitosas. 

Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista-assistido; o binômio (dupla) tenepessista-

-amparador; o binômio tempo-energia; o binômio causa-efeito; o binômio assim-desassim; o bi-

nômio perdas–ganhos autevolutivos; o binômio acréscimos-aproveitamentos; o binômio contínuo 

esclarecer-assistir. 

Interaciologia: a interação amparalidade-assedialidade; a interação autotaquirritimia- 

-pangrafia; a interação momento-lugar; a interação psicofonia-clariaudiência; a interação assis-

tencialidade-autevolutividade; a interação etapas assistenciais–desenvolvimento. 

Crescendologia: o crescendo prestimosidade-engajamento; o crescendo primener-cipri-

ene; o crescendo energético palmochacras-coronochacra; o crescendo parapsiquismo impressi-

vo–autorretrocognição;  o crescendo autoparapsíquico na tenepes; o crescendo percepção-para-

percepção; o crescendo sintomas–sinalética energoparapsíquica.  
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Trinomiologia: o trinômio tenepes-interassistência-PL; o trinômio tenepes-ofiex-des-

perticidade; o trinômio década-vintênio-trintênio; o trinômio autorrreciclogenia–autocura–qua-

lificação assistencial; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio doação-olorização- 

-materialização; o trinômio passe para o escuro–tenepes–ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio amparador-assistente-assediador-assistido; o polinômio 

acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio estado vibracional–ar-

co voltaico–tenepes–ofiex; o polinômio promessa-tacon-pseudotenepes-tenepes; o polinômio po-

sição-manifestação-autoverbação-autexemplificação; o polinômio balanço-classificação-tipolo-

gia-taxologia da autotenepes; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do te-

nepessista–tenepessista–assistido. 

Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo  identidade ex-

tra / codinome; o antagonismo projeção lúcida  / devaneio; o antagonismo tares / tacon; o anta-

gonismo seletividade / sectarismo; o antagonismo infiltrado cosmoético  / espião; o antagonismo 

achismo / neoautocognição assistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do egoísmo altruísta vivenciado na tenepes; o paradoxo de 

o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de o encontro com amparador extrafísico ocor-

rer na assistência a outrem; o paradoxo do autossacrifício assistencial lúcido; o paradoxo da 

Cosmoética Destrutiva; o paradoxo da isca assistencial lúcida; o paradoxo do ataque paratera-

pêutico. 

Politicologia: a parademocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia; a evoluciocra-

cia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a energossomaticocracia; a Politicologia da Interassis-

tenciologia. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da interassistencialidade racio-

nal cosmoética; a lei inderrogável da dessoma; as leis da Projeciologia; a lei dos autesforços 

evolutivos; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do mais apto. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (SDC) inviabilizando a maturida-

de parapsíquico-assistencial; a autocura definitiva da síndrome do estrangeiro (SEST) através da 

interassistência; a solução para a síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: a mania de tirar o corpo fora do compromisso assistencial.  

Holotecologia: a tenepessoteca; a assistencioteca; a ofiexoteca; a cosmoeticoteca; a evo-

lucioteca; a autorrevezamentoteca; a despertoteca; a parapsicoteca; a extrafisicoteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Predespertologia; a Epiconologia; a Interassis-

tenciologia; a Amparologia; a Pré-Intermissiologia; a Paracronologia; a Parafenomenologia;  

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pré-epicon; a conscin lúcida; a conscin ex-tenepessista; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o consciencioterapeuta; o evo-

luciente; o reciclante existencial; o escritor; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o proje-

tor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o assimilador 

energético; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o antitenepessista; o telegui-

ado autocrítico; o tenepessólogo; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a consciencioterapeuta; a evo-

luciente; a reciclante existencial; a escritora; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a proje-

tora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a assimiladora 

energética; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a antitenepessista; a teleguia-

da autocrítica; a tenepessóloga; a evolucióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo 

sapiens paradireitologus; o Homo sapiens macrossomabilis; a Consciex libera (CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vintênio tenepessístico básico = as duas décadas de tenepes meia-força 

devido ao baixo nível recinológico do praticante; vintênio tenepessístico avançado = as duas dé-

cadas de tenepes força total devido ao alto nível recinológico do praticante. 

 

Culturologia: a cultura tenepessológica; a cultura assistenciológica; a cultura recexoló-

gica; a cultura recinológica; a cultura autopesquisológica científica; a cultura autodespertológi-

ca; a cultura autevoluciológica. 

 

Autavaliação. Fundamentado nas orientações do Manual da Tenepes, a título de exem-

plo, o tenepessista vintenário poderá avaliar o resultado dos autesforços assistenciais em bases 

aritméticas comparativas (1 dia, 50 minutos), apontando os seguintes totais: duas décadas equiva-

lem a 5.000 horas ou 7 meses corridos de práticas assistenciais tenepessísticas.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vintênio tenepessístico, indicados para a expansão das 

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

01. Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

03. Autoparabanho  confirmatório:  Parabanhologia;  Homeostático. 

04. Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05. Autoteste  paraterapêutico:  Autocuroterapia;  Homeostático.  

06. Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático.  

07. Comemoração  humana:  Parassociologia;  Neutro. 

08. Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

09. Directrix:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10. Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

11. Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

12. Paragendamento:  Autotenepessologia;  Homeostático. 

13. Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

14. Técnica  dos  40  cursos  Acoplamentarium:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15. Tenepessografologia:  Tenepessologia;  Neutro. 

O  VINTÊNIO  TENEPESSÍSTICO  CERTIFICA  A  DETERMINA-
ÇÃO  COSMOÉTICA  DOS  INTERMISSIVISTAS  AUTOLÚCIDOS  

EMPENHADOS  EM  CONSOLIDAR  A  AUTODESPERTICIDADE  

COMPLETISTA  COM  O  OFIEXISMO  AUTORREVEZAMENTAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a qualificação da tenepes em níveis de 

excelência, visando o vintênio tenepessológico? Quais as técnicas conscienciológicas utilizadas 

para tornar-se corifeu interassistencial na Pré-Intermissiologia? 
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V I O L Ê N C I A    D O M É S T I C A  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A violência doméstica é o ato, omissão ou conduta agressiva promotora de 

sofrimento, explícita ou velada, praticada no contexto familiar, entre indivíduos unidos por paren-

tesco civil ou consanguinidade, causando dano físico, sexual, psicológico, patrimonial, moral ou  

a dessoma da conscin-alvo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo violência vem do idioma Latim, violentia, “violência; impetuo-

sidade (do vento); ardor (do Sol); arrebatamento; caráter violento; ferocidade; sanha; rigor; seve-

ridade”, e este de violentus, “impetuoso; furioso; arrebatado”. Surgiu no Século XIV. O termo do-

méstica deriva também do idioma Latim, domesticus, “de casa; doméstico; da família; particular; 

privado”, e esta de domus, “casa; morada, habitação; domicílio”. Apareceu no mesmo Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Violência familiar. 2.  Brutalidade familial. 3.  Truculência grupocár-

mica. 

Neologia. As duas expressões compostas violência doméstica explícita e violência do-

méstica velada são neologismos técnicos da Antievoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Sintonia familial. 2.  Pacificação grupocármica. 3.  Harmonia do-

méstica. 4.  Autoviolência; autagressão. 

Estrangeirismologia: a Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Violência 

gera violência. Paz: conquista intraconsciencial. 

Coloquiologia. Eis expressão relacionada ao tema: – Quando 1 não quer, 2 não brigam. 

Citaciologia. Eis duas citações contributivas à temática: – Todos são iguais perante  

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-

dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-

priedade (Constituição Federal de 1988, Artigo 5º). Stop fighting and start talking (Ban Ki-moon, 

1944–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da violência doméstica; o holopensene da tendên-

cia agressiva; o holopensene das autorreciclagens; o holopensene das nuanças cosmoéticas; o ho-

lopensene da paz. 

 

Fatologia: a violência doméstica; a violência intrafamiliar geradora de metástase fami-

lial; o bullying dentro de casa; a violência dissimulada; o temperamento violento; a reação violen-

ta; o hábito nosográfico de comparar o próprio filho ao filho de outrem; a competição entre ir-

mãos; os pais impedindo o convívio entre filhos e animais de estimação; a humanidade desuma-

na; a tirania; a pedofilia; o incesto; a circuncisão masculina; a circuncisão feminina (mutilação 

genital feminina-MGF); a infibulação; os arremessos de bebês na Índia; os casamentos forçados; 

a venda de mulheres aos futuros maridos; a Delegacia da Mulher; os presentes caros podendo re-

ferendar incapacidade afetiva; a inconstância emocional; a inexistência de dicionário emocional 

na família; as posturas agressivas; o ato de não denunciar a situação familiar; a violência sendo 

fonte de identidade ao perpetrador; as expressões belicistas no vocabulário; o temperamento tru-

culento; o temperamento perverso; a alma endurecida; a autestima dilacerada; a pseudo-harmonia 

familiar; a negligência física; a proposta da intervenção retificadora; a busca de soluções frente às 
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queixas; a dissidência do temperamento violento; a autorreurbanização e o fato de não se queixar; 

a opção pela mudança; a opção pelo autodesassédio; a implementação da rotina de estudo; a 

substituição da dependência pela interdependência; a aquisição de neopatamar evolutivo. 

 

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

coolismo; a psicosfera truculenta; a psicosfera reativa; a psicosfera da esquiva; a psicosfera da 

impulsividade; o poltergeist doméstico; os acoplamentos baratrosféricos; a energia do tempera-

mento agressivo; a energia do acolhimento; a energia da acalmia mental; a energia consciencial 

fraterna. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ação violenta–reação violenta; o sinergismo autempe-

nho evolutivo–autodisponibilidade assistencial. 

Principiologia: os princípios evoluídos da Paradireitologia; o princípio de, na dúvida, 

abster-se; o princípio da leitura energética embasando mediações de conflito; o princípio do 

“quem procura, acha”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); a inexistência do código 

duplista de Cosmoética (CDC); os códigos de paz. 

Tecnologia: a aplicação das técnicas evolutivas da invéxis e da recéxis; a técnica do EV. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto propulsor das autossupera-

ções evolutivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível do Parapsiquismo; o Colé-

gio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da 

Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos doentios da artilharia verbal; os efeitos da rotina violenta; os 

efeitos do temperamento agressivo; os efeitos do abuso intrafamilial; os efeitos da megafraterni-

dade. 

Neossinapsologia: as sinapses engessadas e tóxicas dificultando a aquisição de neossi-

napses. 

Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo dissimulado de agressões domésticas; o ciclo 

carência-violência; o ciclo contínuo de autorreciclagem; o ciclo de bem-estar. 

Enumerologia: a violência infantil; a violência ao jovem; a violência à mulher; a violên-

cia ao idoso; a violência ao pré-humano; a violência social; a violência patrimonial. 

Binomiologia: o binômio contexto público–contexto privado; o desconhecimento do bi-

nômio admiração-discordância; o binômio vulnerabilidade afetiva–violência psicológica. 

Interaciologia: a interação violência-religiosidade; a interação ação controladora–rea-

ção agressiva; a interação diálogo-desinibição; a interação escuta ativa–escuta especializada. 

Crescendologia: o crescendo autoritarismo–violência doméstica; o crescendo toque- 

-agressão. 

Trinomiologia: o trinômio prevenção-punição-erradicação; o trinômio neutralidade- 

-confidencialidade-imparcialidade. 

Polinomiologia: o polinômio violência física–abuso sexual–abuso emocional–negligên-

cia; o polinômio paixão-dor-raiva-submissão; o polinômio comportamento agressivo–comporta-

mento sexualizado–comportamento de timidez–comportamento de esquiva; o polinômio provoca-
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ção-ameaça-intimidação-coação; o polinômio tensão-violência-abandono-arrependimento; o po-

linômio tenepessista–conscienciólogo–epicon lúcido–desperto. 

Antagonismologia: o antagonismo amor doador / amor manipulador; o antagonismo 

rigidez / flexibilidade; o antagonismo agressividade sadia / agressividade doentia; o antagonis-

mo obediência / interação; o antagonismo conscin belicista / conscin pacifista. 

Paradoxologia: o paradoxo do respeito à igualdade ser demonstrado pelo respeito à de-

sigualdade. 

Politicologia: a conviviocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a invexocracia; 

a conscienciocracia; a proexocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei Maria da Penha (Lei N. 11.340, de 7 de agosto de 2006); a lei do silên-

cio; as cláusulas da lei dos Direitos Humanos; as leis das práticas restaurativas; as leis do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente (ECA); as leis do Paradireito. 

Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofi-

lia; a determinofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a azinofobia; a cacorafiofobia; a sociofobia; a neofobia; a energeticofobia; 

a biofobia; a fronemofobia. 

Sindromologia: a síndrome do bebê sacudido; a síndrome de Münchausen; a síndrome 

de Münchausen por procuração; a síndrome da autovitimização; a síndrome do justiceiro; a sín-

drome da banalização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a perversomania; a fracassomania; a toxicomania; a flagelomania; a ego-

mania; a vitimomania; a retromania. 

Holotecologia: a belicosoteca; a teoteca; a assistencioteca; a teaticoteca; a verbacioteca; 

a educacioteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Nosologia; a Criminologia; a Parapatologia; 

a Interprisiologia; a Zooconviviologia; a Psicossomatologia; a Transafetivologia; a Reeducacio-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu; a conscin cruel; a conscin perversa; a conscin 

psicopata; a conscin de temperamento explosivo; o agente retrocognitor; a isca humana incons-

ciente; o ser interassistencial; o epicon lúcido; a conscin enciclopedista; a conscin pacifista;  

a conscin infante. 

 

Masculinologia: o filho; o jovem; o pai; o esposo; o padrasto; o idoso; o companheiro;  

o pré-serenão vulgar; o homem truculento; o homem violento; o homem de ação; o tocador de 

obra. 

 

Femininologia: a filha; a jovem; a mãe; a esposa; a madrasta; a idosa; a companheira;  

a pré-serenona vulgar; a mulher truculenta; a mulher violenta; a mulher de ação; a tocadora de 

obra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens 

subcerebralis; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interas-

sistentialis; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: violência doméstica explícita = o comportamento truculento do casal, 

interagindo através de agressões físicas, expondo a imediata necessidade de ruptura; violência do-

méstica velada = o comportamento tóxico e dissimulado do casal, interagindo através de agres-

sões psicológicas, caracterizando a imediata necessidade de ruptura. 
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Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura da competição familial; a cultura do be-

licismo; a cultura das aparências; a cultura da autopercepção comportamental auxiliando na su-

peração da violência; a cultura de paz. 

 

Recorrência. A proximidade da vítima ao agressor no ambiente doméstico amplia as re-

memorações e predispõe às descompensações psicológicas recorrentes. A violência física, ou se-

xual, deixa sequelas. 

 

Contingências. No âmbito da Conflitologia, após a ocorrência da violência, a conduta 

ideal e profilática é o distanciamento. Eis, em ordem alfabética, 7 indicações de atuação por parte 

da conscin vitimizada: 

1.  Acalmia: tranquilizar os pensamentos. 

2.  Afastamento: manter distância do agressor e da situação. 

3.  Apoio: contatar serviço ou grupo de apoio. 

4.  Conversa: buscar tratamento ou encaminhamento terapêutico. 

5.  Registro: efetuar registro policial do ocorrido. 

6.  Segurança: procurar local seguro. 

7.  Vizinhança: procurar ajuda nas redondezas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 violência doméstica, indicados para a expansão das 

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

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

03.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desanimalização  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Pedofilia:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Possessividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

13.  Síndrome  da  mediocrização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tirania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  MATA.  HÁ  LEGIÕES  DE  CONS-
CIÊNCIAS  AINDA  NEGANDO  OU  DISSIMULANDO  TAL  REA-

LIDADE.  EXPOR  A  SITUAÇÃO  É  MEDIDA  INTELIGENTE,  
CORAJOSA  E  PROFILÁTICA  PARA  SEGUIR  EM  FRENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como reage aos contextos violentos? Vivenciou 

ou prestou auxílio a quem passou pela violência doméstica? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Dormindo com o Inimigo. Título Original: Sleeping with the Enemy. País: EUA. Data: 1991. Duração: 

99 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 

DVD). Direção: Joseph Ruben. Elenco: Julia Roberts; Patrick Bergin; Kevin Anderson; Elizabeth Lauren; Kyle Secor; 

Claudette Nevins; Tony Abatemarco; Marita Geraghty; Harley Venton; & Sharon J. Robinson. Produção: Leonard Gold-
berg. Produção Executiva: Jeffrey Chernov. Roteiro: Nicholas Kazan. Fotografia: John W. Lindley. Música: Jerry 

Goldsmith. Edição: George Bowers. Distribuidora: Fox Filmes. Outros dados: Com base no romance de Nancy Price. 

Sinopse: Casados há 4 anos, Sara e Martin personalizam o par mais perfeito, feliz e próspero. Na realidade, o marido es-
panca regularmente a mulher. Para escapar da tortura diária, Sara simula a própria morte e foge para outra cidade, a fim de 

recomeçar a vida com nova identidade. Após algum tempo se apaixona, porém, o marido descobre indícios de estar viva 

e decide encontrá-la de qualquer maneira. 
2.  Nunca mais. Título Original: Enough: Everyone has a Limit. País: EUA. Data: 2002. Duração: 116 min. 

Gênero: Drama; & Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 
(em DVD). Direção: Michael Apted. Elenco: Jennifer Lopez; Billy Campbell; Juliette Lewis; Tessa Allen; Dan Fut-

terman; Christopher Maher; Fred Ward; & Noah Wyle. Produção: Rob Cowan; & Irwin Winkler. Desenho de Produção: 

Doug Kraner. Direção de Arte: Andrew Menzies. Roteiro: Nicholas Kazan. Música: David Arnold. Edição: Rick Shai-
ne. Figurino: Shay Cunliffe. Estúdios: Columbia Pictures Corporation; & Winkler Films. Distribuição: Sony Pictures. 

Sinopse: Slim é garçonete e acredita ter encontrado o homem perfeito, Mitch. Decidem casar e nasce Gracie, filha do ca-

sal. Tempos depois do casamento Slim descobre traições do marido. Mitch passa a se mostrar agressivo. Slim decide fugir 
com a filha, e Mitch começa perseguí-las. 
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Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  
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termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
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V I R A G E M    A S S I S T I D O - AS S I S T E N T E  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viragem assistido-assistente é o fenômeno evolutivo do amadurecimento 

e transformação da conscin, homem ou mulher, no contexto grupocármico, passando de assistido- 

-reivindicador a assistente-doador. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo viragem é de origem controversa, provavelmente do idioma Fran- 

cês, virer, “virar; voltar”, e este talvez do idioma Latim Vulgar, virare, que se supõe resultar do 

cruzamento de gyrare, “girar”, com vibrare, “vibrar”, ou com vertere, “voltar; virar”. A palavra 

virar surgiu no Século XV. O vocábulo assistir deriva do idioma Latim, assistere ou adsistere, 

“estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabe-

ceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Mudança assistido-assistente. 2.  Viragem assistencial autodesassedia-

dora. 3.  Assunção de postura amparadora. 4.  Assunção assistencial de postura antiqueixa. 5.  Re-

cin assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas viragem assistido-assistente, viragem assistido- 

-assistente inicial e viragem assistido-assistente consolidada são neologismos técnicos da Assis-

tenciologia. 

Antonimologia: 1.  Inatividade assistencial. 2.  Ignorância assistencial. 3.  Regressão as-

sistencial. 4.  Síndrome do justiceiro. 5.  Passividade acrítica. 6.  Assistencialismo religioso.  

7.  Autovitimização. 

Estrangeirismologia: o turning point assistencial; o upgrade assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade assistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Interas-

sistencialidade: opção autevolutiva. Autevolução: opção interassistencial. 

Coloquiologia: a virada de mesa interassistencial. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; o holopensene da maturidade 

consciencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; a autopensenização madura; a autopen-

senidade mais hígida; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: a viragem assistido-assistente; o esgotamento da postura reivindicadora;  

a constatação do nível evolutivo do grupocarma; o aprendizado da concessão com o duplismo 

evolutivo; o ato de abrir a mão das dependências e expectativas impossíveis; a crise de crescimen-

to na adaptação da viragem para a condição de assistente; o ato de cair a ficha do nível pessoal 

frente ao grupocarma; o somatório das fichas caídas na medida do entendimento crescente das 

oportunidades da vida; o autodesassédio através da atualização do status pessoal frente ao grupo-

carma; a libertação da dependência afetiva; o despertar da responsabilidade assistencial; a rea-

tividade da impaciência ainda não domada; o trafal da paciência no cotidiano; o desenvolvimento 

do autocontrole; o exercício da tares frequentemente incompreendida por outrem; o aprendizado 

da dosagem tacon-tares no dia-a-dia; o entendimento da oportunidade do acerto grupocármico 

nesta vida; o Curso Assistenciologia (IIPC); a compreensão da postura assistencial sem cobrança 

como forma de errar menos; o bem-estar da autonomia relativa frente ao grupocarma; a vivência 

da liberdade com responsabilidade própria da maturidade; o contágio natural positivo para os 

demais contextos grupocármicos; a postura antiqueixa sem sacrifício; a vivência na prática da 
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assistência sem retorno; a melhoria significativa de qualidade de vida no cotidiano; o emprego 

crescente da inteligência evolutiva (IE) nas abordagens; o descortínio da neomundividência. 

 

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

dos liames da interprisão grupocármica; a projeção vexaminosa patrocinada pelo amparador ex-

trafísico; as iscagens antes inconscientes e agora lúcidas no crescendo paraperceptivo; a compre-

ensão dos contrafluxos no exercício da tares; o aporte energético de sustentabilidade do novo sta-

tus; a mudança para melhor das companhias extrafísicas; a profilaxia do exercício equivocado de 

guia amaurótico; o parapsiquismo mais aguçado patrocinado pelo amparador extrafísico de fun-

ção; o incremento na autoconfiança das parapercepções no exercício da tares; a transição da fase 

da recomposição para libertação grupocármica; o início da execução planejada no último Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático; o incremento positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);  

a preparação para a inversão interassistencial, parceria retributiva, através do exercício avançado 

da amparabilidade extrafísica na próxima intermissão; a habilitação para os Cursos Intermissivos 

mais avançados. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo entendimento-autorresponsabilidade-assistência; o si-

nergismo das recins no grupo evolutivo; o sinergismo oportunidade assistencial–amparo extra-

físico. 

Principiologia: o princípio de ninguém ser capaz de dar algo não possuído; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princípio 

do posicionamento pessoal pelo autodesassédio sem se igualar à imaturidade do assistido;  

o princípio da opção pela assistência como forma de errar menos. 

Codigologia: a ocasião de qualquer encontro sinalizar a oportunidade assistencial  

e a prática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades pessoais (CPP). 

Teoriologia: a emissão ou resgate de promissórias com o grupo dentro da teoria da in-

terprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de posicionar-se ao modo do amparador; a técnica do traforismo; 

a técnica da evitação da conclusão precipitada na análise das vicissitudes; a técnica do sobre-

pairamento analítico das situações; a técnica do morde e assopra; a técnica do arco voltaico cra-

niochacral; a técnica da tenepes ampliadora de assistência interdimensional; a técnica da isca-

gem interconsciencial lúcida; a técnica da autorrestauração imediata. 

Voluntariologia: o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI) como laboratório técnico avançado de práticas interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Dupla Evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da recin catalisando a neomundivivência; o efeito halo das recins 

pessoais no grupocarma; o efeito halo das recins grupais de determinado grupocarma nos de-

mais grupos. 

Neossinapsologia: a formação das neossinapses no aprendizado da abordagem assisten-

cial mentalsomática. 

Ciclologia: o desenvolvimento do ciclo assim-desassim; o fim do ciclo reivindicação– 

–justiça a qualquer preço; o exercício do ciclo empatia–oportunidade assistencial–traforismo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio apego-desapego. 

Interaciologia: a interação assistido-assistente-amparador; a interação minipeça huma-

na–maximecanismo assistencial multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo buscador borboleta–aluno de Conscienciologia–voluntá-

rio de Instituição Conscienciocêntrica (IC)–docente de IC–coordenador de IC; o crescendo ta-
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con-tares; o crescendo artigo conscienciológico–verbete conscienciológico–primeiro livro–me-

gagescon pessoal; o crescendo EV–sinalética parapsíquica–iscagem lúcida. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação. 

Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / heterocrítica; o antagonismo família 

nuclear / família consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo convivialidade desafiadora–oportunidade assistencial;  

o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência interconsciencial. 

Politicologia: a política da transparência; a meritocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a extinção gradual da lei de talião trocada pela lei do maior esforço evoluti-

vo; a compreensão vivenciada da lei do retorno na lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da 

hierarquia evolutiva mostrando a condição de assistente frente às consciências menos evoluídas  

e de assistido com relação às mais evoluídas. 

Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a homofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da autovitimização; a síndrome 

do misticismo religioso. 

Mitologia: a queda do mito da família sagrada. 

Holotecologia: a convivioteca; a grupocarmoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Autexperimentologia; a Autodiscernimento-

logia; a Autopriorologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Holo-

maturologia; a Parapedagogiologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça do maximecanismo assistencial. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o voluntário; o tene-

pessista; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a voluntária; a tene-

pessista; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: viragem assistido-assistente inicial = a da consciência assistente caloura 

reconhecendo e assumindo a própria responsabilidade assistencial pela primeira vez; viragem 

assistido-assistente consolidada = a da consciência assistente veterana reconhecendo e assumindo 

a própria responsabilidade assistencial em todos os contextos grupocármicos e multidimensionais 

com os quais interage. 

 

Culturologia: a extinção da cultura oriental do reforço da interprisão através do culto 

aos ancestrais; a substituição da cultura comum atávica de inúmeros povos, de todas as épocas, 

de “a família ser tudo” pela cultura da interassistencialidade madura; a cultura da glasnost, do 

abertismo consciencial; a cultura do Universalismo. 

 

Etiologia. Segundo a Conscienciometrologia, a viragem assistido-assistente tem origem 

na crise pessoal, intraconsciencial, podendo ocorrer em função de, pelo menos, 2 motivos, lista-

dos na ordem alfabética: 
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1.  Saturação: até mesmo a postura autovitimizadora tem limite para cada consciência 

ao ponto dela mesma não suportar mais, indicando o início da crise. 

2.  Vicissitude: fruto de revés inesperado, o incômodo gerado impele a necessidade da 

viragem. 

 

Ciclo. Segundo a Experimentologia, a viragem assistido-assistente ocorre em, pelo me-

nos, 3 etapas, correlacionadas em ordem crescente: 

1.  Crise pessoal: a autossaturação intraconsciencial ou a vicissitude existencial. 

2.  Posicionamento: o entendimento mais maduro do próprio papel dentro dos círculos 

com os quais convive e a opção pela postura assistencial do melhor para todos e, em particular, 

para si. 

3.  Sustentabilidade: no início a reversão de assistido para assistente exige esforço mai-

or com disciplina e persistência até incorporar o novo modo de ser. Nesse estágio, há necessidade 

de aporte energético maior. 

 

Preço. De acordo com a Interassistenciologia, há custo de tempo e energia a ser empre-

gado na consolidação da viragem, pois longe de ser voto de pobreza, exige firmeza e coragem. 

 

Taxologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 con-

dições a serem conquistadas para o assistente consolidar-se no papel de assistente: 

01.  Amparabilidade: angariar afinização com os amparadores pelo engajamento since-

ro na interassistência cosmoética. 

02.  Antiimediatismo: assumir, em situações cujo entendimento não está claro, a postura 

do comedimento como profilaxia de qualquer retrocesso devido à conclusão precipitada engana-

dora. 

03.  Bom humor: encarar os desafios e as reciclagens de modo sério, porém, na medida 

do possível, sem dramas excessivos. 

04.  Desassédio: realizar a desconexão gradual das consciexes reivindicadoras, antes 

afinizadas, da psicosfera propiciada pela viragem. 

05.  Domínio energético: desenvolver a autossustensabilidade energética com predispo-

sição à manutenção de higidez holochacral no cotidiano, mesmo com o crescente trabalho assis-

tencial. 

06.  Empatia: buscar aumentar o rapport com o assistido entendendo a real necessidade 

do mesmo. 

07.  Equilíbrio íntimo: potencializar o próprio desempenho, mantendo-se intimamente 

coeso, mesmo nas situações caóticas e entrópicas. 

08.  Heteroperdão: manter a postura de compreensão autolibertária do pré-perdão cons-

ciente, sem compactuar com as imaturidades do perdoado. 

09.  Recin: entender ser o desenvolvimento da tares a fonte de frequentes reciclagens in-

traconscienciais para o assistente. 

10.  Renovação pensênica: cultivar atitudes hígidas, sem ingenuidades ou apriorismos, 

sintetizadas pelo trinômio cético-otimista-cosmoético (COC). 

11.  Tenepes: inserir-se com profissionalismo no mecanismo multidimensional da assis-

tência. 

12.  Traforismo: empregar não somente o melhor das habilidades na função de assisten-

te, mas também, de paraperceber os trafores do assistido, aparentemente ocultos. 

 

Contraponto. Segundo a Assistenciologia, qualquer consciência tanto pode assistir co-

mo ser assistida. Portanto, no âmbito da interdependência, mesmo o assistente veterano necessita 

ser assistido em algum grau. 
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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 viragem assistido-assistente, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Assistenciologia  grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Inversão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Neomundividência:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

13.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  VIRAGEM  ASSISTIDO-ASSISTENTE  É  A  CHAVE  PARA 
A  LIBERTAÇÃO  GRUPOCÁRMICA.  SOMENTE  ASSUMINDO  

ESTA  RESPONSABILIDADE  TROCAMOS  A  DEPENDÊNCIA  

MULTIMILENAR  PELA  INTERDEPENDÊNCIA  LIBERTÁRIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez a viragem assistido-assistente? A consoli-

dação do ego assistencial é realidade para você há quanto tempo? 

 
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 mi-

crobiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc; 3ª Ed. 
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; 

páginas 235 a 270 e 403 a 446. 

 

F. W. 
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V I R A G E M    A U T E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viragem autevolutiva é a mudança profunda do discernimento e do pata-

mar evolutivo da consciência, abrangendo todo o destino pessoal das prioridades essenciais, sen-

do a mais relevante a gerada pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo virar deriva provavelmente do idioma Francês, virer, “virar; vol-

tar”, e este talvez do idioma Latim Vulgar, virare, sob o influxo morfossemântico de gyrare, “gi-

rar”, e de librare, “lançar alguma arma, fazendo-a girar”. Surgiu no Século XV. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo evolu-

tivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de 

percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Megarreciclagem autevolutiva. 2.  Potencialização autevolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas viragem autevolutiva, viragem autevolutiva inve-

xológica e viragem autevolutiva tenepessológica são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Transmigraciologia extraterrestre. 2.  Regressismo autevolutivo. 

Estrangeirismologia: o turning point autevolutivo; os pontos de clivagem no timeline 

existencial; o upgrade na consciencialidade; a open mind; o Heuristicarium; o Verponarium; os 

achados ou findings pessoais; o insight providencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Evoluciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Recinologia; os reciclopensenes; a reciclopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; a renovação autopensênica. 

 

Fatologia: o compléxis. 

 

Parafatologia: a viragem autevolutiva; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a experiência da quase morte (EQM); a pri-

meira projeção lúcida indubitável; a projeção consciente vexaminosa autesclarecedora; a excursão 

interplanetária parapedagógica; a recin intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial pelos autesforços. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos recicladores das crises de crescimento exitosas; os efeitos da vi-

ragem autevolutiva no recebimento de moréxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas retrocognições intermissivistas. 

Enumerologia: as neointenções; os neopropósitos; as neodefinições; as neodeliberações; 

os neoposicionamentos; as neocondutas; as neorresponsabilidades. 
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Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo cair a ficha–comple-

tar a ligação. 

Trinomiologia: o trinômio aquisição cognitiva–expansão cosmovisiológica–aplicação 

imediata. 

Antagonismologia: o antagonismo viragem autevolutiva / transmigração extraterrestre. 

Politicologia: a democracia do livre arbítrio pessoal. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial inevitável; a lei do maior esforço recinoló-

gico. 

Filiologia: a tecnofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a enciclopediofilia;  

a mnemofilia; a recinofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a recicloteca; a men-

talsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Auto-

priorologia; a Autodiscernimentologia; a Mutaciologia; a Reeducaciologia; a Cosmoeticologia;  

a Conviviologia; a Recexologia; a Megafocologia; a Autoproexologia; a Homeostaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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 autevolutivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo 

sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viragem autevolutiva invexológica = a mudança profunda do patamar 

evolutivo da conscin, ainda na fase da adolescência, por meio da vivência da técnica da invéxis; 

viragem autevolutiva tenepessológica = a mudança profunda do patamar evolutivo da conscin, na 

fase da maturidade biológica, por meio das práticas diárias da tenepes. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia. 
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Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ca-

tegorias de viragens autevolutivas, em geral: 

1.  Viragem na autointenção: a mutação do perfil assediador para o perfil assistencial. 

2.  Viragem na autoperspectiva: a conclusão do Curso Intermissivo pré-ressomático. 

3.  Viragem na autoproéxis: a guinada de destino pró-compléxis. 

4.  Viragem na Escala Evolutiva: a consolidação da condição da autodesperticidade. 

5.  Viragem no Ciclo Evolutivo: a progressão dos ciclos seriexológicos (vegetal, subu-

mano, humano) ao ciclo mentalsomático. 

6.  Viragem no contexto existencial: a recéxis indicada pelo evoluciólogo a fim de se 

evitar a transmigração interplanetária. 

7.  Viragem no estado consciencial: o choque consciencial imposto na dessoma e res-

soma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a viragem autevolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Definitividade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Descoberta:  Heuristicologia;  Neutro. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

12.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

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

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

A  VIRAGEM  AUTEVOLUTIVA  CHEGA  À  CONSCIÊNCIA  

AQUI,  ALI  OU  ACOLÁ,  HOJE,  AMANHÃ  OU  NO  PRÓXIMO  

PERÍODO  INTERMISSIVO,  SENDO  SEMPRE  INEVITÁVEL, 
A  PARTIR  DO  AUTODISCERNIMENTO  COSMOVISIOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a viragem autevolutiva? A partir de 

qual momento evolutivo? 
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V I R A G E M    D O    M E G A S S E D I A D O R  
( T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viragem do megassediador é a reação positiva, evolutiva, da consciência, 

consciex ou conscin, homem ou mulher, antiga assediadora, reciclando o modo de autopensenizar 

e modificando para melhor o posicionamento perante o Cosmos e as demais consciências, do pon-

to de vista da Cosmoética ou da fraternidade, buscando nova abordagem para viver e refazendo  

o autocomportamento perturbador. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo viragem é de origem controversa, provavelmente do idioma Fran-

cês, virer, “virar; voltar”, e este talvez do idioma Latim Vulgar, virare, que se supõe resultar do 

cruzamento de gyrare, “girar”, com vibrare, “vibrar”, ou com vertere, “voltar; virar”. A palavra 

virar surgiu no Século XV. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, me-

gale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apare-

ceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo assédio procede do idio-

ma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsedium, “cerco; cilada; assédio”. Sur-

giu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem da megassediadora; reciclagem do megassediador.  

2.  Autodesassediada recente; autodesassediado recente. 3.  Autodesassedialidade da megassedia-

dora; autodesassedialidade do megassediador. 4.  Exaurimento da autassedialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas viragem do megassediador, viragem do megasse-

diador intrafísico e viragem do megassediador extrafísico são neologismos técnicos da Terapeuti-

cologia. 

Antonimologia: 1.  Megassediadora secular; megassediador secular. 2.  Megassediadora 

recalcitrante; megassediador recalcitrante. 3.  Autassedialidade da megassediadora; autassediali-

dade do megassediador. 4.  Recalcitrância na autassedialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autevolução. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Megasse-

diador: minidissidente máximo. Assediador: megalgoz íntimo. Inexistem assédios eternos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Terapeuticologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os neopensenes; a neopensenidade; a amplitude das mudanças do holopensene com a vi-

ragem do megassediador. 

 

Fatologia: a autorreciclagem consciencial do megassediador; o fim do período involuti-

vo das trevas; a exaustão da autassedialidade; a saturação quanto aos próprios desmandos; o fim 

das megassedialidades pessoais; a mudança das companhias evolutivas; a reciclagem das inten-

ções, dos interesses e dos objetivos; a idade da reforma íntima; a metamorfose do superdotado 

anticosmoético para superdotado cosmoético; a mudança do algoz para assistente; a gravitação da 

queda antiga ao soerguimento renovador; a passagem da submediocridade à vontade de autorre-

novação; o prodígio da transformação do carrasco em amparador; a assistencialidade intercons-

ciencial; o fato de todo assédio interconsciencial ter fim compulsoriamente; a evolução conscien-

cial paulatina; a autovivência inafastável da Cosmoética para toda consciência, sem exceção;  

a megafraternidade como sendo a meta insubstituível de toda consciência hoje ou amanhã, aqui 

ou acolá, nesta ou noutra dimensão consciencial; o autodesassédio do megassediador; o esgota-

mento da marginalidade antievolutiva; o cansaço da recalcitrância anticosmoética obtusa; a re-

composição da interprisão grupocármica; a autolibertação intraconsciencial evolutiva; a mudança 
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da consciência de perseguidor para assistente; a saída da dominação dos instintos do psicossoma 

para o autodiscernimento lúcido do mentalsoma; a gravitação da consciência inculcadora para  

a consciência exemplificadora; a convalescença intraconsciencial; as autorreflexões mais profun-

das; a retomada das tarefas negligenciadas; a busca da recuperação das oportunidades evolutivas 

desperdiçadas; a renovação das companhias evolutivas; a descoberta das benesses da Cosmoética 

vivida; a identificação da pacificação íntima; a linha divisória do progresso consciencial antes  

e depois da Cosmoética. 

 

Parafatologia: a viragem do megassediador; a viragem da megassediadora; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a aceitação pessoal, teática, da Cosmoética; a desco-

berta da Paradireitologia; a evolução consciencial da liderança baratrosférica ao amparo extrafí-

sico; o acatamento da estrutura teática da inteligência evolutiva (IE); a correção do curso evoluti-

vo pessoal e grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automaturidade-megafraternidade. 

Principiologia: o princípio consciencial em evolução. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas da desassedialidade consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amparadores Interconscienciais. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes das reciclagens existenciais. 

Neossinapsologia: as mudanças intraconscienciais com neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica. 

Binomiologia: o binômio (dupla) amparador extrafísico–assediador extrafísico; o binô-

mio (dupla) megassediador extrafísico–assediado intrafísico. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade-autorreciclagem. 

Crescendologia: o crescendo ignorância consciencial–holomaturidade consciencial;  

o crescendo belicosidade animal–pacificidade consciencial; o crescendo evolutivo consciência 

malsã–consciência benigna; o crescendo intraconsciencial trafarista profissonal–traforista 

amador. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) assediado-amparador-assediador; o trinômio (trio) de-

sassediado-amparador-desassediador. 

Polinomiologia: o polinômio heterassédio-erro-interassistência-acerto. 

Antagonismologia: o antagonismo amparo interconsciencial / heterassédio intercons-

ciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial autovitimização-heterovitimização do me-

gassediador. 

Politicologia: a democracia do livre arbítrio pessoal. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial inevitável. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a recicloteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a convivio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Terapeuticologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Cosmoetico-

logia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia;  

a Seriexologia; a Ressomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 assediex; o íncubo extra-

físico; o megapossessor. 

 

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 assediex; o sú-

cubo extrafísico; a megapossessora. 

 

Hominologia: o Homo stultus vitiosissimus; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens 

barathrosphericus; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viragem do megassediador intrafísico = a reciclagem intraconsciencial 

cosmoética da conscin doente; viragem do megassediador extrafísico = a reciclagem intracons-

ciencial da consciex doente. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da convivialidade interdi-

mensional e multiexistencial. 

 

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 viragem do megassediador, indicados para a expansão 

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

04.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 
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A  VIRAGEM  DA  CONSCIÊNCIA  MEGASSEDIADORA 
É  ACONTECIMENTO  AUSPICIOSO  PARA  TODA  A  HUMANI-
DADE  POR  INDICAR  O  MÁXIMO  DE  RECICLAGEM  DE  AL-
GUÉM  DOS  ABISMOS  AOS  PÍNCAROS  DA  AUTOLUCIDEZ. 

 

Questionologia. Qual relação você, leitor ou leitora, mantém com megassediadores? Vo-

cê promove algum tipo de desassedialidade autoconsciente? 
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V I R A G E M    I N T E R M I S S I V A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A viragem intermissiva é o momento evolutivo pessoal no qual a consciex, 

resgatada pelo amparador extrafísico, é encaminhada à comunex sadia para ambientação e recom-

posição consciencial e, devido ao automérito de ressomas anteriores e à admissão de mudança 

pessoal, através de autesforços, para patamar autevolutivo mais avançado, conquista a oportuni-

dade de ser admitida nos Cursos Intermissivos (CIs). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo viragem é de origem controversa, provavelmente do idioma Fran-

cês, virer, “virar; voltar”, e este talvez do idioma Latim Vulgar, virare, que se supõe resultar do 

cruzamento de gyrare, “girar”, com vibrare, “vibrar”, ou com vertere, “voltar, virar”. A palavra 

virar surgiu no Século XV. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 

2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim missio, missionis, 

“ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Guinada intermissiva sadia. 2.  Mudança intermissiva para melhor.  

3.  Upgrade extrafísico. 4.  Progressão da paraprocedência. 5.  Superação da Baratrosfera. 6.  Re-

ciclagem intraconsciencial intermissiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas viragem intermissiva, viragem intermissiva com-

pletista e viragem intermissiva frustrada são neologismos técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Estagnação intermissiva. 2.  Permanência baratrosférica. 3.  Conten-

ção patológica. 

Estrangeirismologia: o upgrade intermissivo; o crescendum evolutivo; o status pro-

gressivus; a virada do status quo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições intermissivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciência quanto à intermissibilidade;  

a melhoria do holopensene intrafísico pela reciclagem da consciex baratrosférica; os autorretro-

pensenes; a autorretropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os recinopensenes; a recinopensenidade. 

 

Fatologia: a virada intraconsciencial; o corte dos laços assediadores da conscin pelo en-

caminhamento do assediador extrafísico; a sensação de vazio gerada na conscin pelo afastamento 

da consciex coexistente; o início dos reencontros evolutivos; as atualizações quanto aos compas-

sageiros evolutivos; o momentum maximum da evolução até então. 

 

Parafatologia: a viragem intermissiva; a mudança de comunex para melhor; a saída da 

Baratrosfera; o aumento da lucidez extrafísica; o fim do sofrimento intermissivo; a admissão no 

CI; as repercussões intrafísicas da viragem intermissiva; a viragem da consciex assediadora atra-

vés da reciclagem da conscin; a gratidão ao amparador de função; a despedida dos companheiros 

da Baratrosfera, traumática para quem fica; a ambientação extrafísica em comunex de nível me-

diano; a autodecisão recinológica permitindo a assistência dos amparadores; o contato com o evo-

luciólogo; o bonde extrafísico formado a partir do ex-líder baratrosférico, agora assistente cos-

moético; a recin intermissiva. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo das ações 

amparador-amparando; o sinergismo autodecisão cosmoética–amparabilidade; o sinergismo au-

tolucidez–abertismo consciencial; o sinergismo amparador-CI; o sinergismo autesforço-mega-

trafor-CI; o sinergismo autorreflexão-autopredisposição-amparabilidade; o sinergismo recin-re-

céxis; o sinergismo autorreciclagem-CI-autoproéxis. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da multidimensio-

nalidade consciencial; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) predispondo a aproximação dos 

amparadores; o código grupal de Cosmoética (CGC) exemplificado multidimensionalmente. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da evolução consciencial; a teo-

ria do gargalo evolutivo; a teoria do holocarma. 

Tecnologia: as técnicas de resgate extrafísico; as técnicas de abordagem extrafísica; as 

técnicas parapedagógicas; as técnicas de desassedialidade consciencial; as técnicas paradiplo-

máticas; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas da evolução consciencial lúcida. 

Voluntariologia: o paravoluntariado atuante no resgatex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do CI; o laboratório consciencioló-

gico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colé-

gio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais do resgate extrafísico; os efeitos intraconsci-

enciais da admissão no CI; os efeitos da mudança de dimensão; o efeito holossomático da dimen-

são extrafísica homeostática; o efeito da reperspectivação evolutiva; os efeitos do contato com 

amparador extrafísico; o efeito das aulas do CI; o efeito da preparação da maxiproéxis; o efeito 

da entrevista com o evoluciólogo; os efeitos da viragem intermissiva. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas a partir do resgate extrafísico; as para-

neossinapses adquiridas no CI visando proéxis avançada; a melhoria do holopensene proporcio-

nando neossinapses autodesassediadoras; as neossinapses através do exemplarismo da consciex 

reciclante. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo ressoma-desso-

ma-intermissão; o ciclo (ascendente) invéxis-EV-duplismo-tenepes-ofiex-desperticidade-complé-

xis; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo primeiro CI–compléxis–segundo CI; o ciclo amparan-

do-amparador; o ciclo das autorreciclagens intraconscienciais. 

Enumerologia: a viragem intraconsciencial; a viragem parambiental; a viragem comuni-

cacional; a viragem interrelacional; a viragem vivencial; a viragem holossomática; a viragem 

existencial. 

Binomiologia: o binômio autopercepção holossomática–autabertura íntima; o binômio 

status momentosus–ação consequente; o binômio autolucidez-autevolução; o binômio crise-ação; 

o binômio ação-reação; o binômio CI–proéxis avançada. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação dimensão extrafísica– 

–microuniverso consciencial; a interação CI–amparador de função; a interação amparador de 

função–consciex resgatada; a interação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; a intera-

ção Paratecnologia-pararresgate. 

Crescendologia: o crescendo (evolutivo) paraprocedência pós-dessomática–paraproce-

dência cursista; o crescendo resgate da Baratrosfera–admissão no CI; o crescendo autopercep-

ção-heteroinvestimento-autorreciclagem; o crescendo ignorância–autolucidez–reciclagem intra-

consciencial–ingresso no CI; o crescendo antagonismo holopensênico–indiferença pessoal–re-
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ceptividade consciencial; o crescendo paravivência do CI–planificação da proéxis–completismo 

existencial; o crescendo fechadismo-abertismo-maxifraternismo. 

Trinomiologia: o trinômio abertismo evolutivo–vontade lúcida–autodecisão; o trinômio 

aluno do CI–monitor do CI–professor do CI; o trinômio autodecisão–resultado evolutivo–mega-

euforização; o trinômio despojamento-egocídio-maxifraternismo; o trinômio consciex baratrosfé-

rica–consciex lúcida–conscin intermissivista; o trinômio rapport-assistência-resgate; o trinômio 

investimento–dedicação–colheita intermissiva; o trinômio acolhimento-orientação-encaminha-

mento. 

Antagonismologia: o antagonismo holopensene do CI / holopensene baratrosférico;  

o antagonismo autodecisão / leniência; o antagonismo vivência do CI / belicismo atuante; o an-

tagonismo autorreciclagem / autestagnação. 

Paradoxologia: o paradoxo resgate extrafísico exitoso–Curso Intermissivo frustrado;  

o paradoxo lucidez extrafísica pré-ressomática–obnubilação intrafísica; o paradoxo destemor 

intermissivo–fobia intrafísica. 

Politicologia: a democracia pura; a atuação política nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs) ampliando a compreensão parassociológica. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a priorofilia; a assistenciofilia; a resgatefi-

lia; a parapedagogofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: as fobias sociais minando os beneficios da viragem intermissiva. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome do estrangeiro. 

Mitologia: o mito social do Deus todo-poderoso, manipulador da vida no universo, mi-

nimizando as autorresponsabilidades evolutivas assumidas no CI. 

Holotecologia: a evolucioteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a assistencioteca; a metodo-

teca; a invexoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Assistenciologia; a Autopes-

quisologia; a Conscienciometrologia; a Voluntariologia; a Invexologia; a Extrafisicologia; a Au-

torrevezamentologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o 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 intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 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 intermissor; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapi-
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ens parapsychicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens conscientiens; o Homo sapiens 

parapaedagogus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viragem intermissiva completista = o completismo da proéxis pós-Curso 

Intermissivo possibilitando ingresso em CI avançado; viragem intermissiva frustrada = o incom-

pletismo da proéxis pós-Curso Intermissivo, gerando melex na intermissão subsequente. 

 

Culturologia: a cultura do hedonismo, ao exaltar o prazer pelo prazer na manifestação 

intrafísica, pode ser considerada trafar dificultador da viragem intermissiva da consciex recém- 

-dessomada, pois a falta de lucidez causada pela exacerbação das emoções pessoais durante a vida 

intrafísica, cria parâmetros de autavaliação assentados no psicossoma, inibindo novas abordagens 

para a mudança de patamar evolutivo. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 áreas da Conscienciologia capazes 

de predispor, ao serem vivenciadas na dimensão intrafísica, a consciex recém-dessomada à vira-

gem intermissiva: 

1.  Assistenciologia. O trabalho assistencial marcante ao longo da autosseriéxis, permi-

tindo ao amparador rapport para resgate na Baratrosfera. 

2.  Decidologia. A conquista de personalidade forte, o strong profile, predispondo a au-

todecisão da mudança para melhor. 

3.  Duplologia. O estabelecimento de dupla evolutiva com amparador, criando rapport 

para a assistência pela afinidade prévia. 

4.  Mentalsomatologia. O trabalho intelectual passível de predispor o abertismo pensê-

nico à consciex baratrosférica obnubilada. 

5.  Projeciologia. A experiência, mesmo incipiente, de projeções conscientes (PCs) am-

pliando o entendimento sobre a multidimensionalidade. 

 

Invéxis. Há casos nos quais, além da viragem intermissiva, o interessado em aplicar  

a técnica da invéxis necessitará realizar a viragem intrafísica, através do autexemplo e do posicio-

namento pessoal, exercendo pressão contrária no holopensene grupocármico estagnante da resso-

ma, para poder então aplicar as ideias libertárias e avançadas do Curso Intermissivo pré-ressomá-

tico. 

 

Grupocarmologia. A viragem intrafísica pode ser caracterizada pela ressoma do inter-

missivista em holopensenes grupocármicos não libertários, necessária ao momento evolutivo pes-

soal de resgate cármico, a exemplo desses 6 tipos, listados na ordem alfabética: 

1.  Artístico. A tradição familiar nas Artes. 

2.  Bélico. O belicismo manifestado na família nuclear. 

3.  Clânico. O fechadismo exaltando o sobrenome e a raça familiar. 

4.  Empresarial. A empresa familiar subjugando os descendentes. 

5.  Político. A política de pai para filho. 

6.  Religioso. A devoção dos pais contaminando os filhos inexperientes devido ao res-

tringimento intrafísico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 viragem intermissiva, indicados para expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Automegarrecurso  pré-ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

03.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Autoparaprocedência  cursista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Indução  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

10.  Natureza  intermissiva:  Intermissiologia;  Neutro. 

11.  Nível  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

13.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

A  VIRAGEM  INTERMISSIVA  DEMARCA  A  CAMINHADA  

PESSOAL  PELO  INÍCIO  DA  AUTOLUCIDEZ  EVOLUTIVA,  
CAPAZ  DE  IMPULSIONAR  A  CONSCIÊNCIA  PARA  O  AU-
TODOMÍNIO  INTERDIMENSIONAL,  RUMO  AO  SERENISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experienciou a viragem intermissiva? Qual 

aproveitamento vem tendo de semelhante condição em prol da evolução grupal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37 

ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15 
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 241 e 242. 
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 

102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

252 e 978. 

 

P. M. 
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V I S A G I S M O  
( E S T E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O visagismo é o conjunto de técnicas utilizadas para valorizar a imagem da 

conscin, homem ou mulher, empregando recursos estéticos de acordo com as características físi-

cas e temperamentais, em consonância com os princípios da linguagem visual. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo visagismo deriva do idioma Francês, visagisme, “estudo do rosto  

e Arte de valorizar a beleza e suas características, através de técnicas estéticas, pela harmonia das 

linhas, cores e volume do penteado e maquilagem”. Apareceu em 1936. 

Sinonimologia: 1.  Técnicas da equilibração aparência-temperamento 2.  Técnicas valo-

rizadoras da beleza. 3.  Técnicas de valorização da aparência somática. 4.  Técnicas de harmoni-

zação do confor somático. 

Neologia. As duas expressões compostas visagismo mínimo e visagismo máximo são ne-

ologismos técnicos da Esteticologia. 

Antonimologia: 1.  Desleixo com o visual. 2.  Descuidado com a imagem pessoal.  

3.  Desatenção ao visual pessoal. 4.  Banalização da imagem pessoal.  

Estrangeirismologia: o look consciencial; a pleasant countenance; o enhancing energé-

tico; o highlight dos traços harmônicos; o upgrade da força presencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente do autodiscernimen-

to quanto à visão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; o holopensene da valorização 

do autoconceito, da autoimagem e da autestima; os esteticopensenes; a esteticopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade; o holopensene da depreciação da ima-

gem pessoal; o holopensene da carência afetiva identificado na imagem corporal; o holopensene 

da falta de cultura refletido no visual da conscin; o holopensene infantil transparecido na face;  

o holopensene da linguagem visual. 

 

Fatologia: o visagismo; os autoquestionamentos gerados a partir da imagem corporal;  

a revelação da identidade intraconsciencial; a busca pelo visual harmônico; a inteligência evoluti-

va (IE) permeando a área da estética; a reparação da expressão desconfortável provocada pelas 

sobrancelhas desequilibradas; o desenvolvimento da capacidade perceptiva corporal, melhorando 

a autoconfiança; a capacidade de o cérebro interpretar símbolos; o ato de reeducar ao invés de 

medicar; a harmonia entre intenção, autoconhecimento e beleza; a imagem vista no espelho ver-

sus a imagem idealizada; a eliminação do estigma da imagem gorda ou magra, feia ou bonita;  

a evitação da autobservação sarcástica e assediadora; a renovação do guarda-roupa; a anulação do 

ponto cego da consciência a qual rejeita o próprio soma; a câmera posicionada na geladeira, esti-

mulando o “sorriso japonês”, exercitando emoldurar simpatia facial; o exercício, em frente ao es-

pelho, reproduzindo cenas conflituosas, desdramatizando e reformulando as emoções de críticas 

para com o soma; o desenvolvimento da coragem para assumir o percentual dismorfóbico; a am-

pliação assistencial compreendendo o outro pela leitura facial; o aprendizado da leitura nas entre-

linhas; a descoberta temperamental predominante do interlocutor; a autaceitação sem cangas dos 

estereótipos sociais; a utilização da visão periférica na leitura facial; a resolução da autoimagem 

disfuncional; a correção da miopia e estigmatismo quanto à própria imagem causando inseguran-

ça; a autaceitação da própria imagem; a decodificação visual por linhas, cores e volume, utilizada 

pelo cérebro para diferenciar o belo do feio; o estímulo para a exteriorização da força presencial; 
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a maquilagem definitiva ao modo de plástica reparadora; a autoimagem construída de acordo com 

os valores intraconscienciais; a careca imponente e autafirmadora; o nariz infantil do palhaço;  

a terceirização da construção da autoimagem; o equilíbrio entre tom de voz e expressão facial;  

o enfrentamento do preconceito em ser belo ou feio; o acolhimento ao doente de imagem debilita-

da; a capacidade de olhar, enxergando além da imagem; a assistência no olhar fraterno, enxergan-

do a consciência; o cultivo do sorriso como sendo ingresso de entrada no Holociclo; a transposi-

ção da emoção instintiva estética do estilo pessoal, para a emoção lógica evolutiva e assistencial.  

 

Parafatologia: a linguagem visual qualificando as leituras energéticas; a iscagem lúcida 

durante a leitura corporal; o exercício da mobilização básica de energias (MBE); o mapeamento 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; a tenepes; a promoção da parapsicosfera harmônica, pela aceitação da imagem pessoal; a lin-

guagem visual reforçando a criatividade técnica voltada à parassistencialidade; a paraimagem do 

psicossoma; a paratransfiguração; o apego inconsciente à autoimagen criada em vidas passadas;  

a atualização da autoimagem fixada na holomemória; o exercício da clarividência facial; a hipóte-

se de a ausência de conflitos com a autoimagem em ressomas anteriores favorecer o visual atual; 

o exercício do visagismo intrafísico aprimorando a leitura do paravisual na projeção lúcida (PL); 

a paracomatose transfiguradora do paravisual; o movimento evolutivo parapsíquico, decodifican-

do símbolos na autoimagem além do cérebro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo imagem somática–temperamento; o sinergismo autacei-

tação-autolibertação; o sinergismo expressão-simpatia; o sinergismo beleza-harmonia; o siner-

gismo linguagem visual–percepção energética. 

Principiologia: o princípio da construção da identidade através da imagem; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do poder da consciência sobre o holossoma; o prin-

cípio da autopesquisa através da leitura facial; o princípio das prioridades evolutivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), transmitido pela imagem; o códi-

go pessoal de Cosmoética qualificando a autoimagem; o código dos valores conscienciais reno-

vados; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado na assistência no dia a dia. 

Teoriologia: a teoria da percepção da forma; a teoria e a prática da tares pelo visagis-

mo; a teoria da linguagem visual; a teoria do cérebro decodificador da imagem; a teoria da Ho-

lossomatologia. 

Tecnologia: a técnica da construção da autoimagem próxima à identidade intraconsci-

encial; a técnica de projeção da imagem facial do alcoolista após dez anos de vício; a técnica de 

viver bem com a imagem; a técnica da equilibração facial; as técnicas da assim e desassim na 

leitura facial; a técnica da aceitação do soma como sendo veículo otimizado para a evolução. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Autorre-

trocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Esteticologia; o Colégio Invisível da Somatologia; 

o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapsicotécnica; o Colégio Invisí-

vel da Autorretrocogniciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Gru-

pocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos da autopacificação dos conflitos com a autoimagem; os efeitos da 

autoimagem sobre a evolução autoconsciente; os efeitos benéficos da plástica reparadora; os 

efeitos da saúde sobre a autoimagem; os efeitos das reciclagens intraconscienciais sobre a ima-

gem pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela evitação lúcida das posturas antagôni-

cas à imagem pessoal; as neossinapses desencadeadas pela desdramatização da imagem; as ne-
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ossinapses adquiridas pela reciclagem da linguagem corporal; as neossinapses favorecidas pela 

qualificação das energias dirigidas às gescons. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo construir-desconstruir-reconstruir aplicado à autoimagem; 

o ciclo vontade-decisão-organização do autoconhecimento pela imagem; o ciclo dessoma-inter-

missão-ressoma; o ciclo autoperceptivo da imagem somática-psicossomática-energossomática- 

-mentalsomática. 

Enumerologia: o visual assistencial; o visual assediador; o visual conciliador; o visual 

pacificador; o visual estigmatizador; o visual arrongante; o visual deprimido. 

Binomiologia: o binômio visual-paravisual; o binômio verbal-visual; o binômio forma- 

-função; o binômio verbação-expressão; o binômio assimetria-simetria; o binômio psicosfera 

energética–aparência física; o binômio harmonia física–harmonia pensênica. 

Interaciologia: a interação imagem superficial–imagem autêntica; a interação imagem-

-paraimagem; a interação soma–expressão corporal; a interação soma-psicossoma; a interação 

autestima-autoimagem; a interação estética-conforto; a interação beleza holossomática–força 

presencial; a interação recin intrafísica–recin extrafisica. 

Crescendologia: o crescendo autoimagem idealizada–autoimagem real; o crescendo 

defectividade somática–beleza consciencial; o crescendo autoconceito negativo–autestima. 

Trinomiologia: o trinômio autoimagem-comunicabilidade-parapsiquísmo; o trinômio 

higidez pensênica–homeostase energética–fisionomia serena. 

Polinomiologia: o polinômio soma-temperamento-expressão-imagem; o polinômio ima-

gem impressiva–charme–simpatia–força presencial; o polinômio postura antipática–arrogância– 

–ignorância–egocentrismo–orgulho; o polinômio equilíbrio-determinação-segurança-serenidade 

revelados na postura da conscin assistente; o polinômio maquilagem-acessórios-roupas-sapatos 

adequados a cada ocasião. 

Antagonismologia: o antagonismo visual autestigmatizado / visual sereno; o antagonis-

mo autorrejeição somática / aceitação do próprio soma; o antagonismo ignorância da linguagem 

visual / compreensão da sinalética somática. 

Paradoxologia: o paradoxo de a imagem mostrar além das aparências; o paradoxo do 

sorriso enganador; o paradoxo de a imagem agradável poder assediar. 

Politicologia: a politicagem manipulando a imagem para ganhar votos; a belicocracia;  

a aristocracia; a monarquia; a religiocracia. 

Filiologia: a parapsicofilia; a energofilia; a somatofilia; a conscienciofilia; a morfofilia; 

a esteticofilia; a helenofilia; a tecnofilia; a reeducaciofilia.  

Fobiologia: a dismorfofobia; a criticofobia; a reciclofobia; a reeducaciofobia; a intera-

ciofobia; decidofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da bulimia; a síndrome da anorexia; a prevenção da síndro-

me do desviacionismo; a evitação da síndrome da despriorização consciencial; a superação da 

síndrome da desarmonia corporal; a síndrome da mesmice mantendo a autoimagem inalterada. 

Maniologia: a tabacomania; a alcoolomania; a toxicomania; a mania de tercerizar as es-

colhas na construção da imagem. 

Mitologia: o mito da juventude eterna; o mito da imortalidade do soma; o mito do corpo 

perfeito; o mito de a beleza ser apenas superficial; o mito de a beleza ser esnobe. 

Holotecologia: a somatoteca; a tecnoteca; a traforoteca; a comunicoteca; a recinoteca;  

a socioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Esteticologia; a Fisiologia; a Dermatologia; a Psicologia; a Pro-

jeciologia; a Semiologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Interassisten-

ciologia; a Autopensenologia; a Etologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o visagista; o cabeleireiro; o consultor de moda; o esteticista; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; 

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; 

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a visagista; a cabeleireira; a consultora de moda; a esteticista; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

semperaprendens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapi-

ens desassediator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: visagismo mínimo = o utilizado para melhorar a expressão visual da 

conscin, objetivando facilitar a convivialidade interpessoal cotidiana; visagimo máximo = a busca 

intencional pela expressão imagética de equilíbrio entre os veículos holossomáticos, visando au-

mentar a força presencial necessária aos trabalhos assistenciais. 

 

Culturologia: a cultura do desembaraço evolutivo; a cultura da Homeostaticologia;  

a cultura da autorganização consciencial.  

 

Parapatologia. Segundo a Etologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 condições 

disfuncionais da conscin, passíveis de serem corrigidas pela aplicação das técnicas do visagismo: 

1.  Anacronia: o visual de adolescente mantido após a idade adulta. 

2.  Assimetria: o desequilíbrio na geometria corporal. 

3.  Autagressão: a tatuagem e o piercing do rebelde sem causa. 

4.  Careta: as rugas de expressão denunciadoras da falta de higiene pensênica.  

5.  Carolice: a imagem de santarrão ou santarrona. 

6.  Excesso: o exagero dos penduricalhos e acessórios, carregando a psicosfera; a maqui-

lagem carregada. 

7.  Falsidade: o sorriso de político, amarelo ou franco, utilizado ao modo de moeda de 

troca corruptora. 

8.  Mascaramento: a fisionomia antipática; a face chorona; a máscara autoritária; a “ca-

ra de paisagem”; o semblante de viuvez.  

9.  Mau-tom: a sensualidade na delegada; a sedução na médica; a maquilagem na cri-

ança. 
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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 visagismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Apreensão  estética:  Percucienciologia;  Neutro. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Beleza:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Couraça  holossomática:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Dismorfofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Estratégia  de  enfrentamento:  Etologia;  Neutro. 

09.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Identificação  do  padrão:  Holopesquisologia;  Neutro. 

11.  Ilusão  da  regularidade:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Imitação  individual:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Resgate  da  autestima:  Olomaturologi;  Homeostático. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

O  VISAGISMO  ATUA  NO  MELHORAMENTO  DA  COMUNICA-
BILIDADE  NÃO  VERBAL  DA  CONSCIN,  PELA  ESTIMULA-

ÇÃO  DA  CRIATIVIDADE,  DA  IMAGINAÇÃO  E  DA  SENSIBI-
LIDADE,  EXPRESSAS  POR  MEIO  DA  LINGUAGEM  VISUAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido(a) quanto à realidade da linguagem 

visual expressa pelo soma? Identifica as informações transmitidas pela imagem pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Hallawell, Philip; Visagismo Integrado: Identidade, Estilo e Beleza; apres. Oswaldo Alcântara; revisores 

Marcondes de Souza; Fátima de Carvalho; & Luiza Elena Luchini; 286 p.; 15 partes; 8 seções; 280 caps.; 10 diagramas;  

1 E-mail; 70 fotos; 26 ilus.; 3 websites; epíl.; 69 filmes; 67 refs.; 3 webgrafias; alf.; 21 x 16 cm; br.; sob.; 2a reimp.; Se-
nac; São Paulo, SP; Julho, 2011; páginas 22 a 28, 155 a 157, 168 e 171. 

2.  Maciel, Luci Fagundes; Beleza Leve; 120 p.; 3 partes; 33 seções; 31 caps.; 3 citações; 3 websites; epíl.; 30 

filmes; 30 refs.; 34 webgrafias; alf.; 20 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Virtual Books Ltda; Pará de Minas, MG; Setembro, 2014; pá-
ginas 22 a 26, 66 a 69, 88, 112 e 114. 

3.  Rogick, Flávia; Consciência Centrada na Assistência; revisores Djalma Fonseca; Eucárdio Derosso; Tiago 

Ornellas; & Ninarosa Manfroi; 300 p.; 4 partes; 38 seções; 34 subseções; 34 caps.; epíl.; 59 refs.; alf.; 24 x 16 cm; br.;  
1a imp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 36, 37, 56, 68, 123 a 125, 156 a 158, 231  

e 256. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A visão é o órgão do sentido da vista, a maior percepção orgânica, humana, 

captação sensorial ou atributo consciencial caracterizado pelo ato de enxergar, seja de modo su-

perficial ou profundo, pontual ou universal, intrafísico ou parapsíquico (clarividência), determi-

nando a apreensão inicial da autoconsciencialidade das realidades extraconscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo visão vem do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”. Surgiu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Ação de ver. 02.  Faculdade de enxergar. 03.  Sentido da vista.  

04.  Autoscopia. 05.  Autovisão. 06.  Introvisão. 07.  Heteroscopia. 08.  Heterovisão; laterovisão. 

09.  Megapercuciência. 10.  Óptica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo visão: ante-

visão; autovisão; cosmovisão; entrevisão; heterovisão; intravisão; laterovisão; megavisão; mi-

crovisão; minivisão; monovisão; neocosmovisão; omnivisão; paravisão; previsão; retrovisão; re-

visão; televisão; visada; visado; visagem; visagento; visagismo; visagista; visagística; visagísti-

co; visante; visar. 

Neologia. Os 2 vocábulos minivisão e maxivisão são neologismos técnicos da Autodis-

cernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Ablepsia; amaurose; ceguicidade; invisualidade. 2.  Tiflose. 3.  Vi-

são distorcida. 4.  Cosmovisiopatia. 5.  Impercuciência. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; os maturopensenes; a maturopensenidade. 

 

Fatologia: a visão; a monovisão; a megavisão; a visão lógica; a fidedignidade da visão; 

o equilíbrio cognitivo da visão; a antevisão; a perspectiva da visão; a visão particular do Cosmos; 

a acuidade visual; a visualização; a afiguração; as imagens; a percepção do fato; a autolucidez;  

o reparo da nuança; o descortino; o escrutínio; a dissecção analítica; o juízo autocrítico; a foca-

gem consciencial; a interpretação racional. 

 

Parafatologia: a visão omnidirecional; a parapercepção do parafato. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico 

da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Binomiologia: o binômio Anatomia-Paranatomia; binômio comunicação visual–ideia 

parafactual. 

Interaciologia: a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio ciano-ma-

genta-amarelo; o trinômio vermelho-verde-azul. 

Antagonismologia: o antagonismo luz / trevas. 

Fobiologia: a escotofobia; a omatofobia; a ablepsifobia. 
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Holotecologia: a cosmovisioteca; cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Imagética; a Imagisticologia; a Fa-

tuística; a Parafatuística. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o clarividente; o psicômetra; o pré-serenão vulgar; o tenepessista;  

o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a clarividente; a psicômetra; a pré-serenona vulgar; a tenepessista;  

a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens psychometra; o Homo sapiens clarividens; o Homo sa-

piens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivisão sadia = a condição da conscin com inteligência evolutiva da 

Intrafisicologia; maxivisão sadia = a condição da conscin com inteligência evolutiva da Extrafisi-

cologia. 

 

Olhos. Sob a ótica da Somatologia, a visão ou os olhos são os órgãos ou sentidos somáti-

cos mais intelectuais ou mais íntimos às elaborações imediatas das autopensenizações através dos 

hemisférios cerebrais. 

 

Autopercepções. Segundo a Experimentologia, o sensitivo parapsíquico não deve cen-

trar as autopercepções através dos olhos e, sim, por intermédio das parapercepções pelos parao-

lhos. Há de ver além da visão da pessoa vulgar, não desenvolvida parapsiquicamente, ou quem vi-

ve ainda sem enxergar completamente a multidimensionalidade. 

Intraconsciencialidade. De acordo com a Holomaturologia, contudo, a visão interior 

(endovisão) ou o autodiscernimento, é o verdadeiro motor da vontade, da intencionalidade e da 

autodeterminação de qualquer consciência. Por isso, torna-se relevante atentarmos para as catego-

rias básicas da visão, em geral. 

 

Taxologia. No contexto da Autopesquisologia, há, por exemplo, na ordem funcional,  

4 categorias básicas de visão: a monovisão homeostática, a megavisão homeostática, a monovisão 

nosográfica e a megavisão nosográfica. À frente estão discriminadas as características mais rele-

vantes de cada categoria. 

 

Monovisão homeostática (minivisão, microvisão, positiva, sadia, ou neutra). Eis, por 

exemplo, na ordem alfabética 10 características básicas: 

01.  Atomização: a síntese; a visão diurna; a visão noturna. 

02.  Cosmanálise: o cosmograma; o recorte. 

03.  Dissecção: o resultado do micrótomo; a visão unidimensional. 

04.  Estereoscopia: a visão binocular estereoscópica; a impressão de profundidade; a vi-

são somática; a visão técnica. 

05.  Megadetalhismo: as minúcias intrínsecas; a visão periférica. 

06.  Microscópio: o infinitamente pequeno; a visão do campo. 

07.  Pontualização: o pico da rememoração; a visão objetiva. 

08.  Pulverização: a análise; a boa visão auto e heterocrítica. 
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09.  Raio laser: por exemplo, a visão biônica; a Nanotecnologia. 

10.  Telescópio: o infinitamente grande; a visão espacial. 

 

Megavisão homeostática (maxivisão, macrovisão, positiva, sadia, ou neutra). Eis, por 

exemplo, na ordem alfabética, 10 características básicas: 

01.  Cosmoconscienciologia: a visão enciclopédica; a Cosmoconviviologia. 

02.  Cosmoeticologia: a incorruptibilidade; a Policarmologia; a Megatraforologia. 

03.  Cosmovisiologia: a cosmovisão; a visão geral cósmica; a visão panorâmica; a visão 

abrangente; a visão em bloco; a omnivisão; a Cosmometria. 

04.  Holomnemônica: a superexcitabilidade da memória evocativa; a multimídia mne-

mônica. 

05.  Holotecnologia: o neofililismo avançado; a Macrotecnologia. 

06.  Multiculturologia: o Holoculturalismo; o Cosmopolitismo; a visão global; a Globa-

lização. 

07.  Paracerebrologia: a visão holossomática; a visão mental; a tela mental. 

08.  Parapsiquismo: a clarividência; a pangrafia; a visão no tempo; a precognição; a vi-

são da aura orgástica. 

09.  Tudologia: a Inventariologia; a mundividência; o Holismo; a Holística. 

10.  Universalismo: a visão multifacetada; a visão pluralista; a Holofilosofia. 

 

Monovisão nosográfica (minivisão, microvisão, negativa, doentia, ou patológica). Eis, 

por exemplo, na ordem alfabética, 10 características básicas: 

01.  Alucinação: a visão alucinatória; a visão deformada; a falsa visão; o entressonho. 

02.  Amaurose: a tiflose; a ablepsia; a ambliopia mental; a visão curta; a miopia. 

03.  Apriorismose: o preconceito; o pré-julgamento insensato; a Dogmática. 

04.  Egocentrismo: o engessamento consciencial; a visão obtusa. 

05.  Imagisticologia: o devaneio; o engano da visão; a ilusão ótica. 

06.  Interiorose: a acriticidade; o fechadismo sociológico; a monovisão parcelada; o na-

cionalismo exacerbado; o tribalismo; o neofobismo retrô. 

07.  Materialismo: o fisicalismo eletronótico; a visão paroquial; a visão dermatológica. 

08.  Onirologia: o pesadelo; a visão beatífica. 

09.  Superstição: o medievalismo; o passadismo; a visão acanhada; a visão ultrapassada. 

10.  Utopismo: a fantasia; o visionarismo; o antifactível. 

 

Megavisão nosográfica (maxivisão, macrovisão, negativa, doentia, ou patológica). Eis, 

por exemplo, na ordem alfabética, 10 características básicas: 

01.  Baratrosfera: a sucursal na intrafisicalidade. 

02.  Belicismo: a guerra; o conflito armado; a xenofobia; o Intolerantismo. 

03.  Derrotismo: o pessimismo cronicificado; os fatos infaustos; a sucessofobia; a fra-

cassomania; o decadentismo; a bancarrota. 

04.  Ditadura: a tirania; a visão animal humana. 

05.  Dramatologia: a teatralidade; a ênfase dos fatos infelizes. 

06.  Egocarmologia: o umbigão; a umbiliguidade. 

07.  Genocídio: o etnocentrismo; o teoterrorismo. 

08.  Pânico: a pusilanimidade; a insegurança; o terrorismo; a visão apocalíptica. 

09.  Sinistrose: o catastrofismo; o apocaliptismo. 

10.  Subcerebrologia: a Somatologia; a visão deficitária; a multimídia intrínseca. 

 

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 visão, em geral, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

7.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

 

OS  OLHOS  E  OS  PARAOLHOS  TÊM  RELAÇÃO  ESTREITA  

COM  A  HOLOPENSENIZAÇÃO,  A  AUTODISCERNIMENTO-
LOGIA,  A  MULTIDIMENSIONALIDADE,  A  HOLOMNEMÔ-
NICA,  A  HOLOBIOGRAFOLOGIA  E  A  HOLOSSOMÁTICA. 

 

Questionologia. Qual visão predomina em você: a mono ou a megavisão? Desde quando? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Janela da Alma. País: Brasil. Data: 2001. Duração: 73 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Li-
vre. Idioma: Português; Inglês; & Francês. Cor: Colorido. Legendado: Francês; & Inglês (em DVD). Direção: João Jar-

dim; & Walter Carvalho (co-diretor). Participação: Hermeto Paschoal; João Ubaldo Ribeiro; Oliver Sacks; José Sarama-

go; Wim Wenders & Marieta Severo (entre outros). Produção: João Jardim; & Flávio R. Tambellini. Roteiro: Walter 
Carvalho; & João Jardim. Fotografia: Walter Carvalho. Música: José Miguel Wisnik. Montagem: Karen Harley; & João 

Jardim. Companhia: Brazil Telecom; Dueto Filmes; Estúdios Mega; Ravina Filmes; & Tibet Filme. Sinopse: 19 pessoas 

com graus diferentes de deficiência visual narram diferentes maneiras de enxergar a si, os outros e o mundo. 
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V I S Ã O    P A N O R Â M 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 visão panorâmica é a clarividência retrospectiva espontânea, em bloco, 

de fatos humanos e condições psicológicas vividas pela consciência intrafísica, seguindo a supe-

ratividade da memória evocativa. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo visão deriva do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista; aparição; 

visão; ideia; visão noturna; sonho; concepção; imaginação”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo 

panorama é adaptação do idioma Inglês, panorama, composto pelo prefixo do idioma Grego, pás, 

pasa, pan, genitivo de pantós, “cada; cada um(a); todos; inteiridade; totalidade; todo o possível; 

tudo possível”, e pelo elemento de composição do idioma Grego, hórama, “o que se vê, espetá-

culo”. A palavra panorama foi cunhada pelo pintor escocês Robert Barker (1739–1806) no Sé-

culo XVIII. O termo panorama apareceu, no idioma Português, no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Visão autorretrospectiva. 02.  Paravisão pessoal; retrovisão panorâ-

mica. 03.  Megavisão pessoal. 04.  Intravisão pessoal. 05.  Visão macro do ego. 06.  Visão autana-

lítica. 07.  Autovisão concisa; autovisão sumária. 08.  Clarividência panorâmica. 09.  Retroproje-

ção autopensênica; retrovisão sinóptica existencial. 10.  Egossíntese evolutiva; retrospectiva auto-

biográfica. 

Neologia. As duas expressões compostas visão panorâmica projetiva e visão panorâmi-

ca dessomática são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 01.  Visão comum. 02.  Visão monodimensional. 03.  Clarividência via-

jora. 04.  Autoscopia. 05.  Heteroscopia. 06.  Heterovisão; omnivisão. 07.  Laterovisão. 08.  Mo-

novisão humana. 09.  Visão míope. 10.  Visão estereoscópica; visão remota. 

Estrangeirismologia: a ego trip; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto aos parafenômenos da clarividência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade clarividente; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade. 

 

Fatologia: a visão panorâmica mnemônica; a faculdade mental de ver, enxergar e visua-

lizar; a visão mental; a intravisão; o dicionário analógico pessoal; a visão de conjunto a partir dos 

fatos pessoais; a visão atacadista de si próprio; a prospectiva pessoal por meio das retrovisões;  

a autodissecção das autossubjetividades; a visão evolutiva; o cosmorama pessoal. 

 

Parafatologia: a visão panorâmica; a visão panorâmica projetiva; a visão panorâmica no 

momento da dessoma; a autorretrospectiva final; a análise crítica das retrovivências; os erros e os 

acertos; os ganhos e as perdas; as autorreflexões sobre as próprias performances; a reprise da 

existência; a revivência das experiências prévias; o inventário das autovivências; as reminiscên-

cias pessoais absconsas; a visão interna, múltipla, onifluente das realidades vividas; a visão dos 

paraolhos; os fatos marcantes; os fatos triviais; os fatos negligenciados; os melhores momentos; 

os momentos difíceis; o contexto histórico; o contexto grupocármico; o cinemascópio da vida 

pessoal; a cosmovisão ou visão globalista de si próprio; a retrocognição integral desta vida huma-

na; a visão interna do microuniverso consciencial; a visão da abertura do caminho; a vivência es-

tratégica da evolução pessoal; a visão curva parapsíquica; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o aumento da visão de conjunto 
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sobre os retrofatos; a experiência da quase morte (EQM); o momento da dessoma; a parapsicote-

ca; o descortino dos parafatos ligados aos fatos; a maior compreensão dos fatos a posteriori; a no-

ção realista do próprio saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo visão dos olhos–paravisão dos paraolhos. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da clarividência; a técnica conscienciométrica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: os efeitos do passado no presente e no futuro; o efeito halo da visão pano-

râmica. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da análise das retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo ressomático lembrar-esquecer-relembrar. 

Enumerologia: o visual; a paisagem; o cenário; o cosmorama; a perspectiva; o entorno; 

o horizonte. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida projetiva; o binômio experiência-apren-

dizagem; o binômio retrospectiva-prospectiva. 

Interaciologia: a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral; a inte-

ração Cronêmica-Proxêmica; a interação fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo visão tacanha–visão cosmovisiológica. 

Trinomiologia: o trinômio lucidez-concentração-atenção. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-auto-

discernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo ego / alter ego; o antagonismo visão retrospectiva / 

visão prospectiva; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo visão panorâmica (parafenô-

meno) / mundividência pessoal. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autocogniciofilia. 

Maniologia: a nostomania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Dessomatologia; a Holo-

mnemônica; a Mnemossomatologia; a Egologia; a Egocarmologia; a Egocentrismologia; a Rece-

xologia; a Cosmovisiologia; a Lucidologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 clarividens; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens panoramicus; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens cogni-

tor; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: visão panorâmica projetiva = a do projetor consciente, homem ou mu-

lher; visão panorâmica dessomática = a do dessomante, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a Culturologia da Autoparapercepciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 10 características básicas do parafenômeno da visão panorâmica: 

01.  Instantaneidade. O cérebro é considerado ainda a caixa preta da conscin. As cenas 

da visão panorâmica se desenrolam sucessiva e subitamente, surpreendendo o indivíduo, parecen-

do turbilhão ordenado de fatos em torno do personagem. 

02.  Simultaneidade. Podem ocorrer experiências simultâneas de diferentes fatos exibi-

dos através de imagens vivas, ao mesmo tempo, no mesmo plano. 

03.  Ordenação. As cenas da visão panorâmica também podem seguir ordenadamente, 

de modo regular, seja em sentido inverso aos fatos vividos; ou em sentido direto, na sucessão cro-

nológica exata na qual realmente se produziram. 

04.  Intensidade. O número quanto às lembranças da visão panorâmica varia de indiví-

duo para indivíduo (conscin ou consciex). As recordações trazem o panorama inteiro da existên-

cia decorrida até aquele momento, desde as ocorrências triviais às mais importantes. As recorda-

ções parciais se restringem a trecho específico da vida intrafísica. 

05.  Imagens. As imagens da visão panorâmica são pictográficas, quadros figurativos da 

vida comum com vivacidade rara, espetáculo de som, cor, movimento e emoção como se desenro-

lassem diante da consciência. 

06.  Clareza. As cenas exibem extrema clareza, apontando todos os mínimos detalhes in-

trínsecos e colaterais das ocorrências da visão panorâmica, até mesmo os quadros esquecidos  

e inesperados. As cenas podem surgir com incrível vivacidade ou serem projetadas apenas em 

duas dimensões (multimídia mnemônica ou intraconsciencial). 

07.  Sensações. As impressões experimentadas na visão panorâmica são profundas, seja 

de satisfação, alívio ou remorso. O fenômeno envolvente permite à consciência analisar as pró-

prias sensações no desfile da própria Historiografia Pessoal, em painéis, momentos críticos  

e acontecimentos comuns; tanto as ações gratificantes quanto atitudes das quais ainda se envergo-

nha. Raramente as lembranças têm caráter impessoal. 

08.  Duração. As milhares de cenas – perfeita recapitulação, episódio a episódio – da vi-

da humana, perduram por alguns segundos ou se estendem ao máximo até cerca de 1 hora. Não há 

quaisquer sensações quanto à passagem dos minutos. 

09.  Significação. A visão panorâmica pode ser interpretada como esforço educacional 

para ajudar a conscin a entender o significado da vida ou a realidade humana. 
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10.  Resumo. As recordações da visão panorâmica podem ser de todo o período da vida 

consciencial, ou podem surgir apenas tal qual resumo seletivo, com as lembranças tão só dos epi-

sódios mais importantes ou decisivos. 

 

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 visão panorâmica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

03.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

09.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

12.  Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

O  MAIS  INTELIGENTE  É  APROVEITAR  A  IDENTIFICAÇÃO  

DOS  TRAÇOS  BÁSICOS  DA  NATUREZA  DA  VISÃO  PANO-
RÂMICA  PARA  REFLETIR  SOBRE  A  RECICLAGEM  PRIO-

RITÁRIA  MÁXIMA  DOS  NOVOS  PASSOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o parafenômeno da visão panorâ-

mica? Já vivenciou algum parafato similar, nessa linha de manifestação holomnemônica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bozzano, Ernesto; A Crise da Morte; pref. e trad. Guillon Ribeiro; 178 p.; 17 caps.; 4 enus.; perguntas; res-

postas; 13 refs.; 18 x 13 cm; br.; 4a Ed.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 1974; páginas 29, 36, 37, 46, 58, 97, 129 e 165. 
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V I T A L I D A D E    S O M Á T I C A  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vitalidade somática é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

promover o vigor físico e bioenergético, através do equilíbrio dinâmico da saúde orgânica objeti-

vando a eficácia psicofisiológica na consecução da programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vitalidade deriva do idioma Latim, vitalitas, “força vital; princípio 

de vida”. Surgiu no Século XVII. A palavra somática vem do idioma Francês, somatique, e esta 

do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Vitalidade androssomática. 2.  Vitalidade ginossomática. 3.  Dinami-

zação somática. 4.  Vigor físico. 5.  Força do corpo. 6.  Robustez somática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo vitalidade: 

autovitalidade; desvitalização; desvitalizada; desvitalizado; desvitalizador; desvitalizadora; des-

vitalizar; revitalização; revitalizada; revitalizado; revitalizador; revitalizadora; revitalizante; re-

vitalizar; revitalizável; supravital; vital; vitaliciada; vitaliciado; vitaliciar; vitaliciedade; vitalí-

cio; vitalina; vitalismo; vitalista; vitalística; vitalístico; vitalização; vitalizada; vitalizado; vitali-

zador; vitalizadora; vitalizamento; vitalizante; vitalizar; vitalizável. 

Neologia. As duas expressões compostas vitalidade somática básica e vitalidade somá-

tica cultivada são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Debilidade somática. 2.  Inércia somática. 3.  Prostração somática. 

Estrangeirismologia: o bien-être; o body neutron; o body stand; o burnout; o check list 

da saúde somática; o checkup clínico periódico; o état d’équilibre; o keep on fitness; a nice per-

formance; a performance holossomática; a qualité de vie. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego sadio do soma. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Vitalidade: 

felicidade fisiológica. 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio latino relacionado ao tema: – Mens sana in corpore 

sanus. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde física, emocional e mental; os neopense-

nes sadios; a autorretilinearidade pensênica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenização está-

vel; o holopensene da paraprofilaxia. 

 

Fatologia: a vitalidade somática; o autodomínio do soma otimizando a homeostasia ge-

ral; os benefícios do soma sadio; os cuidados com o corpo; a manutenção da saúde emocional  

e mental refletindo no soma; a escolha das atividades físicas; a necessidade dos exercícios físicos; 

as variações das atividades físicas periódicas; a dedicação ao exercício físico gradativo até o al-

cance de 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes semanais; os exercícios de flexibilidade (alongamentos);  

o sedentarismo causador de doenças; os riscos ergonômicos; o sobrepeso; a obesidade encurtando 

a vida humana; a autoprofilaxia somática; o sono reparador; o bom humor; a autopromoção da sa-

úde física; o consumo dos alimentos funcionais nutracêuticos; a suplementação polivitamínica;  

o uso de antioxidantes no combate aos radicais livres; o consumo diário de frutas, verduras e le-

gumes; o controle do estresse; a importância da estabilidade dos hormônios durante a vida; o sis-

tema imunológico funcional; a harmonia dos 4 veículos de manifestação; a saúde física em todas 

idades; o alcance da longevidade com vitalidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático (EV); a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o ectoplasma potencializado pela saúde somática; a harmonização 

das energias conscienciais (ECs). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a Fisiologia do Exercício embasando o sinergismo adaptação muscu-

lar–neurogênese–plasticidade cerebral. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de viver quali-

tativamente melhor. 

Tecnologia: a técnica de usar o monitor de ritmo cardíaco nos exercícios físicos aeróbi-

cos mantendo índice entre 60% e 75% da frequência cardíaca máxima (FCM); a técnica do ba-

nho atlético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Paragenética; a manuntenção do cor-

po físico ativo e saudável no laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia. 

Neossinapsologia: as neossinapses vitalizadoras. 

Ciclologia: o ciclo de treinos físicos diversificados no ciclo de verões e invernos ininter-

ruptos no ciclo etário humano; a alternância androssoma-ginossoma no ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP). 

Enumerologia: a vitalidade dos órgãos; a vitalidade hormonal; a vitalidade energosso-

mática; a vitalidade sexual; a vitalidade psicossomática; a vitalidade pensênica; a vitalidade men-

talsomática. 

Binomiologia: o binômio profilaxia–saúde física; o binômio patológico obesidade–do-

ença; o binômio carência nutricional–saúde debilitada; o binômio manutenção da saúde pes- 

soal–vida longeva; o binômio saúde-vitalidade; a interferência do binômio assim-desassim na vi-

talidade somática. 

Interaciologia: a interação apoptose–reciclagem existencial; a interação interocepção- 

-parapsiquismo; a interação Fisiologia-Parafisiologia. 

Crescendologia: o crescendo aumento do tônus da massa muscular–aumento da massa 

cinzenta; o crescendo prevenção–checkup–vitalidade; o crescendo Fisiologia Humana–Parafisi-

ologia; o crescendo soma atrofiado–soma vitalizado. 

Trinomiologia: o trinômio Fisiologia Somática–Fisiologia do Exercício–performance 

fisiológica. 

Polinomiologia: a composição corporal definida pelo polinômio endomorfia (adiposida-

de)–mesomorfia (muscularidade)–ectomorfia (magreza)–perimetria–dobras cutâneas; o polinô-

mio bem-estar–qualidade de vida–capacidades mentais intactas–cérebro saudável. 

Antagonismologia: o antagonismo depressão / vigor físico; o antagonismo vitalidade 

/ doença; o antagonismo massa magra / massa gorda; o antagonismo exercício aeróbio / esporte 

radical; o antagonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo de o estresse físico nas células musculares em esforço pro-

mover a vitalidade somática. 

Politicologia: as políticas de saúde pública; a proexocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço aplicada à vitalidade 

somática. 

Filiologia: a somatofilia. 

Sindromologia: a síndrome do overtrainning. 
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Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a higienoteca; a ginoteca; a androteca; a me-

dicinoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Har-

moniologia; a Profilaxiologia; a Higienologia; a Cinesiologia Humana; a Fisiologia Humana;  

a Parafisiologia; a Parageneticologia; a Intrafisicologia; a Macrossomatologia; a Pensenologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o fisiculturista; o atleta; o sedentário; o personal trainer; o nutricionis-

ta; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consci-

enciômetra; o consciencioterapeuta; o autodidata; o macrossômata; o conviviólogo; o exemplaris-

ta; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evolucien-

te; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pa-

rapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a fisiculturista; a atleta; a sedentária; a personal trainer; a nutricionista; 

a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a autodidata; a macrossômata; a convivióloga; a exemplarista;  

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;  

a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana;  

a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens har-

monicus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens sportivus; o Homo sapiens priorita-

rius; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens experimentatus; o Ho-

mo sapiens prophylacticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vitalidade somática básica = a resistência oriunda da saúde somática na-

tural, sendo consumida ao longo da vida humana pela pessoa imediatista e imprevidente; vitalida-

de somática cultivada = a resistência oriunda da saúde somática potencializada, sendo promovida 

ao longo da vida humana pela pessoa atilada e previdente. 

 

Culturologia: a cultura da vitalidade consciencial; a cultura da Somatologia. 

 

Manutenção. De acordo com a Neurociência, o exercício físico é excelente tratamento 

para o cérebro e, consequentemente, para a manutenção da vitalidade somática, exemplificado,  

a seguir, através dos 5 benefícios listados na ordem alfabética: 

1.  Acalmia: a intensificação da ação do sistema nervoso parassimpático, diminuindo  

o estresse a curto e longo prazo, evitando o aumento do cortisol. 

2.  Contentamento: a ativação do sistema de recompensa com ação da prolactina, de 

efeito calmante, e endorfinas, reduzindo a dor e aumentando o prazer pela vida. 

3.  Melhoria: a estimulação do surgimento de novos neurônios e melhoria da memória, 

produzida pelo BDNF (brain-derived neurothropic factor). O número de neurônios adicionados  

a cada dia pode duplicar com a manutenção da prática de exercícios regulares. 
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4.  Neossinapses: a qualificação das sinapses no hipocampo, além do estímulo e criação 

de novos neurônios. 

5.  Prevenção de AVCs (acidentes vasculares cerebrais): a redução do risco de pequenos 

e grandes AVCs. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Experimentologia, utilizando as qualidades físicas de 

acordo com fatores fisiológicos, genéticos e músculo-esqueléticos (força, resistência, flexibilida-

de, velocidade, coordenação, equilíbrio, agilidade e ritmo), eis, na ordem alfabética, 14 exemplos 

de atividades físicas aeróbicas motrizes e cerebelares adequadas para o revigoramento do soma: 

01.  Caminhada. 

02.  Ciclismo. 

03.  Dança. 

04.  Esportes amadores sem impacto. 

05.  Ginástica. 

06.  Golfe. 

07.  Hidroginástica. 

08.  Marcha atlética. 

09.  Musculação. 

10.  Natação. 

11.  Pilates. 

12.  Sling training. 

13.  Tênis. 

14.  Tênis de mesa. 

 

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 vitalidade somática indicados para a expansão das 

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

01.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autopesagem:  Somatologia;  Homeostático. 

03.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

06.  Estágio  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

07.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

09.  Máquina  consciencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Pé-de-meia  somático:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  MANUTENÇÃO  DA  VITALIDADE  SOMÁTICA  EXIGE  AU-
TORRESPONSABILIDADE  QUANTO  ÀS  ATIVIDADES  FÍSICAS  

REGULARES,  TÉCNICAS  E  CONTÍNUAS,  POSSIBILITANDO  

À  CONSCIN  ATINGIR  A  HOMEOSTASE  HOLOSSOMÁTICA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza a manutenção da vitalidade somática com 

técnica? Faz exercícios aeróbicos com qual frequência? Os resultados são satisfatórios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Houzel-Herculano, Suzana; Fique de Bem com seu Cérebro: Guia Prático para o Bem-estar em 15 Pas-

sos; 208 p.; 9 ilus.; 22 x 15 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 25 e 139. 
2.  Idem; O Cérebro nosso de cada Dia: Descobertas da Neurociência Sobre a Vida Cotidiana; apres. Rober-

to Lent; 208 p.; revisoras Sandra Suzano Paiva; & Sônia Cardoso; revisor técnico Roberto Lent; 1 cronologia; 1 E-mail;  

1 foto; 9 ilus.; 1 microbiografia; 3 operações matemáticas; 1 website; 22 x 15 cm; br.; 4ª reimp.; Vieira & Lent; Rio de 
Janeiro, RJ; 2002; página 26. 

3.  Póvoa, Helion; A Chave da Longevidade; revisores Umberto Figueiredo; Sandra Pássaro; & Tereza da Ro-

cha; 296 p.; 24 caps.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 website; glos. 37 termos; 39 refs.; 1 apênd.; 21  
x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 102 a 104. 

4.  Robbins, John; Saudável aos 100 Anos: Como Aumentar radicalmente sua Qualidade de Vida em qual-

quer Idade (Healthy at 100); revisoras Joana Milli; Héllen Dutra; & Rita Godoy; trad. Bruno Casotti; 324 p.; 5 seções; 18 
caps.; 1 E-mail; 39 enus.; 1 microbiografia; 4 tabs.; 2 websites; 1 nota; 376 refs.; 23 x 16 cm; br.; Fontanar; Rio de Janei-

ro, RJ; 2009; páginas 297 a 299. 

5.  Taylor, Jill Bolte; A Cientista que curou seu Próprio Cérebro: O Relato da Neurocientista que viu a Mor-

te de perto, reprogramou sua Mente e ensina o que você também pode Fazer (My Stroke Insight: A Brain Scientists Per-

sonal Journey); 224 p.; 2 enus.; 1 microbiografia; 21 x 13,5 cm; br.; Ediouro; São Paulo, SP; 2009; páginas, 192, 194  

e 216. 
6.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-
mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciololgia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

1997; página 96. 

7.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiogra-

fia; 102 sinopses; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 289. 
8.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576  
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz  

do Iguaçu, PR; 2009; página 208. 

9.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 sub-seções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 

x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 220. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Abrahão, Júlia; et al.; Introdução à Ergonomia: Da Prática à Teoria; 240 p.; 25,5 x 20,5 cm; 2009;  

p. 36, disponível em: <http://www.blucher.com.br/livro.asp?Codlivro=04855>; acesso em: 26.11.11. 

 

G. V. 
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V Í T I M A    F R A T E R N A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vítima fraterna é a conscin, homem ou mulher, em processo de perdoa-

mento e reconciliação com os algozes do passado, podendo transformar-se em amparadora extra-

física dos mesmos no decorrer da alternância ressoma-dessoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vítima vem do idioma Latim, victima, “vítima; homem ou animal 

que está para ser imolado”. Surgiu em 1572. A palavra fraterna procede do idioma Latim, 

fraternus, “de irmãos; fraternal; de primo coirmão; de parentes”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Vítima perdoadora. 2.  Vítima cordial. 3.  Vítima amadurecida.  

4.  Vítima assistencial. 5.  Vítima amparadora. 7.  Vítima exemplarista. 

Neologia. As 3 expressões compostas vítima fraterna, vítima fraterna iniciante e vítima 

fraterna veterana são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Vítima vingadora. 2.  Vítima imperdoadora. 3.  Vítima egoísta.  

4.  Vítima irascível. 5.  Vítima odiosa. 6.  Vítima abjeta. 7.  Vítima servil. 

Estrangeirismologia: o upgrade da maturidade conviviológica; o maximum na reconci-

liação intergrupal; o continuum restaurativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à megafraternidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Seja-

mos imparcialmente fraternos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxifraternologia; o holopensene pessoal har-

monioso; o holopensene pessoal da interassistência: os ortopensenes; a ortopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os harmonopensenes; a har-

monopensenidade; a força do sen do pensene fraterno; o holopensene fraterno do grupo evolutivo 

conscienciológico; a retilinearidade pensênica da ex-vítima assistente; a pensenidade inegoica en-

quanto medida assistencial. 

 

Fatologia: o hábito do pré-perdão assistencial; o hábito de ver os trafores das consciên-

cias; o polianismo terapêutico; o posicionamento íntimo quanto à intencionalidade assistencial 

universalista; o fraternismo e a solidariedade atuando como base de renovação consciencial pro-

funda; a mudança do temperamento; a disponibilidade intraconsciencial na assistência inegoica;  

o perdão sendo primeira ferramenta para a megacompreensão libertária; a dignidade da consciên-

cia perdoadora; o ato de saber esperar a viragem do megassediador; a maturidade evolutiva das 

reconciliações milenares; o respeito ao nível evolutivo e livre arbítrio das consciências perante as 

próprias escolhas evolutivas; a compreensão e valorização das singularidades conscienciais; a ma-

turidade do reconhecimento das causas da vitimização; os atributos mentaissomáticos adquiridos 

e manifestados na conduta fraterna harmonizadora; a práxis fraterna sendo resultado das reflexões 

autocríticas; a violência inútil do sacrifício humano ou de animais em rituais religiosos; a substi-

tuição do comportamento de vítima pelo comportamento responsável; a omissão deficitária da ví-

tima em não denunciar os maus tratos e prejuízos decorrentes; o jogo da autovitimização parali-

sando a vítima; os diversos tipos de comportamento causadores de acidentes; as leis não amparan-

do as vítimas; o despreparo e o descaso das autoridades policiais no atendimento às vítimas;  

a vontade de perdoar; a justiça restaurativa; o autoimperdoamento sendo elemento motivador da 

responsabilidade pessoal perante os próprios atos e decisões; a pacificação antecipando os confli-

tos; a responsabilidade do algoz; o acerto grupocármico; a responsabilidade da vítima; a estigma-
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tização do algoz sendo fator coadjuvante na reincidência; os sentimentos da vítima nem sempre 

levados em conta; as evocações dos mártires da História da Humanidade em festas comemorati-

vas; o bode expiatório; os presídios em condições precárias e desumanas tornando-se escola do 

crime; a aceitação das limitações dos diversos níveis assistenciais; o ato de autocompreender-se;  

a difícil reintegração social do ex-presidiário; a resignação funcional; a perseverança técnica;  

o ato de perdoar a ignorância; a magnanimidade na condição de perdão completo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o hábito de traba-

lhar as energias conscienciais dos chacras superiores da cabeça; o serviço dedicado e silencioso 

dos amparadores extrafísicos de função; a prática da tenepes diária no exercício de acolher víti-

mas e algozes; a ofiex acolhedora dos megassediadores, algozes do passado; o paravisual socor-

rista; a parautenticidade cosmoética franqueadora dos resgates extrafísicos; o paradisfarce do am-

parador; o paraconvite indeclinável, inarredável, indispensável e prioritário do Evoluciólogo fren-

te ao ex-algoz, atual intermissivista, para atendimento aos cúmplices do passado a serem resgata-

dos na Baratrosfera; a compulsoriedade da transmigração planetária enquanto recurso terapêutico; 

a maturidade parapsíquica para abordar as consciexes alteradas; a dinâmica das tarefas interassis-

tenciais dos amparadores; os parapsicopensenes fraternos; o paraclima da afetividade racional 

acolhedora permitindo a aproximação da consciex atendida na psicosfera pessoal durante a te-

nepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vítima fraterna–algoz arrependido; o sinergismo da re-

conciliação vítima-algoz; o sinergismo autodiscernimento cosmoético–acerto evolutivo; o siner-

gismo automaturidade-megafraternidade; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da desassedialidade; o prin-

cípio da evolução interassistencial; o princípio da evolução grupal; o princípio da convivialida-

de interconsciencial; o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio de cada qual responder 

pelos próprios atos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando o temperamento da víti- 

ma fraterna. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria dos resgates na Baratrosfera; a teoria da evo-

lução consciencial pelos autesforços; a teoria do curso grupocármico; a teoria de a consciência 

mudar quando está saturada dos erros; a teoria e prática da interassistência; a teoria da seriéxis. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica do pré-perdão assistencial 

multidimensional; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica da assistência 

interconsciencial; o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral; o domínio das paratéc-

nicas interassistenciais; as técnicas de mediação de conflitos; a técnica de colocar-se no lugar do 

outro. 

Voluntariologia: o voluntariado na CCCI oportunizando reconciliações milenares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório  

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do Cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Ofiexistas; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colé-

gio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da 

Policarmologia. 

Efeitologia: os efeitos atratores do holopensene fraterno; os efeitos autolibertadores da 

abdicação dos pedidos para si mesmo; o efeito da qualificação conviviológica no maximecanis-

mo interassistencial; os efeitos harmoniosos do esclarecimento mútuo entre algoz e vítima; os  

efeitos patológicos da interprisão grupocármica verdugo-mártir; os efeitos evolutivos do vínculo 

reconciliador vítima–ex-algoz; os efeitos positivos da reintegração social do ex-prisioneiro; os 
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efeitos percebidos do amadurecimento das conscins no planeta ao recepcionar número maior de 

consréus; os efeitos benéficos da reconciliação interconsciencial na intermissão refletindo-se na 

futura ressoma. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do reajuste da bússola consciencial; as 

neossinapses nascidas do perdão; as neossinapses surgidas do esclarecimento mútuo; a aquisição 

das neossinapses renovadoras do ex-algoz; as neossinapses formadas a partir do acolhimento 

generoso, influindo nas mudanças intraconscienciais do ex-algoz; a paravivência teática do 

Curso Intermissivo (CI) calibrando ortotendências a partir das neossinapses obtidas; as neossi-

napses geradas no projetor-assistente em resgates extrafísicos refletindo em seu comportamento 

diuturno. 

Ciclologia: o ciclo da libertação dos ressentimentos; o fim do ciclo vítima-algoz; o es-

vaecimento do ciclo implacável das vinganças e retaliações; o ciclo da recomposição grupocár-

mica; o ciclo periódico de atualizações das autoconvicções; o ciclo dos ressarcimentos. 

Binomiologia: o binômio desejos não atendidos–cobranças; o binômio vítima fraterna–

–algoz perdoado; o binômio doação-libertação; o binômio admiração-discordância; o binômio 

perdão–bom humor; o binômio cultivo do perdão antecipado–anteposição ao conflito; o binômio 

heteroperdão-policarmalidade; a função do binômio genética-paragenética; o binômio autorre-

flexões periódicas–recins permanentes. 

Interaciologia: a interação sabedoria da vítima–virada de mesa do algoz; a interação 

vontade de perdoar–autorretratação; a interação egocídio cosmoético–perdão mútuo; a intera-

ção laboral da ex-vítima e ex-algoz compassageiros evolutivos. 

Crescendologia: o crescendo autorreeducação emocional–megaceitação afetiva; o cres-

cendo das realizações construtivas em conjunto; o crescendo reeducação autopensênica–retili-

nearidade pensênica; o crescendo de troca de experiências; o crescendo da troca de conhecimen-

tos; o crescendo autoimperdoamento-megafraternismo; o crescendo mágoas recíprocas–respeito 

recíproco; o crescendo interprisão grupocármica–libertação consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio alegria-alívio-congraçamento; o trinômio interlocução-in-

tercompreensão-intercooperação; o trinômio mediação-ponderação-reconciliação; o trinômio 

renovação-tranquilidade-universalismo; o trinômio (trio) amparador extrafísico–vítima fraterna– 

–algoz resgatado; o trinômio gratidão às heterocríticas construtivas–perdão às heterocríticas 

destrutivas–autocriticidade sadia. 

Polinomiologia: o polinômio reconhecimento do erro–retratação–restauração dos rela-

cionamentos–fortalecimento do vínculo evolutivo. 

Antagonismologia: o antagonismo confraternização / contenda; o antagonismo repara-

ção / punição; o antagonismo algoz arrependido / vítima imperdoadora; o antagonismo extremo 

maximizar o bem / minimizar o mal; o antagonismo acolhimento / punição. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência poder ser algoz de si mesma; o paradoxo 

da superproteção tornar a vítima mais frágil; o paradoxo do ato de derramar sangue para vingar 

o sangue derramado; o paradoxo do soma incapacitado poder ser oportunidade evolutiva; o pa-

radoxo da transmigração ser benefício evolutivo para a consciência transmigrada; o paradoxo 

de o algoz também ser vítima. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a pa-

cienciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei da serialidade existencial; a lei do maior esforço; a lei da reeducação 

social; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a conviviofilia; a harmoniofilia; a conscienciofilia; a autopriorofilia; a experi-

mentofilia; a pensenofilia; a maturofilia. 

Fobiologia: a anticriticofobia; a dogmafobia. 

Sindromologia: a síndrome de vitimização. 

Maniologia: a flagelomania; a riscomania. 

Holotecologia: a maturoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a cog-

noscioteca; a consciencioterapeuticoteca; a criativoteca. 
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Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Recexologia; a Autodeterminologia; a Perdo-

logia; a Antivitimologia; a Holomaturologia; a Holoconviviologia; a Multidimensiologia; a Poli-

carmologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a vítima fraterna; a conscin lúcida; a conscin compreensiva; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pacificadora; a conscin magnânima. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o ampara-

dor intrafísico; o autodecisor; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o completis-

ta; o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escri-

tor; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inver-

sor; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o verbetólogo; o verbetógrafo; o tocador de obra; 

o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparado-

ra intrafísica; a autodecisora; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a completista; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólogo; a reeducadora; a escritora; epi-

con lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré- 

-serenona vulgar; a projetora consciente; a verbetóloga; a verbetógrafa; a tocadora de obra; a vo-

luntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens decidophilicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapi-

ens exemplaris; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens convi-

vens; o Homo sapiens affectuosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vítima fraterna iniciante = a conscin novata na aplicação teática dos 

princípios fraternos da reconciliação; vítima fraterna veterana = a conscin experiente em desas-

sédio, resgatando os ex-algozes seculares. 

 

Culturologia: a cultura da ressocialização; a cultura da restauração; a cultura da con-

vivialidade fraterna. 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vítima fraterna, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Conscin  do  bem:  Pacifismologia;  Neutro. 

03.  Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

05.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Paciência  incólume:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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08.  Paracriminologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

10.  Polidez  fraterna:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

A  VÍTIMA  FRATERNA  CAMINHA  EM  DIREÇÃO  À  POLICAR-
MALIDADE,  ACOLHENDO  E  RECONCILIANDO-SE  COM 

MAIOR  NÚMERO  POSSÍVEL  DE  CONSCIÊNCIAS,  TORNAN-
DO-AS  COMPASSAGEIRAS  EVOLUTIVAS  IMPRESCINDÍVEIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém autempenho para ser vítima fraterna ve-

terana? Vem aprimorando trafores nesse sentido? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Curso Evoluciólogos; DVD; 4 fotos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 
da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 01.03.06. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Girard, Renée; A Violência e o Sagrado (La Violence et Sacrée); revisor Edgard de Assis Carvalho; trad. 

Martha Conceição Gambini; 410 p.; 11 caps.; 116 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Paz e Terra; São Paulo, SP; 1998; páginas 
12 a 35. 

2.  Resta, Eligio; O Direito Fraterno (Il Diritto Fratterno); colaboradora Roberta Nozari; pref. Eros Roberto 

Grau; revisor Alba Olmi; trad. Sandra Regina Martini Vial; 140 p.; 4 caps.; 21 x 14 cm; br.; EDUNISC; Santa Cruz do 

Sul, RS; 2004; páginas 19, 75 e 92. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 806 a 862. 

4.  Zehr, Howard; Justiça Restaurativa (The Little Book of Restorative Justice); Série Da Reflexão à Ação; 
pref. Leoberto Brancher; revisor Lia Diskin; trad. Tônia Van Acker; 88 p.; 4 caps.; 8 enus.; 6 ilus.; 2 tabs.; 15 notas.;  

1 anexo; 21 x 14 cm; br.; Palas Athena; São Paulo, SP, 2012; páginas 10, 13, 20 e 25 a 27. 

5.  Idem; Trocando as Lentes: Um Novo Foco sobre o Crime e a Jutiça (Changing Lenses – A New Focus for 
Crime and Justice); trad. Tônia Van Acker; 278 p.; 4 seções; 11 caps.; 4 tabs.; 1 ensaio bibliográfico a 3ª ed.; 1 posf.  

a 3ª ed.; 133 refs.; 4 apênds.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Palas Athena; São Paulo, SP, 2008, páginas 25, 143, 144, 174, 175, 

190 e 191. 

 

I. F. 
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V I T Ó R I A  
( E X I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vitória é a conquista de significativa relevância para a conscin, homem 

ou mulher, decorrente de auto e heteresforços, conforme o patamar evolutivo pessoal ou grupal, 

prioridades e necessidades intrafísicas, multidimensionais ou pluriexistenciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vitória deriva do idioma Latim, victoria, “vitória; triunfo; vanta-

gem; superioridade”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Êxito. 2.  Ganho consciencial. 3.  Sucesso. 4.  Triunfo racional. 5.  Re-

compensa. 6.  Sobrepujamento. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo vitória: au-

tovitória; heterovitória; maxivitória; megavitória; minivitória; neovitória; vitoriada; vitoriado; 

vitoriana; vitorianense; vitorianismo; vitorianista; vitorianisto; vitoriano; vitoriar; vitória-régia; 

vitória-regina; vitoriense; vitorinense; vitoriosa; vitorioso. 

Neologia. Os 3 vocábulos minivitória, maxivitória e megavitória são neologismos técni-

cos da Exitologia. 

Antonimologia: 1.  Autoderrota. 2.  Desistência. 3.  Fracasso pessoal. 4.  Malogro. 5.  Mu-

rismo. 6.  Prejuízo. 7.  Ruína. 

Estrangeirismologia: o Grand Prix; o hole in one; o Ippon; o ranking; o status social;  

o voluntário large; o workaholic; os strikes. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Experimentologia. 

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

mos nossas megavitórias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a vitória; a neoconquista; a vitória discreta; a vitória silenciosa; a etapa 

anterior e posterior à vitória; a gratidão; a estatueta do Oscar; a medalha de ouro; o dia D; o V da 

vitória; a automimese existencial; a chantagem visando o resultado combinado; a extorsão; a hu-

milhação dos derrotados; a inatitividade consciencial; a ruminação cerebral decorrente da derrota; 

a vitória a qualquer custo; o desvio de dinheiro; o golpe baixo; o monopólio do psicossoma; o plá-

gio; o uso de substâncias proibidas para melhorar o desempenho; os acumpliciamentos anticos-

moéticos; o Gersismo; a agenda pessoal; a aprovação na seleção de emprego; a aprovação no con-

curso público; a aquisição do item raro da coleção; a bolsa de estudo obtida pelos esforços pes-

soais; a comemoração; a comenda; a competição; a concentração; a concorrência leal; a condeco-

ração; a eleição; a identificação das situações-problema; a manutenção dos hábitos sadios; a pla-

ca; a primeira colocação; a reeducação alimentar exitosa; a promoção profissional; a torcida orga-

nizada; as concessões inteligentes; as descobertas científicas; as paraolimpíadas; as regras do jo-

go; o ás na manga; o bem-estar íntimo; o bolo comemorativo; a polivalência; a classificação no 

concurso disputado; o diploma universitário; o índice de aproveitamento; o invento útil patentea-

do; o primeiro artigo publicado; o livro impresso; a noite de autógrafos; o vestuário ideal para  

a ocasião; o pé-de-meia; a autoignorância quanto aos limites de atuação; os minifracassos; os pe-

quenos prazeres; os próximos desafios; a escolha pelo bem maior; a bússola consciencial; a do-

cência conscienciológica; a dupla evolutiva exitosa; a fase preparatória; a fase executiva; a ma-

xidissidência; a melhor campanha; a qualificação da tares; a reconciliação grupocármica; a supe-
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ração dos gargalos evolutivos; o compléxis; o exemplarismo; o vínculo consciencial; a vitória 

pró-proéxis; a vitória evolutiva. 

 

Parafatologia: o domíno do estado vibracional profilático (EV) em qualquer situação;  

a paraplateia; a força presencial; a atuação na condição de minipeça dentro do maxifraternismo;  

a dimener; a desassim após as atividades; a euforin; a iscagem consciencial; a prática da tenepes; 

a projetabilidade lucida; a oficina extrafísica pessoal; a autoparaperceptibilidade; a recuperação 

contínua de cons magnos; o amparo de função; o megaextrapolacionismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autesforço–fluxo do Cosmos. 

Principiologia: o princípio da verbação pessoal; o princípio inteligente de pensar sem-

pre antes de fazer. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da chapa quente; a técnica da exaustividade; a técnica da quanti-

dade com qualidade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do autodidatismo; a técnica do bom- 

-humor. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Efeitologia: o efeito da acumulação dos resultados. 

Ciclologia: o ciclo dos êxitos evolutivos pessoais; o ciclo das megavitórias evolutivas. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio causa-efeito; o binômio 

fracassos-conquistas; o binômio teática-verbação. 

Crescendologia: o crescendo dos efeitos desencadeados pelas ações pessoais. 

Trinomiologia: o trinômio ações-conquistas-premiações; o trinômio automotivação- 

-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio desafio-planejamento-esforço-vitória. 

Antagonismologia: o antagonismo vitória / perda. 

Paradoxologia: o paradoxo vitória intrafísica–derrota multidimensional. 

Politicologia: a política da igualdade de regras. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a desafiofilia; a adrenalinofilia; a autodisciplinofilia; a conviviofi-

lia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome do ostracismo. 

Holotecologia: a administroteca; a assistencioteca; a conflitoteca; a convivioteca; a des-

portivoteca; a fototeca; a juridicoteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a proexoteca; a soma-

toteca. 

Interdisciplinologia: a Exitologia; a Autopesquisologia; a Bibliografologia; a Contra-

pontologia; a Conviviologia; a Equilibriologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Paradiplo-

macia; a Proexologia; a Fatuística; a Parafatuística. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin competitiva; a conscin eletronótica; a conscin exitosa; a conscin 

com iniciativa; a conscin de posicionamento firme; a conscin determinada; a conscin esforçada;  

a dupla técnico-atleta; a equipe de apoio; a pessoa cooperativa; as cobaias evolutivas; o ser inte-

rassistencial. 

 

Masculinologia: o adversário; o amparador intrafísico; o aprovado no exame; o artista;  

o autodecisor; o comentarista; o companheiro de time; o completista; o crítico; o derrotado; o es-

pião; o esportista; o expectador; o guia cego; o homem de ação; o intelectual; o intermissivista;  

o líder; o macrossômata; o homem da mala; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o recordista;  

o tocador de obra; o torcedor; o vitorioso; o voluntário. 
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Femininologia: a adversária; a amparadora intrafísica; a aprovada no exame; a artista;  

a autodecisora; a comentarista; a companheira de time; a completista; a crítica; a derrotada; a es-

piã; a esportista; a expectadora; a guia cega; a intelectual; a intermissivista; a líder; a macrossô-

mata; a mulher da mala; a mulher de ação; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a recordista;  

a tocadora de obra; a torcedora; a vitoriosa; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

competitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens exitor; o Homo sapiens utilis; o Homo sa-

piens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivitória = a aprovação no exame de vestibular; maxivitória = a supe-

ração do megatrafar multimilenar; megavitória = o compléxis. 

 

Culturologia: a cultura do “vença o melhor”. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Exitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 catego- 

rias de vitórias, a serem analisadas pelo intermissivista: 

01.  Vitória acadêmica: a conclusão do segundo curso universitário. 

02.  Vitória administrativa: a gestão de eventos das ICs. 

03.  Vitória afetiva: as amizades produtivas. 

04.  Vitória agrícola: a participação na produção de alimentos visando o combate à fo-

me global. 

05.  Vitória antibelicista: a campanha pelo desarmamento e recolhimento de armas. 

06.  Vitória antidogmática: a deslavagem cerebral e a libertação do sistema de crenças. 

07.  Vitória aparente: a fuga do ambulante, com produtos pirateados, da fiscalização. 

08.  Vitória artística: o tombamento de patrimônio da Humanidade. 

09.  Vitória autocoerente: a conquista harmonizada do CPC. 

10.  Vitória científica: a descoberta do medicamento mais eficiente. 

11.  Vitória cinematográfica: o filme sucesso de público e de crítica. 

12.  Vitória cognitiva: a ampliação da polimatia e do autodidatismo. 

13.  Vitória cômica: a conquista do troféu de melhor comediante. 

14.  Vitória comunicativa: a superação do medo de falar em público. 

15.  Vitória criativa: a obtenção do registro de patente. 

16.  Vitória diplomática: o acordo de paz entre nações. 

17.  Vitória empreendedora: a ampliação do próprio negócio através das microfran-

quias oportunizando novas frentes de trabalho. 

18.  Vitória falsa: o terrorista exitoso no atentado suicida, despertando em melex. 

19.  Vitória feminina: os movimentos pró-direitos da mulher. 

20.  Vitória fútil: o recorde mundial em empurrar laranja pelo nariz. 

21.  Vitória geopolítica: a construção da capital Brasília. 

22.  Vitória grupocármica: a interdependência sadia dos familiares. 

23.  Vitória habitacional: a compra da casa própria. 

24.  Vitória inesperada: a ocorrida nos segundos finais da partida. 

25.  Vitória intelectiva: o emprego da inteligência evolutiva. 

26.  Vitória internacional: os tratados entre nações. 

27.  Vitória interplanetária: os primeiros passos do homem na Lua. 

28.  Vitória intrafísica: a ampliação da qualidade em décadas de vida. 

29.  Vitória inversiva: a superação do porão consciencial do inversor existencial. 

30.  Vitória jornalística: o furo de reportagem. 

31.  Vitória jurídica: o julgamento sem mais recursos ou apelações. 

32.  Vitória linguística: a aprendizagem de novo idioma. 
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33.  Vitória macroeconômica: a elevação do Produto Interno Bruto (PIB). 

34.  Vitória manipulada: a mudança das regras em benefício próprio. 

35.  Vitória matrimonial: as bodas de diamantes do casal. 

36.  Vitória médica: a cura do paciente gravemente ferido. 

37.  Vitória microeconômica: o superavit das contas pessoais. 

38.  Vitória nutricional: o maior consumo de alimentos orgânicos. 

39.  Vitória pacificadora: o cessar fogo. 

40.  Vitória paradigmática: a vivência do paradigma consciencial. 

41.  Vitória paradiplomática: o acordo de paz firmado a partir dos princípios cosmoé-

ticos. 

42.  Vitória parageográfica: as reurbanizações extrafísicas. 

43.  Vitória policial: a operação bem sucedida contra a quadrilha de traficantes. 

44.  Vitória política: a vivência teática da Democracia Pura. 

45.  Vitória preventiva: o sucesso da campanha de vacinação infantil. 

46.  Vitória prioritária: aquela determinada nas cláusulas pétreas da proéxis. 

47.  Vitória psicomotriz: as atividades físicas diárias. 

48.  Vitória publicitária: o produto líder de vendas. 

49.  Vitória tecnológica: o desenvolvimento tecnológico de ponta melhorando a quali-

dade intrafísica das conscins. 

50.  Vitória transitória: o concurseiro com excelentes notas nos simulados sendo repro-

vado no exame do concurso público. 

 

Biografologia. Sob a perspectiva do estudo das biografias, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 12 personalidades vitoriosas nas respectivas áreas de atuação: 

01. Benjamin Franklin (1706–1790): jornalista, diplomata, cientista e inventor estadu-

nidense, membro da Royal Society. O nome Franklin passou a designar a medida de carga elé-

trica. Franklin identificou as cargas positivas e negativas e demonstrando a natureza elétrica dos 

trovões, conhecimento embasador para invento do para-raios. Benjamin também criou as lentes 

bifocais. 

02. Bertha Félicie Sophie, Baronesa von Suttner (1843–1914): escritora, pacifista  

e compositora de música austro-húngara. Em 1905, foi a primeira mulher a receber o Nobel  

da Paz. 

03. Cristóvão Colombo (1451–1506): navegador e explorador genovês, responsável 

em liderar a frota alcançando o Continente Americano, em 12 de outubro de 1492, o denominado 

descobrimento da América. 

04. Dimitry Ivanovich Mendeleyev (1834–1907): químico russo, autor da Tabela Pe-

riódica dos Elementos, quadro de classificação de todos os elementos químicos segundo o peso 

atômico. Em 1869, publicou Os Princípios da Química. 

05. Dorina de Gouvêa Nowill (1919–2010): filantropa e empreendedora brasileira. Ce-

ga, aos 17 anos, em virtude de infecção ocular foi pioneira em importantes cargos nas organiza-

ções internacionais de cegos. Dorina foi idealizadora e criadora da Fundação Dorina Nowill, para 

deficientes visuais. 

06. Edson Arantes do Nascimento (Pelé, 1940–): considerado o maior futebolista da 

História. Em 1999, foi eleito o futebolista do Século pela International Federation of Football 

History and Statistics. 

07. Isabel Cristina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Leopoldina Gonzaga de 

Bragança e Bourbon (1846–1921): no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei 

3.353, conhecida como “Lei Áurea”, declarando extinta a escravidão no Brasil. 

08. Jacques-Yves Cousteau (1910–1997): oceanógrafo, documentarista, escritor, cine-

asta e ambientalista. Produziu 60 livros, cerca de 150 filmes, dos quais 2 foram premiados com 

Oscar. 

09. Louis Pasteur (1822–1895): cientista francês com descobertas importantes na área  

da Química e Medicina, entre elas o processo de pasteurização. 
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10. Marie Curie (1867–1934): cientista polaca com atividade profissional na França. 

Primeira nobelista a ser laureada duas vezes, com o Prêmio Nobel de Física, em 1903 (dividido 

com o marido, Pierre Curie, e Becquerel) pelas descobertas no campo da radioatividade e o Nobel 

de Química, em 1911, pela descoberta dos elementos químicos rádio e polônio. 

11. Osvaldo Gonçalves Cruz (1872–1917): médico, sanitarista, epidemiologista e cien-

tista brasileiro, reconhecido e premiado internacionalmente. Pioneiro no estudo das doenças tropi-

cais e da medicina experimental, responsável pela erradicação da febre amarela no Rio de Janeiro. 

Eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 1913, apesar de não ser escritor. 

12. Walter Elias Disney (1901–1966): produtor cinematográfico, cineasta, diretor, ro-

teirista, dublador, animador, empreendedor e co-fundador da The Walt Disney Company. 

 

Autodiscernimentologia. Conforme a Holomaturologia, o autodiscernimento conscien-

cial leva a conscin a abrir mão de vitórias supérfluas. O intermissivista lúcido deixa de lado o se-

cundário e as automimeses dispensáveis. 

 

Exitologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, a vitória real consiste no êxito evolutivo do 

maior número de consciências, ou seja, o bem maior. 

 

Cronologia. Em relação à Cronêmica, a existência humana tem prazo de validade. Sem  

a administração da autodisponibilidade, do tempo e demais recursos, é praticamente impossível  

a realização das tarefas propostas. 

 

Empenhologia. Todo triunfo exige cada vez mais esforços, na manutenção, ao longo do 

tempo. Inexistem vitórias duradoras sem a dedicação e o ato de suar sangue. 

 

Enganologia. O ato de priorizar as conquistas materiais caracteriza o nível de autocor-

rupção consciencial. O autengano é o caminho da melex. 

 

Relevanciologia. Consoante à Proexologia, as vitórias mais relevantes para as conscins 

mais lúcidas são as relacionadas às metas evolutivas, estabelecidas durante o último período de 

intermissão. 

 

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 vitória, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

07.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

08.  Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

09.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 
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AS  VITÓRIAS  DECORREM  DAS  PEQUENAS  CONQUISTAS  

EVOLUTIVAS  DIÁRIAS,  SENDO  O  SOMATÓRIO  DE  DIVER-
SOS  ÊXITOS,  CADA  VEZ  MAIS  COMPLEXOS,  IMPORTAN-
TES  E  PRIORITÁRIOS  ÀS  CONSCIÊNCIAS  MAIS  LÚCIDAS. 

 

Questionologia. Qual a mais significativa vitória obtida por você, leitor ou leitora?  

Quais os próximos desafios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vidas Passadas; pref. Waldo Vieira; 310  

p.; 4 seções; 23 caps.; 1 E-mail; 92 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 300 termos; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 
br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 23 a 33. 

2.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia;  

1 website; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, 
RJ; 1997; páginas 22, 23, 28, 29, 38, 39, 74, 75, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 104, 105, 120, 121, 150, 151, 166, 167, 170, 171, 

206 e 207. 

3.  Chad, Michel; Conscienciologia; 64 p.; 19 caps.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Quártica; Rio de Janeiro, RJ; 
2009; páginas 46 a 54. 

 

M. C. 
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V I T Ó R I A    S I L E N C I O S A  
( E X I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vitória silenciosa é a conquista pessoal cosmoética, intrafisicamente anô-

nima e de repercussão multidimensional, decorrente do mérito em sustentar as autorreciclagens 

necessárias, intransferíveis para o cumprimento da proéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo vitória deriva do idioma Latim, victoria, “vitória; triunfo; vanta-

gem; superioridade”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo silencioso provém do idioma Francês, 

silencieux, “o que se faz sem barulho; que guarda silêncio”, e este do idioma Latim, silentiosus, 

“silencioso; em que há silêncio”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Vitória silencial. 2.  Conquista anônima. 3.  Triunfo sigiloso. 4.  Su-

cesso incógnito. 5.  Êxito discreto. 

Neologia. As 3 expressões compostas minivitória silenciosa, maxivitória silenciosa  

e megavitória vitoriosa são neologismos técnicos da Exitologia. 

Antonimologia: 1.  Vitória estrondosa. 2.  Éxito ostentoso. 3.  Sucesso esnobe. 4.  Tri-

unfo ostentório. 5.  Vitória alardeada. 6.  Realização pública. 

Estrangeirismologia: a renovação do status quo; o curriculum vitae assistencial; o loc 

interno; o stress positivo; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Vitórias pedem 

discrição. 

Proverbiologia. A necessidade faz o sapo pular. 

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

2 subtítulos:   

1.  “Compléxis. O ato de realizar o compléxis significa alcançar uma vitória sem criar 

desavenças e desafetos”. 

2.  “Vitória. Vitória significa prosseguimento”. “A tendência predominante da conscin 

vitoriosa é sempre ser mais apoiadora e menos opositora”. 

 

Filosofia: o calculismo cosmoético embasando as tarefas interassistenciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; a supressão dos bagulhos pen-

sênicos; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene pessoal do completis-

mo proexológico; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a vitória silenciosa; a ambição cosmoética; a administração das vaidades pes-

soais; a ascensão na escala evolutiva das consciências; a assistência sem expectativas de reconhe-

cimento; a ausência de ostentação; a autodeterminação javalínica; a autodisponibilidade visando  

o cumprimento da proéxis; a cosmovisão da autopesquisa via cosmograma; a Consciencioterapia; 

a discrição superavitária; a docência conscienciológica; a escolha lúcida pelo compléxis; a escrita 

e publicação de gescons; a espontaneidade comunicativa; a evitação das automimeses dispensá-

veis; a realização da tares; a formação profissional alinhada a proéxis; a Higiene Consciencial;  

a imperturbabilidade cosmoética; a liderança pelo exemplarismo; a manutenção de amizades evo-

lutivamente produtivas; a moratória existencial (moréxis); a obrigação de cunho social; a omis-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22846 

super; a pontualidade nos compromissos assumidos; a recéxis; a recin; a reserva monetária (pé- 

-de-meia); a residência na Cognópolis; a revisão periódica e realinhamento dos objetivos 

pessoais; a saída da acomodação na zona de conforto; as crises de crescimento autoprovocadas;  

a ultrapassagem do gargalo crítico; a utilização de agendas e demais recursos auxiliando na 

organização das tarefas; as atitudes silenciosas diuturnas; as autossuperações e aprendizados tanto 

nas vitórias, quanto nas derrotas; o aprendizado com os acertos; o aprendizado com os erros;  

o aproveitamento de cada dia; as extrapautas; o antes e depois da vitória; o autocomprometimento 

com a maxiproéxis grupal; o autodidatismo permanente; o bom humor sadio; o descarte dos 

autassédios; o foco no aqui-agora evolutivo; a identificação do publico-alvo assistencial; o respei-

to ao momento evolutivo de cada conscin; o recebimento, com discernimento, das heterocríticas 

cosmoéticas; o segredo assistencial; o silêncio oportuno; o rumo proexológico; o trafor reciclando 

o trafar; o treinamento da leitura nas entrelhinhas; o inventário dos autodesempenhos em prol das 

vitórias silenciosas. 

 

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

sim; a desperticidade; a extinção dos acidentes de percursos parapsíquicos; a inteligência evolu-

tiva (IE); a paraplateia acompanhando os atos da conscin; as testemunhas multidimensionais;  

a saúde holossomática; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a valorização das inspira-

ções extrafísicas; as prioridades estabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para  

a vida humana atual; o amparo extrafísico de função; o desenvolvimento parapsíquico; o encapsu-

lamento assistencial; o tenepessismo; os vislumbres de vitórias sucessivas no extrapolacionismo 

parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração. 

Principiologia: o princípio cosmoético de respeitar o silêncio alheio; o princípio do po-

sicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio inteligente 

de pensar sempre antes de fazer; o princípio “isso não é para mim”; o princípio popular “as 

aparências enganam”; o princípio popular “querer é poder”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas da proéxis; a teoria do compléxis na pro-

éxis; a teoria do megafoco consciencial continuado; a teática do multicompléxis no autorreveza-

mento multiexistencial. 

Tecnologia: a projeção lúcida obtida pela persistência no emprego de técnicas proje-

tivas; a técnica de guardar segredo; a técnica da chapa quente; a técnica da priorização do mais 

relevante; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de pensar antes de falar ou agir; 

a técnica de saber o momento exato de falar e de calar; a técnica do bom humor; a técnica do 

cosmograma. 

Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; o paravoluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborário 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico 

da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Despertolo-

gia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invi-

sível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito ricochete. 

Ciclologia: o ciclo sementeira-colheita. 
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Binomiologia: o binômio silêncio-autorreflexão; o binômio téatica-verbação; o binômio 

admiração-dircordância; o binômio autabnegação-moréxis; o binômio decisão-ação; o binômio 

fracassos-conquistas; o binômio manutenção-expansão. 

Interaciologia: a interação dia regular–dia atípico. 

Crescendologia: o crescendo do efeito dominó desencadeado pelas ações pessoais. 

Trinomiologia: o trinômio pouco–todo dia–sem exceção. 

Polinomiologia: o polinômio dia-semana-mês-ano-década. 

Antagonismologia: o antagonismo distinção extrafísica / fama intrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a au-

tossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. 

Politicologia: a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a autodisciplinofilia; a decidofilia; a desafiofilia; a determinofilia; a evolucio-

filia; a sociofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a autodecidofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a dessomatoteca; a holobiografoteca; a invexoteca; a le-

xicoteca; a mentalsomatoteca; a pedagogoteca; a proexoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Exitologia; a Autodespertologia; a Coerenciologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Conviviologia; a Determinologia; a Extrafisicologia; a Intencionologia; a Intrafi-

sicologia; a Paradiplomacia; a Presenciologia; a Proexologia; a Temperamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada; a conscin intermissivista; a conscin neofílica; a isca 

interconsciencial lúcida; a pessoa confiável; o indivíduo sincero; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o aglutinador de talentos;  

o vencedor nato; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermis-

sivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;  

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o vitorioso; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a aglutinadora de talentos;  

a vencedora nata; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermis-

sivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienció-

loga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;  

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a vitoriosa; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens exitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapi-

ens despertus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens agglu-

tinator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens exemplar; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens completista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivitória silenciosa = o domínio do EV; maxivitória silenciosa  

= a conquista da desperticidade na atual existência humana; megavitória silenciosa = a obtenção 

da moratória existencial a maior, nessa vida terrestre. 

 

Culturologia: a cultura da amortização evolutiva; a cultura da paz; a cultura da produ-

tividade focada na proéxis. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autodespertologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

vitórias silenciosas, passíveis de serem planejadas e alcançadas pela conscin intermissivista, ho-

mem ou mulher: 

01.  Afetividade: constituir dupla evolutiva (DE). 

02.  Assistencialidade: ser profissional na aplicação da tares (conduta padrão) e da tacon 

(conduta exceção). 

03.  Autodidatismo permanente: estimular constantemente o mentalsoma, com novos 

aprendizados. 

04.  Consciencioterapia: autenfrentar e promover reciclagens com o auxílio da Consci-

encioterapia. 

05.  Cooperatividade: exercitar o cooperativismo cosmoético ao invés da competitivi-

dade belicista. 

06.  Escrita: redigir e publicar artigos, verbetes e livros tarísticos. 

07.  Holomemória: acessar as informações da holomemória por intermédio de retrocog-

nições e premonições pessoais. 

08.  Prioridade: exercer a primazia da existência humana sem alienações e, simultanea-

mente, a vivência multidimensional. 

09.  Tempo: administrar cronologicamente a realização das tarefas propostas. 

10.  Tenepes: edificar o êxito assistencial tenepessístico. 

11.  Vínculo consciencial: atuar para a expansão da Conscienciologia, pelo voluntariado 

tarístico em Instituição Conscienciocêntrica (IC) afim à especialidade proexológica. 

12.  Visão traforista: valorizar os trafores, tanto pessoais quanto das demais consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vitória silenciosa, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agenda  autodesassediadora:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Ambição  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Antidispersividade  cotidiana:  Rotinologia;  Neutro. 

05.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Autoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

10.  Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Neoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Vitória:  Exitologia;  Neutro. 
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CADA  VITÓRIA  SILENCIOSA  DA  CONSCIN  OBTIDA  COM  

AUTESFORÇOS  E  MÉRITO  COSMOÉTICOS  FICA  EXPLÍCITA  

PARA  A  MULTIDIMENSIONALIDADE  PONTUANDO  DIFEREN-
ÇA  NA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL  AUTEXEMPLARISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as próprias vitórias silenciosas sig-

nificativas? Realizou alguma gestação consciencial sobre os autoêxitos evolutivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Chad, Michel; Conscienciologia; 64 p.; 19 caps.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Quártica; Rio de Janeiro, RJ; 

2009; páginas 46 a 54. 
3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

373, 1.708 e 1.709. 

3.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 mi-
crobiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 

Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 9 a 11, 20 a 22, 38 a 48, 84 a 86, 106 a 111, 126 e 138 a 139. 

 

M. C. 
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V I V E I R O    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O viveiro evolutivo é a base intrafísica ou o local preparado e otimizado, 

com alta especialização teática, para potencializar a consecução cosmoética das programações 

existenciais em grupo, ou as maxiproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo viveiro deriva do idioma Latim, vivarium, “tapada; cerca ou pátio 

no qual se cria caça; coelheira”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo evolutivo procede do idioma 

Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenro-

lar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Viveiro cosmoético. 02.  Viveiro maxiproexológico. 03.  Sementei-

ra evolutiva. 04.  Sementeira maxiproexológica. 05.  Colmeia do voluntariado; estufa evolutiva. 

06.  Estufa maxiproexológica. 07.  Potencializador maxiproexológico.  08.  Acelerador maxiproe-

xológico. 09.  Conceptáculo maxiproexológico. 10.  Holopensene maxiproexológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo viveiro: 

enviveirada; enviveirado; enviveirar; vivário; vivarium; viveirismo; viveirista. 

Neologia. As 4 expressões compostas viveiro evolutivo, viveiro evolutivo mínimo, vivei-

ro evolutivo médio e viveiro evolutivo máximo são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Grupo humano vulgar. 02.  Instituição convencional. 03.  Organi-

zação materiológica. 04.  Polo de antiuniversalismo. 05.  Núcleo belicista. 06.  Instituição religio-

sa. 07.  Instituição total. 08.  Instituição teocrática. 09.  Centro de promiscuidade. 10.  Gueto. 

Estrangeirismologia: o Vivarium evolutivo; o Maxiproexarium; o Megapesquisarium;  

o Megadministrarium; o Megaconviviarium; o conscienciocenter. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade das priorizações evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; o holopensene grupal da Cosmoeticologia; os grupopensenes; a grupo-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a responsabilidade in-

dividual na manutenção do holopensene grupal fraterno. 

 

Fatologia: o viveiro evolutivo; as condições ambientais favoráveis às tarefas proexológi-

cas; a construção da infraestrutura adequada aos objetivos evolutivos; o gerenciamento adminis-

trativo dos trabalhos libertários; o cultivo da interassistencialidade; o favorecimento dos debates 

sobre neoideias; o investimento na captação das neoverpons; o pião intrafísico da maxiproéxis;  

o laboratório da maxiproéxis; o maxiproexograma; o oásis reeducacional; a liberdade de expres-

são; a convivialidade harmônica; a grupalidade neofílica; o megafoco da autoconsciencialidade;  

a Socin do megaconhecimento prioritário; o primado do mentalsoma, o paracorpo do autodiscer-

nimento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, em grupo; a sina-

lética energética e parapsíquica pessoal e grupal; a plasmagem e reprodução intrafísica de comu-

nex evoluída ou dos viveiros extrafísicos; a reprodução possível dos Cursos Intermissivos (CIs) 

na Terra; a manutenção coletiva dos campos energéticos pró-evolução consciencial; a parassegu-

rança institucional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo da união das conscins afins; o sinergismo comu-

nin-comunex com objetivos evolutivos comuns; o sinergismo proéxis individual–proéxis grupal. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica. 

Codigologia: o nível do código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando a produtivi-

dade evolutiva grupal. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; as teorias sociológicas; as teorias sobre 

a dinâmica grupal. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca do maxiproexograma popular; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica 

acessível do cosmograma. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico atuante nas ICs. 

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 maxiproéxis; o laboratório conscienciológi-

co da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

diuturno da convivência na Cognópolis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Maxi-

proexólogos. 

Efeitologia: o efeito da interassistencialidade na sustentação da convivialidade sadia;  

o efeito halo dos atos cosmoéticos sequenciais; o efeito da Natureza exuberante na produção do 

campo energético potente. 

Neossinapsologia: os locais favorecedores da captação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de produtividade da vida humana; o ciclo dessoma meritória–inter-

missão lúcida–ressoma com maxiproéxis. 

Enumerologia: o viveiro de autores publicados; o viveiro de pensadores ou penseniza-

dores; o viveiro de pesquisadores ou autexperimentadores; o viveiro de professores itinerantes;  

o viveiro de sensitivos interassistenciais; o viveiro de parapsiquistas energicistas; o viveiro de epi-

cons cosmoéticos. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio amizades produtivas–pa-

ramizades produtivas; o binômio harmonia grupal–produção maxiproexológica; o binômio recé-

xis-recin; o binômio rurbano-parurbano; o binômio priorização-otimização. 

Interaciologia: a interação cosmovisão–calculismo cosmoético; a interação CCCI- 

-CCCE; a interação Cognópolis-Interlúdio. 

Crescendologia: o crescendo iniciativa individual–completismo grupal; o crescendo 

planejamento extrafísico–realização intrafísica; o crescendo somatório de completismos indivi-

duais–completismo grupal. 

Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas. 

Antagonismologia: o antagonismo especialismo / generalismo; o antagonismo semen-

teira / colheita. 

Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo consciencial mínimo; o pa-

radoxo da potencialização individual resultar na potencialização grupal. 

Politicologia: a maxiproexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocra-

cia; a democracia consciencial exequível. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a grupalidade neofílica; a priorofilia; a evoluciofilia. 
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Holotecologia: a Fozteca; a cognoteca; a recexoteca; a maxiproexoteca; a gregarioteca; 

a parapsicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Maxiproexologia; a Cosmoeticologia; a Comu-

nicologia; a Experimentologia; a Vivenciologia; a Assistenciologia; a Parapedagogiologia; a Pa-

rapercepciologia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Priorologia; a Mentalsomatologia;  

a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a equipe de ex-alunos dos CIs; 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 voluntarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens cognopolita; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens maxiproexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: viveiro evolutivo mínimo = unitário, a Instituição Conscienciocêntrica 

(IC); viveiro evolutivo médio = grupal, o megacondomínio conscienciológico Villa Conscientia; 

viveiro evolutivo máximo = geopolítico, o Bairro da Cognópolis (Bairro do Saber; Conscienció-

polis; Cosmópolis). 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Intrafisicologia; a cultura da 

Evoluciologia. 

 

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 viveiro 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.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 
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04.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

07.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

08.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

12.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

NO  VIVEIRO  EVOLUTIVO  OCORRE  A  POTENCIALIZAÇÃO  

TEÁTICA  DOS  TALENTOS  INDIVIDUAIS  GERANDO  REFLE-
XOS  INTERATIVOS  SOBRE  TODOS  OS  VOLUNTÁRIOS  

COMPONENTES  DO  HOLOPENSENE  COSMOÉTICO. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, é componente ou minipeça, na condição de vo-

luntário, de algum viveiro evolutivo? Você atua em qual área de atividade interassistencial? 
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V I V Ê N C I A    C O T I D I A N A    A U T O P E S Q U I S Í S T I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vivência cotidiana autopesquisística é a experiência de vida da conscin 

lúcida, homem ou mulher, a qual considera os afazeres diários oportunidades de autoconhecimen-

to e autossuperação, dedicando-se à observação, investigação, exame, análise, interpretação, ava-

liação, ou julgamento acurado dos autopensenes, e respectivas repercussões, objetivando eliminar 

os automatismos conscienciais e acelerar o desempenho evolutivo pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vivência provém do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, 

particípio presente de vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX.  

A palavra cotidiano procede também do idioma Latim, quotidianus, “de todos os dias; diário”. 

Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idio-

ma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por to-

da parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vivência cotidiana autexperimental. 2.  Vivência diária autopesqui-

sística. 3.  Vivência cotidiana autoinvestigativa. 4.  Cotidianidade autopesquisística. 5.  Rotina di-

ária autoinvestigativa. 6.  Conduta diária autoindagativa. 

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

autocotidianidade; bicotidiana; bicotidiano; cotidiana; cotidianidade; cotidianizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas vivência cotidiana autopesquisística, minivivência 

cotidiana autopesquisística e maxivivência cotidiana autopesquisística são neologismos técnicos 

da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Atividade cotidiana inconsciente. 2.  Cotidianidade robotizada.  

3.  Autobservação diária improdutiva. 4.  Aplicação diária da heteropesquisa não participativa. 

Estrangeirismologia: o full time autopesquisístico; o gap entre atividades cotidianas  

e autopesquisa; a educação ad infinitum; o upgrade dos talentos tornados trafores; os insights es-

clarecedores; as reciclagens just in time; o lema the sooner the better aplicado às reciclagens. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; o holopensene autopesquisístico; 

a flexibilidade pensênica para avaliar os autexperimentos; o apreço pela evolutividade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da qualificação consciencial continuada; o holo-

pensene isento na análise dos experimentos; o holopensene técnico-científico; o abertismo pensê-

nico.  

 

Fatologia: a vivência cotidiana autopesquisística; a autobservação intencional constante; 

a percepção das experiências cotidianas como experimentos; o interesse evolutivo em tempo inte-

gral; o abertismo conquistado através do autoconhecimento; a prática da associação de ideias;  

a intencionalidade evolutiva reta; a convivência sadia com a neofilia; o posicionamento firme pe-

rante as escolhas prioritárias; o desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE); o aprofundamento 

das informações coletadas; o ato de sobrepairar; a aceitação da atual condição consciencial; o cui-

dado para manter visão traforista; o empenho na manutenção da prática autopesquisística; a iden-

tificação das ideias inatas; o autenfrentamento constante; as sincronicidades esclarecedoras; a des-

dramatização; o predomínio da atuação mentalsomática; a transdisciplinariedade; o conteúdo pe-

dagógico das diversas situações; a melin resultante dos atos anticosmoéticos; o retalhamento de 
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conceitos; o detalhismo técnico no dia a dia; as atualizações conscienciais dinâmicas; a identifica-

ção dos gargalos pessoais; o estudo do erro enquanto oportunidade de profilaxia; o ato de não dei-

xar passar batidas as oportunidades evolutivas; a lembrança das decisões proexológicas; a identi-

ficação da vontade pessoal e da vontade alheia; o desobscurecimento da realidade consciencial;  

o aumento de lucidez na tomada de decisões. 

 

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

da relação amparador extrafísico–amparando; a recuperação de cons; o vinco autopesquisístico na 

Paragenética; o domínio e qualificação das energias conscienciais; a lembrança das decisões proe-

xológicas determinadas no Curso Intermissivo (CI); a autoparapercepção empregada na identifi-

cação da vontade pessoal e da vontade alheia; a autoconscientização multidimensional (AM); as 

parainformações evolutivas disponíveis nos cursos extrafísicos; a ampliação do autoconhecimento 

através dos fenômenos projeciológicos; a valorização das precognições vivenciadas; as retrocog-

nições educativas; as neoideias inspiradas pelo amparador extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistencial autopesquisador-amparador; o sinergismo 

insights esclarecedores–energias empáticas; o sinergismo autaceitação-autossuperação; o siner-

gismo das metáforas otimizando questionamentos e elucidações; o sinergismo autopesquisador– 

–dupla evolutiva; o sinergismo autopesquisador–grupo evolutivo.  

Principiologia: o princípio consciencial; o princípio pessoal do aproveitamento máximo 

da oportunidade da vida intrafísica; o princípio da autenticidade; o princípio da responsabilida-

de evolutiva; o princípio da influência holopensênica. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria das verdades relativas de ponta 

(verpons); a teoria do pensene.  

Tecnologia: as técnicas bioenergéticas aplicadas à vivência holossomática; a técnica da 

tenepes; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da simulcognição; a técnica 

da ortopensenidade através do aprendizado; a técnica de sempre carregar papel e caneta; a téc-

nica da supressão temporária de determinado sentido físico. 

Voluntariologia: o fator exemplarismo autopesquisístico no voluntariado e paravolun-

tariado em tempo integral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico de Autopesquisologia; o voluntariado enquanto laboratório conscienciológico; 

o recorte doméstico estudado no laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório da 

vida profissional; os períodos de crise analisados no próprio laboratório consciencial (labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; 

o Colégio Invisível da Parapedagogia. 

Efeitologia: o efeito halo da amplitude autopensênica; o efeito curador das fissuras 

conscienciais; o efeito da prevalência mentalssomática nas manifestações conscienciais; o efeito 

da qualificação pensênica; o efeito da evitação da robotização; o efeito do autoconhecimento dos 

trafores. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo autocognição-autossuperação-autevolução; o ciclo experimento- 

-registro-investigação-confrontação-conclusão; o ciclo reflexão-decisão-ação-sustentação.  

Enumeralogia: a autopesquisa intrafísica eventual; a autopesquisa holossomática con-

tinuada; a autopesquisa ampliando a autocognição; a autopesquisa como estilo de vida; a auto-

pesquisa qualificando a vontade; a autopesquisa sinalizando a ortointencionalidade; a autopesqui-

sa contribuindo na autorganização evolutiva.  

Binomiologia: o binômio experimentos cotidianos–autenfrentamentos constantes; o bi-

nômio superficialidade autopesquisística–ilusão autocognitiva; o binômio conhecimento-vi-

vência. 
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Crescendologia: o crescendo atenção intrafísica–atenção multidimensional; o crescen-

do atenção pontual–atenção continuada; o crescendo monovisão–cosmovisão; o crescendo visão 

seletiva–visão de conjunto; o crescendo autocognição evolutiva–reperspectivação íntima; o cres-

cendo recuperação de cons–alinhamento de proéxis; o crescendo ansiedade consciencial–pacifi-

cação proativa evolutiva.  

Trinomiologia: o trinômio autocognição–autaceitação insubmissa–autopacificação. 

Antagonismologia: o antagonismo cientificidade / achismo; o antagonismo identifica-

ção do trafar / manutenção do trafar; o antagonismo autopesquisa / pseudopesquisa; o antago-

nismo autopesquisa teórica / autopesquisa teática. 

Paradoxologia: o paradoxo do autopesquisador mantenedor das automimeses dispen-

sáveis. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a volíciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição evolutiva; a lei da interassis-

tencialidade. 

Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia; a criticofi-

lia; a teaticofilia; a parapsicofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a teaticofobia; a parapsicofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da superficialidade; a síndrome da procrastinação. 

Maniologia: a mania de banalizar a autopesquisa. 

Mitologia: a desconstrução do mito da perfeição; a superação da mitificação da própria 

personalidade; o mito da evolução sem autesforço. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; 

a tecnoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a conscienciometroteca.  

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia;  

a Autocogniciologia; a Projeciologia; a Evoluciologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia;  

a Holomaturologia; a Reciclologia; a Voliciologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin-cobaia; a conscin neofílica; a conscin mentalso-

mática; a conscin parapsíquica; a conscin autodidata; a conscin corajosa; a conscin autocrítica;  

a conscin realista; a conscin conscienciômetra; a conscin autodesafiadora; a conscin amplificado-

ra da autoconsciencialidade. 

 

Masculinologia: o autopesquisador; o evoluciente; o autexperimentador; o semperapren-

dente; o projetor consciente; o parapercepciologista; o conviviólogo; o proexista; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o conscienciólogo; o cientista; o sistemata; o autorreeducador; 

o autodecisor; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autopesquisadora; a evoluciente; a autexperimentadora; a sempera-

prendente; a projetora consciente; a parapercepciologista; a convivióloga; a proexista; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a consciencióloga; a cientista; a sistemata; a autorreeducado-

ra; a autodecisora; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens autocriticus; o Homo sapiens cognitivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens ex-

perimentatus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivivência cotidiana autopesquisística = a empírica, direcionada a úni-

co veículo de manifestação, com base em observações e experiências diárias; maxivivência cotidi-

ana autopesquisística = a técnica e holossomática, fundamentada em observações e experiências 

diárias. 

 

Culturologia: a cultura da vivência cotidiana autopesquisística; a cultura da autopes-

quisa; a cultura parapsíquica; a cultura da autopensenização cosmoética; a cultura da Autocoe-

renciologia. 

 

Autexperimentologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 30 condições otimizadoras das autopesquisas cotidianas: 

01.  Altruísmo: o combate continuado ao egocentrismo infantil. 

02.  Aprendizagem: a superação das dificuldades pessoais por meio da tentativa e erro. 

03.  Autestima: a eliminação da desvalia objetivando a qualificação dos autodesempenhos. 

04.  Autocognição: a identificação do modus operandi pessoal. 

05.  Autocompromisso: o empenho nas autossuperações indispensáveis. 

06.  Autodisponibilidade: o desprendimento para a realização das tarefas demandadas. 

07.  Autoliderança: a assunção do livre arbítrio conquistado.  

08.  Autoquestionamentos: a busca de respostas aos fatos e parafatos vivenciados. 

09.  Autorganização: a eliminação dos imprevistos anunciados. 

10.  Autossegurança: a autoconfiança quanto ao próprio desempenho intelectual, admi-

tindo ser possível aprender por meio do trabalho, do esforço e do exercício. 

11.  Autoverbação: o ato de experimentar em vez da verborragia. 

12.  Cientificidade: a eliminação dos achismos e imediatismos. 

13.  Coerência: a evitação da dissonância entre pensamentos, sentimentos e energias. 

14.  Coragem: a antivitimização e antipusilanimidade empregadas na análise e interpre-

tação das ocorrências cotidianas. 

15.  Cosmoética: a intransigência com as autocorrupções. 

16.  Criatividade: a inventividade usada para solucionar os problemas cotidianos. 

17.  Desdramatização: a reflexão lúcida sobre as falhas pessoais, buscando entendê-las 

e corrigi-las. 

18.  Inteligência evolutiva: a adaptação comoética às contingências do cotidiano, com 

base no escrutínio das automanifestações. 

19.  Interassistencialidade: a vivência lúcida da intercooperação evolutiva.  

20.  Libertação: a intencionalidade sadia aplicada à correção dos autenganos. 

21.  Minipeça: o entendimento do próprio papel no Maximecanismo Interassistencial 

Multidimensional. 

22.  Neofilia: a ousadia de experimentar novas formas de pensar e agir. 

23.  Parapsiquismo: a valorização das parapercepções sutis e corriqueiras. 

24.  Perseverança: a manutenção da autocrítica pesquisística diária. 

25.  Priorização: a implementação das prioridades proexológicas. 

26.  Realismo: a aceitação da inexorabilidade da autevolução. 

27.  Recin: a renovação dos autoparadigmas. 

28.  Recuperação de cons: o estímulo à reapropriação dos conhecimentos adquiridos em 

vidas pregressas. 

29.  Tares: o esclarecimento feito a outrem, reverberando no autaperfeiçoamento. 

30.  Tecnicidade: a aplicação das técnicas conscienciológicas, ao modo de conduta padrão. 
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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 vivência cotidiana autopesquisística, indicados para  

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

interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático.  

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro.  

03.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático.  

04.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático.  

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autopesquisofilia:  Autopesquisologia;  Homeostático.  

08.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático.  

09.  Curiosidade  pesquisística:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  da  autodissimulação:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

12.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

13.  Pensamento  dicotômico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático.  

15.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  COTIDIANA  AUTOPESQUISÍSTICA  É  O  ESTILO  

DE  VIDA  ADOTADO  PELA  CONSCIN  LÚCIDA,  DETERMINA-
DA  A  ALAVANCAR  E  CONSOLIDAR  AS  RECINS,  VISANDO  

À  ACELERAÇÃO  DOS  AUTODESEMPENHOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a vida cotidiana na condição de labcon 

para alcançar o autoconhecimento? Admite ser a autocognição conquista indispensável à evolução 

consciencial? 
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V I V Ê N C I A    R E F E R E N C I A L  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vivência referencial é a experiência pessoal marcante considerada parâ-

metro para a consciência, intra ou extrafísica, em determinado momento evolutivo, dentro de mo-

dalidade de atividade específica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo vivência vem do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, par-

ticípio presente de vivere, “viver, estar em vida; estar vivo; existir.” Surgiu no Século XX. O vo-

cábulo referencial também deriva do idioma Latim, referentia, de referre, “levar consigo; alcan-

çar; obter; tornar; voltar atrás; restituir; recolocar; repor; dar; oferecer; representar; fazer reviver; 

agradecer; dar em troca; transcrever; inscrever; refereir (em 1 escrito); relatar”. Apareceu em 

1858. 

Sinonimologia: 1.  Vivência de base. 2.  Vivência norteadora. 3.  Experimento padrão.  

Neologia. As 3 expressões compostas vivência referencial, vivência referencial presente 

e vivência referencial ausente são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Referencial teórico. 2.  Livro de referência. 3.  Estudo de conceitos. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi; o modus faciendi; o modus operandi; o know- 

-how evolutivo; o megacurriculum vitae; a performance consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às vivências pessoais. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acreditar, 

não. Vivenciar. Investigar, não. Vivenciar. Vivenciemos para conhecer. Vivências promovem cer-

tezas. Vivências constituem autoprovas. Retrovivências sabotam neovivências.  

Coloquiologia: o ato de fazer cabelo, barba e bigode; o contexto de falar de cadeira;  

o fato de na prática, a teoria ser outra; a condição de sentir na própria pele; a prática de colocar 

a mão na massa;  

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Vivência. A autocognição exige vivência”. “Não procure se enganar tentando ver 

as realidades além dos olhos e dos paraolhos. Elucubração não é vivência”. 

2.  “Vivenciar. Vivenciar tudo não quer dizer muita coisa, importa é vivenciar o bem  

e o bom e não o bem-bom do bon vivant”.  

3.  “Vivências. A boa conscin escritora não digita palavras, digita vivências”.   

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da experimentação; os praxipensenes; a praxipen-

senidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proe-

xopensenidade; os holopensenes vivenciados; a fôrma holopensênica. 

 

Fatologia: a vivência referencial; a repetibilidade vivencial; o acúmulo de vivências; as 

vivências lúcidas; o espectro de experiências; a vivência-padrão; o estudo comparativo; o aperfei-

çoamento da vivência; o autovivenciograma; a autoridade vivencial; a neovivência referencial;  

o novo patamar evolutivo; a falta de vivência em contexto diferente. 

 

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

do autoparapsiquismo lúcido; a paravivência referencial; o amparo extrafísico de função; a recu-
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peração de cons; as autorretrocognições lúcidas; a retrovivência referencial; as paracicatrizes evo-

lutivas; as extrapolações parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo experiência de vida–experiência evolutiva; o sinergismo 

vivência-paravivência; o sinergismo no intercâmbio de vivências; o sinergismo autoparapsiquis-

mo lúcido–dinamização das vivências conscienciais; o sinergismo registro-memória; o sinergis-

mo abertismo-experimentação; o sinergismo informação técnica–verificação prática. 

Principiologia: o princípio da vivência pessoal (VP); o princípio da descrença (PD);  

o princípio do exemplarismo pessoal (PPP); o princípio da verbação; o princípio da teática. 

Codigologia: o código de valores pessoais filtrando as vivências descartáveis. 

Teoriologia: a teoria da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas e paratécnicas facilitadoras da vivência referencial. 

Voluntariologia: a vivência referencial em diferentes frentes do voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: as vivências e paravivências nos laboratórios conscienciológicos;  

o laboratório conscienciológico do autovivenciograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito das autovivências na ampliação do mundo pessoal; o efeito da au-

texperimentação nas autoconvicções; o efeito cumulativo das vivências; o efeito da vivência refe-

rencial no aperfeiçoamento pessoal; o efeito da vivência no chancelamento das ideias. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das neovivências; as neovivências desfa-

zendo retrossinapses fossilizadas; as paraneossinapses oriundas das vivências intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo das autovivências; o ciclo da vida; o ciclo multiexistencial. 

Enumerologia: a vivência de referência; a obra de referência; a teoria de referência;  

a pessoa de referência; o ponto de referência; o parâmetro de referência; a mudança de refe-

rência. 

Binomiologia: o binômio fazer-aprender; o binômio prática-autoconfiança; o binômio 

neopatamar-neodesafios; o binômio inexperiência-falhas; o binômio cultura-tradição; o binômio 

desconhecimento-ingenuidade; o binômio vivência-conhecimento. 

Interaciologia: a interação autoridade moral–autoridade vivencial; a interação vivência 

geral–vivência particular; a interação memória-referência; a interação vivência padrão–vivência 

exceção; a interação esgotamento de possibilidades–domínio; a interação comportamento-imita-

ção; a interação inovação-despadronização. 

Crescendologia: o crescendo teorização–vivência–expansão cognitiva.  

Trinomiologia: o trinômio experimentar-analisar-comparar; o trinômio pesquisa-expe-

rimento-debate; o trinômio leitura-prática-conclusão; o trinômio conhecer-refletir-escrever. 

Polinomiologia: o polinômio teoria-vivência-reflexão-análise-debate-conclusão. 

Antagonismologia: o antagonismo “ouvir falar” / conhecer; o antagonismo idealizar  

/ concretizar; o antagonismo fantasia / realidade; o antagonismo dogma / questionamento; o an-

tagonismo resistência / despojamento; o antagonismo especialismo / generalismo; o antagonismo 

jejunice / experiência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a vivência referencial negativa travar neovivências salu-

tares; o paradoxo do idoso experiente sem vivência referencial em determinadas áreas devido às 

inovações trazidas pelas novas gerações. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a vivenciofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a evitação da experimentofobia; a cura da neofobia; o corte da tanatofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome do teoricão; a superação da síndrome do per-

feccionismo; o enfrentamento da síndrome do desperdício consciencial; a dissolução das síndro-

mes fóbicas. 

Maniologia: a mania de teorizar; a mania de terceirizar a evolução; a mania de prometer. 
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Mitologia: o mito de se chegar ao serenismo só teorizando, sem vivências evolutivas. 

Holotecologia: a experimentoteca; a biografoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Vivenciologia; a Verbaciologia; a Exemplo-

logia; a Descrenciologia; a Analiticologia; a Teaticologia; a Projeciologia; a Evoluciologia; a Se-

renologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin experimentadora; o ser pesquisador; o perfil pragmático; a perso-

nalidade experiente. 

 

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 experimentator; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens experiens; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens referens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vivência referencial presente = o cabedal de experiências da conscin na 

maturidade; vivência referencial ausente = a falta de experiência no novo habitat da consciex re-

cém-chegada de planeta destruído. 

 

Culturologia: a cultura das vivências evolutivas. 

 

Prática. De nada adianta apenas ler “manual de aprender a andar de bicicleta” sem nun-

ca ter sentado e pedalado alguma. Evoluir funciona aos moldes de nadar, dirigir, falar idioma es-

trangeiro ou escrever, precisa ser vivenciado lucidamente até se alcançar o domínio da situação. 

Desenvolvimento. Os atributos, as inteligências, o manejo do holossoma, as manifesta-

ções conscienciais são desenvolvidas mediante o autesforço e dedicação às atividades afins. 

Atualização. O progresso evolutivo exige da consciência atualizar as vivências referen-

ciais, sobretudo aquelas advindas de experiências mal sucedidas, as quais bloquearam a automoti-

vação em aprimorar-se naquele setor. 

Retorno. O fato de encontrar nova oportunidade de retornar ao ponto onde parou outro-

ra, e agora, em outro momento evolutivo, retomar aquela condição, podendo atuar com mais de-

senvoltura, possibilita à consciência reciclar os referenciais e seguir a própria trajetória rumo  

a novos patamares evolutivos. 
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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 vivência referencial, indicados para a expansão das  

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

01. Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02. Autexperiência  indispensável:  Autexperienciologia;  Neutro. 

03. Autoconvicção:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04. Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

05. Autovivência  experimental:  Autexperimentologia;  Neutro. 

06. Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

07. Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

08. Paraverbação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09. Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10. Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11. Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12. Referência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13. Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14. Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15. Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

  

SEM  A  VIVÊNCIA  REFERENCIAL  TORNA-SE  MAIS  DIFÍCIL  

À  CONSCIÊNCIA  SITUAR-SE  EM  DETERMINADOS  CONTEX-
TOS  EVOLUTIVOS  PELO  DESCONHECIMENTO  DO  MODO  

DE  FUNCIONAMENTO  DESSA  REALIDADE  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza-se do recurso da vivência referencial para 

comparar a autoqualificação das experiências pessoais? Quais têm sido os resultados obtidos para 

melhorar o nível de excelência nas tarefas evolutivas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

1.709. 
2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

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

Iguaçu, PR; 2009; página 347. 

 

K. A. 
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V O C A Ç Ã O    F R U S T R A D A  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vocação frustrada é a disposição natural e espontânea orientando a pes-

soa no sentido de exercer determinada atividade, função ou profissão, e mantendo-a, a contragos-

to, na direção errada, de modo insatisfatório em relação à própria vontade, intencionalidade e au-

tocoerência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo vocação vem do idioma Latim, vocatio, “ação de chamar; inti-

mação; convite”. Apareceu no Século XIII. A palavra frustrada deriva também do idioma Latim, 

frustrare, “tergiversar; tornar vão; sem efeito; enganar; decepcionar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Vocação irrealizada; vocação reprimida. 02.  Vocação decepcionan-

te. 03.  Inclinação frustra. 04.  Pendor inutilizado. 05.  Autopredisposição frustra; autopropensão 

malograda. 06.  Aptidão frustrada; talento desperdiçado. 07.  Índole deslocada. 08.  Tendência in-

feliz. 09.  Autocapacidade deslocada. 10.  Ideal frustrado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo vocação: 

antivocação; autovocação; megavocação; vocacional; vocacionalismo. 

Neologia. As duas expressões compostas vocação frustrada parcial e vocação frustrada 

integral são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 01.  Vocação realizada. 02.  Vocação aplicada. 03.  Inclinação atendida. 

04.  Pendor gratificante. 05.  Propensão utilizada. 06.  Aptidão aplicada. 07.  Índole satisfeita.  

08.  Tendência ajustada. 09.  Autocapacidade ajustada. 10.  Gosto pessoal atendido; ideal aten-

dido. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae deslocado; a neoperformance pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

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

ção: autovivência multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autofrustração; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os ectopensenes; a ectopensenidade; o materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a vocação frustrada; a perda do valor fundamental da inclinação pessoal; as 

aspirações frustradas; o papel assumido pela pessoa na Socin ainda patológica; a vivência mecani-

zada na robéxis; a incompetência crônica; a autoinsegurança; a postura da conscin de realizar  

o desejado; a vocação como valor fundamental do homem e da mulher; o projeto aberto da cons-

cin; a autodesorganização; as pessoas fora do lugar; a legião dos insatisfeitos; o exército dos desi-

ludidos; as capacidades deslocadas; os perfis incompatíveis com os trabalhos desenvolvidos; as 

profissões constrangedoras; a Era da Fartura do Terceiro Milênio; a versatilidade das conscins 

intermissivistas; a polivalência das pessoas; a decisão inteligente de se fazer o construtivo mais 

almejado; a pessoa errada, no lugar errado, na função errada e no momento errado; a pessoa certa, 

no lugar certo, na função certa e no momento certo; a complexidade da conscin poliédrica; a fide-

lidade à própria consciência; a identificação da verdadeira vocação pessoal por meio dos testes 

conscienciométricos; o ponto de viragem; o livre arbítrio bem utilizado; a liberdade individual va-

lorizada; o bom humor perante a existência; a reciclagem intraconsciencial (recin); o ato de valer 

mais a crise de crescimento em comparação com a década de frustração; o talento bem emprega-

do a favor de si e da Humanidade; a realização completa da proéxis pessoal dentro do grupo evo-
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lutivo (maxiproéxis); os valores básicos recebidos na vida humana; as máquinas como instrumen-

tos de promoção da evolução consciencial. 

 

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

existencial com raízes intermissivas; o incompléxis; a melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do “isso não é para mim”; o princípio do “se algo não 

é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da adaptabilidade da consciência; o prin-

cípio da contradição; o princípio da evolução consciencial; o princípio da prioridade com-

pulsória; o princípio espúrio do autocomodismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos gargalos. 

Tecnologia: a Tecnologia como coadjutora dos empreendedorismos; a técnica da reci-

clagem existencial (recéxis). 

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: o projeto-homem; o projeto-Humanidade; o projeto-vida; o projeto-au-

toproéxis; o projeto-interassistencialidade; o projeto-autoparapsiquismo; o projeto-autevolução. 

Binomiologia: o binômio indutivo peso das evidências–julgamento das probabilidades;  

o binômio esforço-sucesso; o binômio vocação interassistencial–vocação cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio fisicalidade-Profilaxia-consciencialidade; o trinômio auto-

motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções; o polinômio autasse-

dialidade-autocorrupção-autodesorganização-autacriticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade débil / coragem pessoal; o antagonismo vo-

cação universalista / vocação monacal (Autismologia). 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a raciocinofilia; a criticofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a decidofilia; a rece-

xofilia; a cosmopensenofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a riscomania; a toxicomania; a nostomania. 

Mitologia: o mito da impotência; o mito do impossível. 

Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexo-

teca; a laboroteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Priorolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Conscienciometrologia; a Conscienciotera-

pia; a Experimentologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa covarde. 

 

Masculinologia: o perdedor; o desô; o frustrado; o compassageiro evolutivo; o evolu-

ciente; o pré-serenão vulgar; o proexista. 
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Femininologia: a perdedora; a desô; a frustrada; a compassageira evolutiva; a evolu-

ciente; a pré-serenona vulgar; a proexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

automimeticus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens anticata-

lyticus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens inorganisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vocação frustrada parcial = a de curta duração, inicial, mínima, corrigida 

a tempo pela conscin lúcida; vocação frustrada integral = a da vida humana inteira, final, máxi-

ma, sem qualquer correção por parte da conscin pré-serenona vulgar. 

 

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 vocação frustrada, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Segunda  vocação:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

 

PARTINDO  DO  FATO  DE  TODA  PROÉXIS  SE  AJUSTAR 

EXATAMENTE  AO  PERFIL  DA  CONSCIÊNCIA,  A  VOCAÇÃO  

FRUSTRADA,  OBVIAMENTE,  CONDUZ,  SEM  DÚVIDA, 
ÀS  CONDIÇÕES  PIORES  DA  MELIN  E  DO  INCOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se vitimiza com o conflito primário da vo-

cação frustrada? Você sabe casar o próprio trabalho com o lazer? 
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V O L I C I O L I N A  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A voliciolina é a energia consciencial, haurida pela consciência, a partir da 

energia imanente, apresentada como hipótese de tentativa para explicar racionalmente a realidade 

e a atuação das ECs da conscin, como sendo o combustível, motor ou agente fundamental de 

atuação da vontade sobre as forças, fluxos e refluxos do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra volição vem do idioma Latim Medieval, volitio, “volição”, prova-

velmente através do idioma Francês, volition, “ato no qual a vontade é determinante”. Apareceu 

no Século XVIII. O vocábulo gasolina provém do idioma Francês, gazoline, emprestado do idio-

ma Inglês, gasoline, constituído por gas, “gás”, e oil, “óleo”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Energia consciencial; força de vontade; vitalidade volitiva; vontade 

pessoal. 02.  Anima mundi (Avicenna, 980–1037). 03.  Ectoplasma (Charles Robert Richet, 1850–

–1935). 04.  Energia hormica (William McDougall, 1871–1938). 05.  Faculdade psi (Joseph 

Banks Rhine, 1895–1980). 06.  Força biodinâmica (Enrico Morselli, 1852–1929). 07.  Força da 

vida (Luigi Galvani, 1737–1798). 08.  Força ectênica (Marc Thury, 1822–1905). 09.  Força ódi-

ca (Karl Ludwig Freiherr von Reichenbach, 1788–1869). 10.  Força indefinida (Albert de Ro-

chas, 1837–1914). 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo volição: 

antivoliciolínica; antivoliciolínico; megavolição; pró-evoluciolina; univolição; voliciolina; voli-

ciolínica; voliciolínico; Voliciologia; volicional; volicionalidade; volitiva; volitivo; volível. 

Neologia. O vocábulo voliciolina e as 3 expressões compostas voliciolina aquisitiva, vo-

liciolina executiva e voliciolina distributiva são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 1.  Autopensenidade. 2.  Autointencionalidade. 3.  Catatonia. 

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; o empowerment cons-

ciencial; o Volitionarium; o Energossomatorium; a autaplicação energética urbi et orbi; a impor-

tância do rapport no intercâmbio energético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade no emprego das energias conscienciais. 

Megapensenologia. Eis, por exemplo, 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o te-

ma: – EC: autenciclopédia ambulante. EV: energia volicionada. Voliciolina: gasolina cons-

ciencial. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial sobre o assunto: – Querer é poder. 

Unidade. A voliciolina como unidade de medida do nível de autoconscientização multi-

dimensional (AM) da conscin lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o ene subordinado 

ao pen do pensene; a expressão da autopensenização decidida. 

 

Fatologia: a vontade como sendo o maior poder da consciência; a intencionalidade como 

sendo a qualificadora da natureza das manifestações da consciência; a vontade inquebrantável;  

a consciência em ação; a gasolina consciencial; o motor da autevolução; o combustível proexoló-

gico; o primo poder consciencial; o ingrediente volitivo da energia consciencial; o componente 

energético da vontade; o item dominante na Escala das Prioridades Evolutivas; a ordem do dia 
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para o epicon lúcido; o combustível consciencial inesgotável; os poderes conscienciais energeti-

camente manifestados a cada instante; o megapoder consciencial; o autodiscernimento energético 

teático; a irresistibilidade volitiva; o turbo consciencial; a exteriorização da vontade pela vontade; 

a mentalização cosmoética palpável; a verdadeira moeda da consciência. 

 

Parafatologia: a voliciolina; o autoparapsiquismo como sendo o elemento interativo 

entre as dimensões existenciais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; as energias conscienciais; a conscin na condição de fortaleza 

desassediadora; a liberação intencional das ECs pela força da vontade como sendo a base das ma-

nifestações da consciência e da autodefesa consciencial; o fato de a energia imanente, a fonte ine-

xaurível de energias, devassar todas as dimensões conscienciais; o fato primordial de toda cons-

ciência, seja conscin ou consciex, apresentar poder volitivo sobre o emprego da energia imanente; 

a aplicação da voliciolina como sendo o megapoder da consciência sobre os fluxos do Cosmos;  

a voliciolina como sendo a materialização real, palpável, concreta da vontade ou a concretização 

da intencionalidade da consciência; a projeção intencional das energias pessoais; a soltura do 

energossoma; a voliciolina como parafenômeno superior aos demais, incluindo as materializações 

espetacularizantes; o holossoma da conscin energizadora como estação retransmissora da Central 

Extrafísica de Energia (CEE); a manifestação volitiva multidimensional; a calibração da volicio-

lina vida após vida humana; a Escala Evolutiva das Consciências sob a ótica da voliciolina; as 40 

manobras energéticas; os pseudópodes energéticos interassistenciais; a vontade como instrumento 

de manifestação holossomática; a prescindência das mãos (Serenologia); a influenciação energéti-

ca a distância; o arco voltaico craniochacral diagnóstico-terapêutico; a omnipresença consciencial 

a partir da voliciolina; o irrompimento do psicossoma na intrafisicalidade; a força presencial con-

tagiante; o parafato insofismável de a EC ser superior ao cifrão; o ser desperto como Central In-

trafísica de Energia; o energossoma como bolsão interdimensional; a descoincidência vígil ho-

meostática; a voliciolina é o parafenômeno físico mais fácil de ser percebido, contudo a pessoa 

vulgar sente tal produção volitiva da consciex sem enxergar qualquer paravisual ou detectar algu-

ma clarividência; a voliciona trafega, com cunho próprio, identificável, entre as dimensões cons-

cienciais independentemente de a consciência configurar-se completamente ou expor-se em cada 

dimensão; a voliciolina constitui o primeiro cartão de visitas da pessoa ou a primeira manifesta-

ção da força presencial da conscin; a voliciolina na megaeuforização; a voliciolina na paracirurgia 

invisível. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–au-

toridade cosmoética; o sinergismo Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Ener-

gia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo escala da discrição–volicioli-

na; o sinergismo omissão superavitária–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expan-

são energética; o sinergismo carisma pessoal–voliciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacio-

nismo; o sinergismo megatrafor-materpensene-voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina– 

–resultados gesconológicos. 

Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio da singularidade das energias conscienciais; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentando a automotivação inte-

rassistencial. 

Teoriologia: a hipótese ou teoria de tentativa; a teoria do EV. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30 

metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;  

a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do 

encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

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

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

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

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os 

efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da ener-

gosfera humana; o efeito Hulk; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifra-

terna; os efeitos potencializadores do trinômio macrossoma-paramicrochip-voliciolina. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-consecução. 

Enumerologia: a vitalidade física; a exuberância energética; a disposição estável; o âni-

mo firme; o pique laboral; o vigor holossomático; a fortaleza consciencial. 

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

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

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

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

sica–abordagem extrafísica; o binômio firmeza decisória–constância executiva; o binômio voli-

ciolina–autocomprometimento proexológico; o binômio voliciolina–abertismo consciencial; o bi-

nômio conação-voliciolina; o binômio paraprofilático pré-kundalínico (pegadas)–voliciolina (Hi-

giene); o binômio taquipsiquismo-voliciolina. 

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

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

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

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

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

fluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação Etologia-volicio-

lina; a interação paracérebro-voliciolina; a interação pensenização-imantação; a interação EI- 

-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina-ectoplastia; a interação voliciolina 

pessoal–vidência facial; a interação voliciolina-evocação. 

Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole- 

-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-inten-

ção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio Energossomatolo-

gia-Parapercepciologia-Parafenomenologia. 

Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono 

reparador; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinô-

mio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto. 

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

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

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

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

soa fechada; o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina mentalsomática / volicio-

lina psicossomática; o antagonismo voliciolina aditivada / voliciolina ordinária; o antagonismo 

decidofobia / voliciolina; o antagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica; o anta-

gonismo acausto / voliciolina; o antagonismo nolição / volição; o antagonismo opinião pública 

/ voliciolina; o antagonismo conscin casca grossa / conscin parapercipiente; o antagonismo 

energia consciencial nociva / energia consciencial defensiva. 
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Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

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

o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais fácil – não exige qualquer 

liturgia, a não ser a vontade – e a mais difícil – exige a autoconscientização da consciência sem 

espetacularidades – de ser aplicada; o paradoxo da consciência abdicando da própria força voli-

tiva; o paradoxo megafenômeno energético–maxidiscrição pessoal. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei da assistência 

bioenergética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o blo-

queio voliciolínico na síndrome de burnout; a patologia voliciolínica nas síndromes compulsivas; 

a síndrome da voliciopatia. 

Holotecologia: a volicioteca; a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experi-

mentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Energossomatologia; a Intencionologia; a Auto-

criteriologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voliciolina aquisitiva = a energia consciencial haurida pela consciência 

assistida carente; voliciolina executiva = a energia consciencial compreendida e empregada com-
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petentemente pela conscin lúcida; voliciolina distributiva = a energia consciencial usada pelo ser 

desperto na interassistencialidade entre as consciências. 

 

Culturologia: a cultura da Voliciologia; a Paracultura da Energossomatologia; a cultu-

ra da autorrealização; a cultura do aqui-agora-já multidimensional. 

 

Energossomatologia. Sob a ótica da Definologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

7 conceitos relacionados ao universo semasiológico da voliciolina, a fim de expandir e aprofundar 

as abordagens pesquisísticas da conscin lúcida: 

1.  Voliciolinagogia: a conscin condutora de experimentos energéticos impulsionados 

pela vontade franca e decidida. 

2.  Voliciolinoetologia: a ação, o estado, a qualidade e a atitude relacionada às exteriori-

zações energéticas desencadeadas pela própria vontade. 

3.  Voliciolinofilia: o apreço, o interesse e a automotivação nas manobras de exterioriza-

ção energética em qualquer lugar ou condição de manifestação consciencial. 

4.  Voliciolinofobia: o receio, o medo ou a aversão às exteriorizações energéticas condu-

zidas pela própria vontade. 

5.  Voliciolinologia: a Ciência dedicada aos estudos teáticos da voliciolina ou à autapli-

cação intencional das exteriorizações energéticas interassistenciais. 

6.  Voliciolinopatia: o estado mórbido, a deficiência ou a enfermidade consciencial na 

aplicação da vontade, no tocante à autaplicação da exteriorização lúcida das energias. 

7.  Voliciolinopensenologia: a prática costumeira, repetitiva e prioritária de se exteriori-

zar energias conscienciais cosmoéticas, de modo consciente, urbi et orbi. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Conação:  Voliciologia;  Neutro. 

08.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Nução:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

15.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

SOBRE  A  VOLICIOLINA,  O  MAIS  INTELIGENTE  É  A  CONS-
CIN  LÚCIDA  ACATAR  O  TEMA  COMO  HIPÓTESE  DE  PES-
QUISA  INICIAL,  BUSCANDO  DOMINAR  E  USAR  AS  ECS 
ASSISTENCIALMENTE,  ATÉ  COMPREENDÊ-LA  MELHOR. 
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Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a hipótese de tentativa da volicioli-

na? Você encontra lógica na hipótese? Você tem melhor explicitação para o assunto? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

1.254 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21  
x 7 cm; enc.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espa-

nhol e Inglês); páginas 575 a 584. 
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V O L U N T A R I A D O    CO N S C I E N C I O C Ê N T R I C O    AU T O R R E E D U C A T I V O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo é a qualidade ou con-

dição da atividade, não remunerada, realizada pela conscin lúcida, homem ou mulher, buscando  

o desenvolvimento consciencial evolutivo, através da prestação de serviço interassistencial, tarís-

tico, cosmoético, com vínculo consciencial, nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por 

vontade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. O termo 

consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa co-

mum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter 

conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O primeiro elemento de composição cêntrico provém 

igualmente do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu, em 

cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII. O segundo elemento de composição auto 

vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re deriva do idioma Latim, 

re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação 

procede também do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de 

educare, “criar (uma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Surgiu no Sé-

culo XVII. A palavra reeducação apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Voluntariado conscienciológico autorreeducativo. 2.  Voluntariado 

tarístico parapsíquico autorreeducador. 3.  Vínculo consciencial autorreducativo. 4.  Voluntariado 

tarístico assistencial autorreeducativo. 

Neologia. As 4 expressões compostas voluntariado conscienciocêntrico autorreeducati-

vo, voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo aquisitivo, voluntariado conscienciocên-

trico autorreeducativo executivo e voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo distributi-

vo são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Voluntariado convencional. 2.  Voluntariado repressor. 3.  Volunta-

riado doutrinário. 

Estrangeirismologia: o Voluntarium; o Paravoluntarium; a open mind; o abandono do 

dolce far niente; o turning point evolutivo; o upgrade consciencial; o workaholism consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorreeducaciologia; a superação da penseni-

dade salvacionista; a desrepressão pensênica; a evitação dos contrapensenes velados; a superação 

do holopensene de competição; a higiene pensênica para manter a autodefesa energética; os con-

viviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os sinergopen-

senes; a sinergopensenidade; a importância das unidades conscienciocêntricas na manutenção do 

holopensene do Curso Intermissivo (CI). 

 

Fatologia: a autorreeducação pelo neoparadigma científico; a ruptura com o ignorantis-

mo multidimensional; a imersão no voluntariado conscienciocêntrico sendo ferramenta de autor-

reeducação; a dedicação à Instituição Conscienciocêntrica; a adequação à especialidade da IC;  

o conhecimento do estatuto institucional; o egocentrismo compulsório; o posicionamento pessoal 

cosmoético perante o grupocarma; a mudança das autoperspectivas; o neopatamar da autobiogra-

fia; a recuperação de cons magnos; o ato de não banalizar o desconforto para a autopesquisa;  

a autexclusão cosmoética; a reintegração do retomador de tarefas; as recéxis e recins mais profun-
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das; o aprofundamento da autavaliação conscienciométrica; a autavaliação comparando-se consi-

go mesmo; o ato de dar a volta por cima; o senso de responsabilidade no trabalho voluntário aci-

ma de egos, competições e melindres; as limitações pessoais dificultadoras dos auto e heterode-

sassédios; o posicionamento autodesassediador; o comedimento e foco na cooperatividade grupal 

para garantir trabalho harmônico com os voluntários; o desenvolvimento da liderança interassis-

tencial lúcida; a reunião de acareação e mediação dos conflitos; a ouvidoria conscienciocêntrica; 

o incentivo ao epicentrismo dos colegas voluntários; a atenção à conscin bola da vez; a delegação 

da atividade conhecida, com responsabilidade e acompanhamento; o reconhecimento do potencial 

pessoal retributivo; a candidatura à docência conscienciológica; as recins necessárias ao auten-

frentamento docente; a itinerância do curso pessoal e institucional; a materialização da autopes-

quisa; a apresentação dos artigos de autopesquisa nos seminários de pesquisa e nos congressos 

conscienciológicos; a positividade ambígua; a participação na Prova Geral da Conscienciologia; 

o Encontro Internacional Anual de Voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC); a escrita de verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia; o pioneirismo 

das ICs no desenvolvimento e aplicação dos recursos parapedagógicos e paradidáticos; o pionei-

rismo do IIPC na reeducação parapsíquica; a participação nas Tertúlias Conscienciológicas mi-

nistradas no Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), diárias, 

gratuitas e sem pré-requisitos; a responsabilidade individual autorreeducativa e autexemplarista 

na transformação do planeta-hospital em planeta-escola. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autocompromisso com a paraprocedência; a autocoerência com  

o Curso Intermissivo; a assimiliação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim);  

o amparo extrafísico de função, sendo o potencializador pessoal do voluntário da IC; a mudança 

de amparo de função; o compromisso com os amparadores nas atividades do voluntariado; os in-

sights promovidos pelos amparadores extrafísicos; as dificuldades recíprocas da comunicação in-

terdimensional; a autorreeducação multidimensional nas interrelações parapedagógicas; a prática 

diária da tenepes; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a repercutibilidade multidimensional do vo-

luntariado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade 

cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo vínculo proexológico–amizade interconscien-

cial; o sinergismo conscins proexistas entrosadas–consciexes amparadoras de função. 

Principiologia: o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio da descrença 

(PD); o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da autodesassedialidade; o princípio 

javalínico do devagar e sempre; o princípio cosmoético de respeitar os limites conscienciais;  

o princípio de ninguém evoluir sem conviver com outras consciências. 

Codigologia: a qualificação e o emprego do código pessoal de Cosmoética (CPC) para 

desenvolver trafores e superar megatrafares; os códigos da autorreeducação; o código de convi-

vialidade; o código grupal de Cosmoética (CGC); o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código 

pessoal de Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria da evolutividade em grupo; a teoria e a prática do autodidatismo 

parapsíquico ininterrupto. 

Tecnologia: a técnica da autobservação e registros diários; a técnica desdramatizadora 

do “ainda não era desta vez”; a técnica de autodesassédio: contar de 1000 para trás em outra 

língua associando ao EV; as técnicas da projetabilidade lúcida; a técnica da tenepes; as tecnolo-

gias e paratecnologias das vendas interassistenciais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo; o voluntariado 

operacional; o voluntariado mentalsomático; as autocorrupções do voluntário desmotivado; o vo-

luntariado conscienciológico certo, no lugar certo, na hora certa e junto às pessoas certas. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parae-

ducação; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium); o laboratório consciencioló-

gico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos revitalizantes da Autodesassediologia; os efeitos improdutivos 

das ectopias afetivas; os efeitos do autorrevezamento na aceleração da recuperação de cons; os 

efeitos cosmoéticos da convivência diária junto ao grupo evolutivo; os efeitos da conscientização 

geopolítica grupal na convivência interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos recuperados; as neossinapses ne-

cessárias às novas funções; a conquista das neossinapses evolutivas prioritárias; a criação cole-

tiva de atmosfera pró-formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de autorreeducação e qualificação interassistencial; o ciclo de apro-

veitamento das potencialidades pessoais; o ciclo ininterrupto ensino-pesquisa; o ciclo alternante 

assistente-assistido; o ciclo autorrevezador amparando intrafísico–amparador extrafísico; o al-

mejado ciclo proéxis-compléxis; o ciclo das realizações vontade-intenção-decisão-determinação. 

Enumerologia: o voluntariado teórico; o voluntariado prático; o voluntariado autocons-

ciente; o voluntariado mentalsomático; o voluntariado parapsíquico; o voluntariado recinológico; 

o voluntariado maxiproexista. A construção conjunta; o produto libertário; o aprendizado interas-

sistencial; a recin grupal; a convivência cosmoética; o apoio mútuo; o trabalho sinérgico. 

Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio 

esforço-sucesso; o binômio empenho pesquisístico–autodesassédio mentalsomático; o binômio 

autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio varejismo consciencial–atacadismo cons-

ciencial. 

Interaciologia: a interação intencionalidade sadia–assistencialidade–amparo de fun-

ção; a interação hábitos sadios–rotinas úteis; a interação vínculo-paravínculo; a interação auto-

didatismo contínuo–autoqualificação crescente. 

Crescendologia: o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo repressão-desrepressão; 

o crescendo apego anticosmoético–desapego cosmoético; o crescendo paradigma convencional–

–paradigma consciencial; o crescendo assistido-assistente; o crescendo pusilanimidade–crise 

existencial–autenfrentamento–autossuperação. 

Trinomiologia: o trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização; o trinô-

mio assimilação-assistência-desassimilação; o trinômio postura antiqueixa–desdramatização–su-

peração do domínio subcerebral; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio autorreeducação física–autorreeducação bioenergética– 

–autorreeducação emocional–autorreeducação intelectual–autorreeducação pensênica; o poli-

nômio iniciativa–continuísmo–manutenção–acabativa assistencial; o polinômio autoposiciona-

mento cosmoético–autodisponibilidade–amparabilidade–interassistencialidade; o polinômio vo-

luntariado-autopesquisa-docência-tenepes-itinerância. 

Antagonismologia: o antagonismo Geopolítica estagnadora / Geopolítica reciclofílica; 

o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo abertismo consciencial / fe-

chadismo consciencial; o antagonismo inserção evolutiva / exclusão evolutiva; o antagonismo 

vontade de acertar / medo de errar. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo; o para-

doxo da domesticação mútua; o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento; o parado-

xo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para entrosar-se ao fluxo do Cosmos; o paradoxo 

evolutivo êxito de 1–êxito de todos; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido. 

Politicologia: a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a volun-

tariocracia; a proexocracia; a meritocracia embasada no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal interassistencial; a lei da interdependência 

consciencial; a lei do maior esforço aplicada ao autoparapsiquismo; a lei do maior esforço aplica-

da ao autodidatismo evolutivo. 
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Filiologia: a autorreducaciofilia; a experimentofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia;  

a pesquisofilia; a parapedagogiofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da assistenciofobia; a erradicação da sociofobia; a supres-

são do medo de errar; o travão da fobia à autexposição. 

Sindromologia: a superação da síndrome da pré-derrota; o descarte da síndrome da su-

bestimação; a evitação da síndrome do porco espinho; a suplantação da síndrome de burnout;  

a anulação da síndrome do ostracismo; a eliminação do síndrome da dispersão consciencial; a sín-

drome da autovitimização prejudicando a interassistência. 

Mitologia: o mito da possibilidade de autevolução sem autesforço; o mito da compatibi-

lização absoluta entre consciências. 

Holotecologia: a voluntarioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a assis-

tencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autoreeducaciologia; a Raciocinologia;  

a Autopesquisologia; a Recexologia; a Reciclologia; a Conscienciocentrologia; a Proexologia;  

a Interassistenciologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; o ser inte-

rassistencial; o ser desperto. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comple-

tista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macros-

sômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o para-

pedagogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o 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 compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a para-

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Ho-

mo sapiens intermissivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiometricus; 

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autamparator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo aquisitivo = a condi-

ção do voluntário jejuno aprendiz da tares; voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo 

executivo = a condição do voluntário assistente profissional liderando as atividades grupais; vo-

luntariado conscienciocêntrico autorreeducativo distributivo = a condição do voluntário assistente 

veterano publicando gescons verponológicas. 

 

Culturologia: a cultura do autodidatismo evolutivo além da escolaridade convencional 

na condição de semperaprendente; a cultura da multidimensionalidade vivenciada; a cultura do 
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parapsiquismo cosmoético; a cultura patológica da autovitimização; a cultura do exemplarismo 

cosmoético. 

 

Potencializadores. No contexto da Traforologia, eis, na ordem alfabética, 30 caracterís-

ticas potencializadoras do trabalho no voluntariado, promovendo ganhos evolutivos para si e para 

as outras consciências: 

01.  Antiprocrastinação: a agilização dos contextos, mesmo os aparentemente mais 

complexos, com vistas a enfrentar os desafios já, aqui e agora. 

02.  Antiqueixa: a identificação das insignificâncias e minuciosidades desprezíveis a fim 

de acabar com queixumes primários e infantis. 

03.  Assertividade: as tomadas de decisão mais rápidas e assertivas quanto às prioriza-

ções do melhor para a realização da proéxis pessoal. 

04.  Autempreendedorismo: a aplicação do crescendo autopesquisa–multidimensiona-

lidade–interassistencialidade–megaempreendimento evolutivo. 

05.  Autocoerência: o reconhecimento dos reais valores pessoais e a revisão dos mes-

mos perante os princípios da Cosmoética e elaboração do CPC. 

06.  Autoconfiança: a certeza íntima da autocompetência, sem se abalar. 

07.  Autocriticidade: a compreensão maior dos mecanismos intraconscienciais irracio-

nais, sustentadores das autocorrupções, autoconflitos e autassédios. 

08.  Autodesassedialidade: a capacidade de redução dos conflitos íntimos, dos autassé-

dios e consequentes heterassédios. 

09.  Autodescrença: a autorreverificabilidade permanente quanto às autoconvicções dog-

máticas. 

10.
  
Autodeterminação: o emprego do trinômio vontade–posicionamento–esforço pes-

soal. 

11.  Autodiscernimento: o juízo crítico quanto às escolhas pessoais mais maduras a par-

tir da intencionalidade sadia. 

12.  Autodisponibilidade: a proatividade e o espaço mental ocupado predominantemen-

te com o trabalho, mantendo a divisão de atenção. 

13.  Autonomia: o autogoverno na dedicação ao autoconhecimento. 

14.  Autoparapsiquismo lúcido: a expansão do parapsiquismo maduro através dos ex-

trapolacionismos patrocinados pelos amparadores. 

15.  Autopesquisofilia: a dedicação, persistente e contínua, à autopesquisa. 

16.  Autorganização: a valorização dos fluxos operacionais, definição de rotinas, com-

petências e prazos necessários para o bom cumprimento dos trabalhos. 

17.  Boa comunicabilidade: a habilidade em se articular na interlocução com empatia 

interassistencial, evitando fechadismo. 

18.  Bom humor: a capacidade de manter o ambiente de trabalho energeticamente sau-

dável e bem-humorado. 

19.  Desdramatização: a saída da autovitimização, a partir da vivência da interassisten-

cialidade e ampliação da cosmovisão. 

20.  Egocídio cosmoético: a condição de concessões mútuas em favor do bem-estar do 

grupo, a partir da aplicação teática do CPC e CGC. 

21.  Energossomaticidade: o domínio prático do EV no âmbito da Energossomática In-

terassistencial. 

22.  Epicentrismo: o ato de saber dar significado ao trabalho e aglutinar pessoas. 

23.  Homeostasia holossomática: a ampliação da autopercepção quanto à manifestação 

holossomática e maior responsabilidade na manutenção do equilíbrio do holossoma. 

24.  Paraperceptibilidade: a percepção dos amparadores extrafísicos e lucidez maior 

quanto às iscagens, assins e desassins. 

25.  Profilaxia: a organização das atividades com antecedência máxima, fazendo pre-

venção dos acidentes de percursos. 

26.  Projetabilidade: a produção de autoprojeções conscientes planejadas adredemente. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22878 

27.  Reciclofilia: a vivência dos ciclos de recéxis e recins. 

28.  Resiliência: a capacidade de adaptação e superação das adversidades. 

29.  Sobrepairamento: o distanciamento inteligente e análise da realidade com hipera-

cuidade. 

30.  Volição: a vontade fortalecida e qualificada pela intencionalidade cosmoética. 

 

Dificultadores. Segundo a Trafarologia, eis, na ordem alfabética, 18 dificultadores do 

voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo: 

01.  Amadorismo: a falta de interesse pela autoqualificação profissional. 

02.  Arrogância: a impaciência quanto às imaturidades dos compassageiros evolutivos. 

03.  Autoboicote: a acomodação e menosprezo dos próprios trafores. 

04.  Autovitimização: a dificuldade em lidar com as crises de crescimento. 

05.  Descomprometimento: a falta de entendimento sobre o voluntariado da tares. 

07.  Egoísmo: a prevalência das atitudes centradas nos próprios interesses. 

08.  Falta de posicionamento: o murismo perante os valores convencionais, companhias 

ociosas e idiotismos culturais da Socin. 

09.  Fechadismo: a sustentação do microuniverso intransitável. 

10.  Infantilismo: o medo irracional próprio do egocentrismo infantil. 

11.  Ingenuidade: as subjugações ao auto e heterassédio. 

12.  Insinceridade: o estabelecimento de interrelações conscienciais superficiais, com 

predomínio da dissimulação e hipocrisia, minando a interassistencialidade avançada. 

13.  Mecanismo de defesa do ego (MDE): a utilização de padrões de comportamentos 

automáticos. 

14.  Melindre: a dificuldade em receber heterocríticas. 

15.  Monovisão: a visão intrafísica das atividades. 

16.  Orgulho: a relutância para admitir imaturidades pessoais e se esquivar da autexposi-

ção interassistencial. 

17.  Procrastinação: a postergação dos autenfrentamentos necessários. 

18.  Vaidade: a imodéstia ou crença irracional de ser megaespecial, maioral entre todos. 

 

Benefícios. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 benefícios evolutivos do voluntaria-

do conscienciocêntrico autorreeducativo: 

1.  Amparabilidade: o maior rapport com as consciexes amparadoras pelo princípio da 

afinidade cosmoética. 

2.  Assistencialidade: a saída do assistencialismo (tacon apenas), geradora de dependên-

cia interconsciencial, promovendo a vivência da tares prioritária. 

3.  Autencantoamento: a impulsão para o enfrentamento dos desconfortos íntimos fren-

te às falhas e erros pessoais. 

4.  Convivialidade: a convivência produtiva junto aos compassageiros evolutivos, ao in-

vés das amizades ociosas. 

5.  Evolutividade: o descortino mais amplo da própria evolução intraconsciencial, o de-

senvolvimento da inteligência evolutiva (IE) e consequente aceleração da História Pessoal. 

6.  Proexidade: a identificação da própria proéxis, correção de percurso evolutivo e oti-

mização do autorrevezamento multiexistencial. 

7.  Recomposição grupal: a localização evolutiva de si próprio(a) no grupocarma e a iden-

tificação dos erros geradores da estagnação antievolutiva. 

8.  Traforismo: a valorização dos trafores enquanto instrumentos de autossuperação dos 

trafares e o incentivo ao desenvolvimento de neotrafores. 

 

Oportunidade. Na companhia do amparador extrafísico de função nas atividades do vo-

luntariado, é megatolice ocupar o espaço mental produzindo patopensenes autassediantes. O mais 

inteligente é manter a ortopensenidade e aproveitar a oportunidade para ampliar e intensificar os 

autotrafores, recepcionando com hiperacuidade os insights e inspirações úteis autorreeducativas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22879 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo, in-

dicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

07.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Escola  de  cons:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Neoperspectiva  existencial:  Neopensenologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Venda  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  ENGAJAMENTO  LÚCIDO  E  COSMOÉTICO  NO  VOLUNTA-
RIADO  CONSCIENCIOCÊNTRICO  POTENCIALIZA  A  REEDU-
CAÇÃO  CONSCIENCIAL,  TARÍSTICA,  INTERASSISTENCIAL  

E  QUALIFICADORA  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atua no voluntariado nas ICs de modo interco-

operativo e autorreeducativo, capaz de gerar sinergismo grupal cosmoético? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Asaoka, Aparecida Keiko; Voluntariado da Conscienciologia: Um Caso de Autossuperação; Artigo; 
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 9 refs.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Janeiro-Março, 2010; 
páginas 130 a 139. 

2.  Ginani, Giuliano; Divulgação e Venda sob Abordagem do Paradigma Consciencial; Artigo; Conscientia; 

Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus.; 3 refs.; Associação Internacio-
nal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Janeiro-Março, 2006; páginas 46 a 51. 

3.  Oliveira, Nilse; Autoempreendedorismo no Voluntariado Conscienciológico; Artigo; Journal of Consci-

entiology; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 54-S; Anais do I Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo  
(I CIEEV) e da III Jornada de Administração Conscienciológica; 1 E-mail; 10 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 7 técnicas; 

13 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; November, 2011; páginas 13 a 26. 

4.  Thomaz, Fernanda; Posicionamento Desassediador no Trabalho Voluntário; Artigo; Conscientia; Revis-

ta; Trimestral; Vol. 10; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 20 enus.; 1 ilus.; 1 nota; 11 refs.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2006; pági-
nas 21 a 30. 
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V O L U N T A R I A D O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O    I N T E R N A C I O N 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 voluntariado conscienciológico internacional é o estado ou condição da 

conscin, homem ou mulher, dedicada a prestar serviço assistencial além dos limites do país de 

nascimento, por vontade própria, sem remuneração financeira, a partir do vínculo consciencial em 

Instituição Conscienciocêntrica (IC), objetivando a evolução cosmoética de todas as consciên- 

cias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. A palavra 

consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa co-

mum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter 

conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma 

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

mo internacional provém do idioma Francês, international, e do idioma Inglês, international, “in-

ternacional”. Surgiu em 1858.  

Sinonimologia: 1.  Voluntariado conscienciológico no Exterior. 2.  Trabalho interassis-

tencial não remunerado no estrangeiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas voluntariado conscienciológico internacional, vo-

luntariado conscienciológico internacional breve e voluntariado conscienciológico internacional 

prolongado são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Voluntariado conscienciológico no país natal. 2. Trabalho remunera-

do no estrangeiro. 3.  Turismo internacional. 

Estrangeirismologia: a interassistência sans frontières teática; a atuação fulltime do am-

paro de função assistindo o voluntário internacional; a teática do strong profile evolutivo; a open 

mind cosmoética heteromotivada; a renovação do modus vivendi; o rapport de retrovidas; a corre-

ção de deficits do passado; a manutenção do background intermissivo independente da mesologia 

intrafísica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade multidimensional. 

Coloquiologia: o voluntário pau da barraca. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;  

os proexopensenes; a proexopensenidade; a superação das pressões holopensênicas; a disposição 

íntima à autopensenização empática; a parafôrma holopensênica intermissiva atualizando a fôrma 

holopensênica retrógrada; o holopensene pessoal do epicentrismo consciencial. 

Fatologia: a interassistencialidade além da própria nação; o vínculo consciencial sobre-

pujando o vínculo empregatício; a autabnegação cosmoética demarcada na mudança de país em 

função do voluntariado; a disponibilidade íntima pacificadora; o abertismo à aprendizagem; a fle-

xibilidade mental no convívio com o novo; a polivalência do voluntariado; a autopesquisa poten-

cializada pelo neocontexto intrafísico; a ampliação da cosmovisão; o incremento dos dicionários 

cerebrais; o poliglotismo; o dicionário bilíngue; o passaporte; o visto; o aprofundamento no co-

nhecimento da História Planetária; o resguardo financeiro pessoal necessário à sustentação do 

empreendimento grupal; a megafocagem interassistencial geradora de força para superação das 

adversidades; os reencontros de destino; a dupla evolutiva calcada no trabalho voluntário; a do-
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cência conscienciológica no exterior, em outra cultura e comumente em idioma distinto; a desco-

berta de autotrafores a partir da necessidade do trabalho; a produtividade evolutiva independente 

do contexto intrafísico; o resgate intrafísico de colegas intermissivistas; a liderança evolutiva em 

equipin; o pioneirismo internacional; a frequente necessidade de realizar 10 vezes mais esforço 

para produzir 1 décimo de resultado, e isso fazer a diferença; a sustentação de oásis evolutivo;  

o ato de representar intrafisicamente os paravoluntários da Conscienciologia; a palavra internacio-

nal presente na razão social de todas as Instituições Conscienciocêntricas; a International Acade-

my of Consciousness (IAC); o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 

a assunção do papel de minipeça da maxiproéxis multidimensional e multicultural; o fato de única 

pessoa poder representar a Conscienciologia frente à todo 1 país; a Comunidade Conscienciológi-

ca Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paravinco inter-

missivo da autoproéxis refletindo nas ideias inatas; a postura de prontidão frente à equipex; a luci-

dez em seguir a diretrix do maximecanismo interassistencial multidimensional; o reconhecimento 

dos parabanhos energéticos no desenvolvimento do voluntariado; o amparo ostensivo diário; o re-

conhecimento do resguardo dos amparadores para assegurar o trabalho a ser desempenhado; o au-

tencapsulamento energético; os efeitos da fôrma holopensênica pessoal na tenepes, e vice-versa; 

os parencontros advindos do neotrabalho interassistencial impelindo recins críticas;  a autopesqui-

sa retrocognitiva de campo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade firme–intencionalidade cosmoética–disponibili-

dade interassistencial; o sinergismo poliglotismo–flexibilidade mental; o sinergismo autabnega-

ção cosmoética–megadiscernimento lúcido; o sinergismo do voluntariado conscienciológico in-

ternacional duplista. 

Principiologia: o princípio da proéxis singularíssima; o princípio da singularidade holo-

biográfica; o princípio da seriexialidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) no auto-

desassédio necessário ao voluntariado conscienciológico internacional; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP) no desempenho da liderança cosmoética; o princípio da convivialidade sadia;  

o princípio cosmoético do empenho máximo pelo bem-estar do maior número de consciências. 

Codigologia: o código pessoal de conduta proexogênica; a aplicação do código de con-

vivialidade sadia; a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o respeito ao código grupal 

de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas da proéxis; a teoria do completismo existen-

cial embasando as decisões pessoais; a teoria da Terra estar em transformação de planeta-hospi-

tal para planeta-escola; a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria da sincronicidade;  

a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da holomemória; a teoria do paradigma 

consciencial aplicável universalmente. 

Tecnologia: a técnica da chapa quente; a sequência de experimentos com a técnica da 

autorreflexão de 5 horas antes da tomada de decisão crítica; as técnicas paradiplomáticas na 

abordagem de cultura distinta; a técnica da tares; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica 

da recéxis; a técnica da tenepes encaminhadora das consciexes iscadas no trabalho voluntário pi-

oneiro; as técnicas de balanço existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico internacional; a docência itinerante 

internacional; as escolhas maxiproexológicas prioritárias dos voluntários intermissivistas; os vo-

luntários da International Academy of Consciousness. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocogni-

ções; o laboratório conscienciológico da tenepes; o Campus IAC, em Evoramonte, Portugal, en-

quanto megalaboratório conscienciológico internacional. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível do Empreendedorismo; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio In-

visível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível dos Inter-

missivistas. 

Efeitologia: o efeito da linguagem na cognição; os efeitos heurísticos da ampliação da 

cognição; os efeitos cosmovisiológicos do voluntariado internacional no inversor calouro; os 

efeitos da retrofôrma holopensênica no desempenho tarístico; os efeitos antitares da aversão ao 

novo ambiente e diferente cultura; os efeitos nosográficos das omissões deficitárias; os efeitos da 

aplicação dos trafores na empatia grupal; o efeito halo das decisões do atrator ressomático so-

bre o grupocarma; o efeito na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da assunção das responsabilidades 

proexológicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses grupais geradas a partir da presença exemplificado-

ra do jovem inversor existencial voluntário internacional da Conscienciologia; as neossinapses 

advindas dos contatos com neoculturas; as neossinapses decorrentes das renúncias cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo grupocármico inevitá-

vel encontros-desencontros-reencontros; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo apego- 

-desapego; o ciclo autodesassédio-heterodesassédio. 

Enumerologia: a neocultura; a neomesologia; o neoidioma; o neoclima; a neoalimenta-

ção; as neocompanhias; o neodesafio. 

Binomiologia: o binômio recepção no estrangeiro–fôrma holopensênica; o binômio fa-

mília nuclear–família consciencial; o binômio autoridade cosmoética–eficácia tarística. 

Interaciologia: a interação direitos-deveres; a interação nativo-estrangeiro; a interação 

amparador-amparando; a interação equipex-equipin; a interação holobiografia pessoal–holo-

pensene local; a interação retrofôrma–resgates interassistenciais; a interação voluntariado inter-

nacional–pioneirismo evolutivo; a interação voluntariado–reurbex. 

Crescendologia: o crescendo recebimentos de aportes–retribuições fraternas; o cres-

cendo energossomático estado vibracional–sinalética energética pessoal; o crescendo isca in-

consciente–isca consciente; o crescendo autadesão simpática–autorrenovações essenciais; o cres-

cendo evolutivo consciex neointermissivista–conscin lúcida–consciex lúcida. 

Trinomiologia: o trinômio paraprocedência–procedência intrafísica–neorresidência in-

ternacional; a hiperacuidade pesquisística ao trinômio acasos-coincidências-sincronicidades;  

a dedicação voluntária ao trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio EV-te-

nepes-ofiex embasando o papel do voluntário na reurbex. 

Polinomiologia: o polinômio xenofílico aceitar-acolher-conviver-assistir; o polinômio 

inversor–voluntário internacional–tenepessista–epicon lúcido; o polinômio arado extrafísico–se-

menteira intrafísica–colheita intrafísica–colheita extrafísica; o polinômio Grupocarmologia–Pa-

ra-Historiologia–Paradireitologia–Proexologia–Evoluciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo ação profilática / boa intenção inconsequente; o an-

tagonismo paciência cosmoética / precipitação; o antagonismo abertismo consciencial / aversão 

cultural; o antagonismo docência itinerante / dromomania; o antagonismo presença aglutinadora 

/ presença desagregadora. 

Politicologia: a democracia direta; a assistenciocracia; a meritocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade; a lei da inseparabi-

lidade grupocármica; a lei da empatia; as leis da Paradiplomacia; as leis da maxiproéxis grupal. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a proexofilia; a priorofilia; a conviviofilia; a recexofi-

lia; a recinofilia; a verbaciofilia. 

Fobiologia: a necessidade de extinguir a neofobia; a eliminação da xenofobia dissimula-

da ou explícita; a maturidade em não se deixar levar pelas retrofôrmas holopensênicas, se ainda 

patológicas. 

Sindromologia: a oposição à síndrome da interiorose; a desinteligência da síndrome da 

apriorismose. 

Mitologia: a queda do mito de os amparadores resolverem as necessidades intrafísicas 

pessoais se a intenção for positiva na mudança de país. 
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Holotecologia: a culturoteca; a pedagogoteca; a didaticoteca; a comunicoteca; a resso-

matoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a proexoteca; a experimentoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Definologia; a Autodiscernimentologia;  

a Conscienciocentrologia; a Duplologia; a Itineranciologia; a Teaticologia; a Taristicologia; a Re-

educaciologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Parafatuística. 

 

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 voluntário dedicado à interassistencialidade além 

dos limites do próprio país. 

 

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 voluntária dedicada à interassistencialidade 

além dos limites do próprio país. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens convi-

vens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens interassistens;  

o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntariado conscienciológico internacional breve =  o do professor iti-

nerante, homem ou mulher, ministrante de curso tarístico no exterior; voluntariado consciencioló-

gico internacional prolongado = o do voluntário, homem ou mulher, imigrante em país estrangei-

ro para contribuir com Instituição Conscienciocêntrica. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Multidimensional da Conscienciologia. 

 

Motivação. Importa ressaltar o fato de mudar-se de país e aproveitar para voluntariar no 

exterior é diferente de mudar-se de país para voluntariar no exterior. Tal diferença, aparentemen-

te sutil, pode ser o divisor de águas entre a recepção ou não de assistência extrafísica especializa-

da para desenvolver o trabalho interassistencial. O ideal à pessoa interessada na imigração é a au-

tenticidade consigo mesma na assunção do megafoco do neoempreendimento, de modo a eliminar 

autocorrupções e conectar-se ao máximo com o amparo de função. 

Inversão. O voluntariado conscienciológico internacional, permite a vivência da inver-

são mesológica, ou quando a personalidade começa a influenciar homeostaticamente o meio no 
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qual está inserida em contraponto à influência mais comum, a da mesologia sobre a personali-

dade.  

Intermissiologia. Tal condição pode denotar maturidade consciencial e aplicação da in-

teligência evolutiva (IE) pessoal independentemente do contexto intrafísico, servindo de balanço 

existencial e treino para resgates extrafísicos na Baratrosfera, onde a manutenção da homeostase 

pensênica é megadesafio. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 voluntariado conscienciológico internacional, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático.  

03.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

04.  Dupla  cidadania  funcional:  Autexperimentologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

09.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  VOLUNTARIADO  CONSCIENCIOLÓGICO  INTERNACIONAL  

RESSALTA  O  CARÁTER  UNIVERSALISTA  DO  PARADIGMA  

CONSCIENCIAL,  EXIGINDO  AUTABNEGAÇÃO  INTERASSIS-
TENCIAL  DA  MINIPEÇA  NO  MAXIMECANISMO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já apresenta contribuições em âmbito internacio-

nal com a tares conscienciológica? No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, onde se clas-

sifica quanto à produção interassistencial internacional? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour; 
revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 
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V O L U N T A R I A D O    E X C L U S I V O    CO S M O É T I C O  
( E X C L U S I V I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntariado exclusivo cosmoético é a condição de a conscin, homem ou 

mulher, dedicar-se à realização de atividade não remunerada, com vínculo consciencial, por von-

tade própria, contribuindo cosmoeticamente em única Instituição Conscienciocêntrica (IC), prio-

rizando o alinhamento da identidade assistencial com o materpensene institucional tarístico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. A palavra ex-

clusivo é proveniente do idioma Latim Medieval, exclusivus, particípio passado de excludere, 

“excluir”. Surgiu em 1559. A palavra cosmos procede também do idioma Grego, kósmos, “ordem; 

organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém 

do mesmo idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu, no idioma 

Português, no Século XIX. O termo ética vem do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral Natural; 

parte da Filosofia aplicada à Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Voluntariado seletivo cosmoético. 2.  Voluntariado único cosmoéti-

co. 3.  Voluntariado centralizado cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas voluntariado exclusivo cosmoético, voluntariado 

exclusivo cosmoético básico e voluntariado exclusivo cosmoético avançado são neologismos téc-

nicos da Exclusivismologia. 

Antonimologia: 1.  Voluntariado exclusivo anticosmoético. 2.  Voluntariado sectarista. 

3.  Exclusão anticosmoética no voluntariado. 

Estrangeirismologia: a eliminação da avidez pela condição de primus inter pares. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Voluntariado: au-

todemonstração interassistencial. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Intermissivista. Há aquela conscin intermissivista que, mesmo estando no volunta-

riado conscienciológico há mais de uma década, ainda não consegue ver o prioritário para si, 

conforme o estabelecido no CI, e desvia-se do planejado de maneira irreversível para esta vida in-

trafísica”. 

2.  “Priorização. Não adianta fazer 6 trabalhos do voluntariado simultâneos de modo 

sofrível. O melhor é desenvolver 1 ou 2 trabalhos, porém, bem feitos”. 

3.  “Voluntariado. Ao optar por determinada Instituição Conscienciocêntrica para vo-

luntariar, o critério inteligente da conscin lúcida é o preenchimento de lacuna na constituição da 

sua Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do voluntariado com exclusividade cosmoética;  

a exclusão da patopensenidade; a vivência exclusiva em holopensene homeostático; a convergên-

cia do materpensene do voluntário com o materpensene da IC; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a vivência do vínculo consciencial de responsabilidade junto à única Institui-

ção Conscienciocêntrica; a dedicação cosmoética exclusiva; a escolha do melhor local para vo-

luntariar no momento evolutivo; os neodesafios assistenciais da identidade assistencial; o fato de 

o exclusivismo em única IC poder manter o voluntário em subnível; a tendência à fuga das res-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22886 

ponsabilidades proéxicas sendo indicador para o voluntariado exclusivo; o fato de o exclusivismo 

não eliminar a dispersão do voluntário; as recins necessárias; as exigências estatutárias relativas  

a algumas funções de determinadas ICs; o fato de para determinados cargos de responsabilidade 

ser indicado o exclusivismo; a busca da autodesperticidade através da priorização da especialida-

de pessoal; o autorado conscienciológico abordando temas do voluntariado atuante; o foco no vo-

luntariado exclusivo qualificando a vivência enquanto minipeça do maximecanismo preparando  

a conscin para futura intermissão; a oportunidade do desenvolvimento da autotransafetividade 

através do voluntariado; o desapego da função exclusiva no voluntariado abrindo mão em favor 

da equipin; a oportunidade de fazer assistência através do trafor pessoal; o aproveitamento teático 

da veteranice assistencial; a afinidade interconsciencial; as ponderações sobre a exclusividade vo-

luntária; o pioneirismo no voluntariado abrindo caminho para os futuros intermissivistas; a auto-

disponibilidade interassistencial por meio da especialidade individual; a possibilidade do comple-

tismo assistencial; o abertismo consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático exclusivamente pe-

la vontade inquebrantável sem muletarias; a autorretrocognição de tarefa assistencial exclusiva; 

os campos parapsíquicos bioenergéticos; o amparo de função da tenepes; as comunexes destina-

das às consciexes convalescentes da remissão das autocorrupções seculares; a autoconscientiza-

ção multidimensional (AM); a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desas-

sim); a pesquisa da paraidentidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vínculo consciencial–disponibilidade cosmoética; o si-

nergismo concentração nas tarefas–concentração dos autesforços. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da descrença 

(PD); o princípio cosmoético de acontecer o melhor para todos, desistindo de pedir exclusiva-

mente para si; o princípio do clima interconsciencial depender de si mesmo; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP) eliminando o exclusivismo do egocentrismo infantil; o princípio da auto-

consciencialidade ser exclusiva e intransferível; a admissão íntima dos princípios consciencioló-

gicos da IC. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do autorrevezamento multi-

existencial; a reciclagem da conscin teoricona para vivenciar a teática das verpons libertárias. 

Tecnologia: a técnica do banimento da reclamação da instituição; a técnica de passar  

o bastão ao se desligar da tarefa no voluntariado; a técnica de 50 vezes mais, suando a camisa no 

voluntariado. 

Voluntariologia: o voluntariado exclusivo cosmoético; os voluntários da Comunidade 

Conscienciologica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium; Holociclo e Holoteca). 

Efeitologia: os efeitos da doação de tempo dedicado ao voluntariado contribuindo para 

aceleração evolutiva; os efeitos da priorização da especialidade pessoal no voluntariado aumen-

tando a autotaquirritmia; os efeitos do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

Neossinapsologia: o autodidatismo construindo neossinapses advindas das experiências 

acumuladas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP). 

Enumerologia: a exclusão da autopromoção; a exclusão das inutilidades; a exclusão da 

demagogia; a exclusão da sociosidade; a exclusão da dispersão consciencial; a exclusão dos con-

flitos de interesses; a exclusão dos apriorismos.  

Binomiologia: o binômio polivalência pessoal–voluntariado grupal; o binômio admira-

ção-discordância; o binômio sectarismo-seletividade. 
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Interaciologia: a interação conscins voluntárias–objetivos assistenciais em comum;  

a interação voluntariado-paravoluntariado; a interação liberdade de pensamento–confiança na 

equipin do voluntariado conscienciológico. 

Crescendologia: o crescendo exclusão do varejismo monovisiológico–inclusão do ata-

cadismo cosmovisiológico; o crescendo voluntariado apenas taconista–voluntariado prioritaria-

mente tarístico. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio talento-trabalho-tenacidade aplicado ao vo-

luntariado conscienciológico. 

Polinomiologia: o polinômio querer-pensar-fazer-colher. 

Antagonismologia: o antagonismo tarefa sociosa exclusiva / tarefa voluntária tarística 

exclusiva; o antagonismo dedicação exclusiva a Socin / dedicação exclusiva ao voluntariado;  

o antagonismo seletividade egoica (autexclusivismo) / seletividade altruísta (magnanimidade). 

Paradoxologia: o paradoxo de até a euforin poder ser desvio do megafoco assistencial; 

o paradoxo de ao priorizar única especialidade aumentar a demanda tarística em várias áreas 

assistenciais. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei da atração dos afins; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a voluntariofilia. 

Fobiologia: a superação da decidofobia; o enfrentamento da sociofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da ansiedade; a superação da síndrome do 

ostracismo; a síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a eliminação da mania de grandeza; a mania de querer voluntariar em vári-

as Instituições Conscienciocêntricas, ao mesmo tempo contribuindo para a dispersão conscienci-

al; a mania de querer jogar dos 2 lados. 

Mitologia: o mito do voluntariado perfeito; a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, 

convencionalismos e dogmas; o mito de evoluir sem assumir responsabilidades assistenciais. 

Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a discernimentoteca; a evolucioteca;  

a interassistencioteca; a recexoteca; a voluntarioteca. 

Interdisciplinologia: a Exclusivismologia; a Voluntariologia; a Autocosmoeticologia;  

a Conscienciocentrologia; a Autodiscernimentologia; a Convergenciologia; a Cosmoeticologia;  

a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Manutenciologia; a Maxiproexologia; a Megafoco-

logia; a Paravoluntariologia; a Priorologia; a Recexologia; a Tudologia; a Vinculologia. 

 

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

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

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

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

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens decisor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens priorita-

rius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens volens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntariado exclusivo cosmoético básico = a concentração de esforço 

tarístico e conscienciocêntrico em alguma tarefa específica da IC; voluntariado exclusivo cosmoé-

tico avançado = a concentração de esforço tarístico conscienciocêntrico em várias tarefas diferen-

tes da IC. 

 

Culturologia: a eliminação da cultura do indiferentismo dando espaço para o abnegan-

tismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 voluntariado exclusivo cosmoético, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Assunção  da  identidade  consciencial:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autexclusão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

05.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Lealdade  evolutiva:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Seleção  consciencial:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

10.  Sinergismo  conscienciocêntrico:  Voluntariologia;  Homeostático. 

11.  Sinergismo  conscienciológico:  Sinergisticologia;  Homeostático. 

12.  Singularidade  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

14.  Voluntariado  conscienciocêntrico  autorreeducativo:  Experimentologia;  Home-

ostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

  

O  VOLUNTARIADO  EXCLUSIVO  COSMOÉTICO  OPORTUNIZA  

À  CONSCIN  LÚCIDA  O  APROVEITAMENTO  DOS  TRAFO-
RES,  A  RECUPERAÇÃO  DE  CONS  E  A  INTEGRAÇÃO  

EQUIPIN-EQUIPEX,  VISANDO  A  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor, ou leitora, ainda permanece em dispersão antiassistencial, 

ou já partiu para o elitismo conscienciológico, includente e assistencial? Já pensou em assumir  

a identidade assistencial exclusiva? 
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V O L U N T A R I A D O    P R O P U L S O R  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntariado propulsor é a condição alavancadora da conscin, homem ou 

mulher, ao realizar trabalho ou atividade não remunerada, com vínculo consciencial, em Institui-

ção Conscienciocêntrica (IC), ao modo de laboratório teático, exemplarista e cosmoético na bus-

ca do desenvolvimento da interassistencialidade, da autenticidade, da gratidão e do fraternismo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. O termo pro-

pulsor precede do idioma Francês, propulseur, e este do idioma Latim, propulsor, de propelere, 

“propelir”. Apareceu em 1875. 

Sinonimologia: 1.  Voluntariado acelerador. 2.  Voluntariado impulsor. 3.  Voluntariado 

potencializador. 

Neologia. As 3 expressões compostas voluntariado propulsor, voluntariado propulsor 

básico e voluntariado propulsor avançado são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Voluntariado anticatalizador. 2.  Voluntariado desestimulador.  

3.  Voluntariado estagnador. 4.  Voluntariado inibidor. 

Estrangeirismologia: a renovação do modus vivendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à auto e heterassistência. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Voluntaria-

do: reeducação otimizada. Voluntariado: priorização evolutiva. Voluntariado: prontidão interas-

sistencial. Voluntariar evidencia trafores. 

Filosofia: a evitação do materialismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Assistenciologia; o holopensene pessoal da au-

tenticidade consciencial; o holopensene pessoal do amadurecimento consciencial; o holopensene 

pessoal da Cosmoética; o holopensene pessoal do autodiscernimento; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene do fraternismo; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; o holopensene da Instituição Conscienciocêntrica fomentadora das ativi-

dades nas autopesquisas da consciência; a reeducação do materpensene consciencial. 

 

Fatologia: o ato de assumir o desafio do voluntariado; a ferramenta catalisadora da evo-

lução; a automutação da pessoa e da própria vida para melhor; a reciclagem intraconsciencial;  

o fraternismo e a solidariedade atuando como base de renovação consciencial profunda; o posi-

cionamento íntimo quanto à intencionalidade assistencial universalista; as ICs enquanto ferramen-

tas dos voluntários; o trabalho voluntário sendo via de mão dupla interassistencial; o desenvolvi-

mento de conhecimentos e habilidades faltantes, a partir da consecução de novas tarefas; o auten-

frentamento das dificuldades; a aplicação profissional de conhecimentos e habilidades já adquiri-

das no epicentrismo das tarefas; o compromisso com a assistência pelo exemplarismo teático;  

a descoberta de conhecimentos e habilidades adormecidas; a ampliação do universo do autoco-

nhecimento; o aprofundamento na holobiografia pessoal; a recuperação dos cons através da auto-

pesquisa; a ampliação do senso de identidade; o ato de desatar a estrutura do próprio ego; a auto-

vivência na tomada de decisões inadiáveis envolvendo confronto de posições; a ausência de dúvi-

da ao agir no limite do discernimento moral; a antiimpulsividade; a prudência para assistir;  

o abertismo consciencial; a vontade cosmoética; a coragem de dar o passo decisivo sem temer  
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a impossibilidade de voltar atrás; a superação de posturas belicistas; a desconstrução permanente 

de esquemas mentais ultrapassados; a autorresponsabilidade quanto aos próprios atos; a autorga-

nização enquanto condição para os autoposicionamentos; a ampliação da evolução a partir da in-

teração entre os voluntários da IC e dos voluntários com a Socin; a compreensão expandida sobre 

as autorresponsabilidades evolutivas; a viragem assistido-assistente. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a assistência anônima diária na tenepes; a autoconfiança na interas-

sistencialidade multidimensional; a evitação, pelo autodiscernimento, da indecisão e do desgaste 

energético decorrente da falta de posicionamento; o cumprimento dos paradeveres; a interação 

com os amparadores extrafísicos de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente-amparador-amparando; o sinergismo estado 

vibracional−vivência teática; o sinergismo autopesquisa–qualificação assistencial. 

Principiologia: o princípio das opções evolutivas; o princípio da descrença (PD);  

o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da megafraternidade; o princípio 

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

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática da interassistência; a teoria da evolução consciencial pe-

los autesforços; a teoria das omissões deficitárias; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria 

da otimização do tempo. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; a técnica da tenepes; a técnica da assistência inter-

consciencial; a técnica da retribuição; a técnica do voluntariado; a técnica do Conscienciogra-

ma; a técnica da Consciencioterapia; a técnica do traforismo; a técnica da agenda consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado propulsor; o voluntariado em Instituição Consciencio-

cêntrica oportunizando laboratório técnico de práticas assistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do voluntariado; o laboratóro cons-

cienciológico da Organizaciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o labora-

tório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencioló-

gico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito propulsor da interassistencialidade vivenciada; o efeito autorreci-

clador do investimento intraconsciencial na autopesquisa; o efeito do voluntariado enquanto sus-

tentáculo de autossuperações na prátiva do EV; o efeito do voluntariado autevolutivo; os efeitos 

das escolhas pessoais na vida humana; os efeitos motivadores da vivência diária da tenepes;  

o efeito do voluntariado conscienciológico enquanto vestibular para ingresso em Curso Intermis-

sivo (CI). 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses a partir do desenvolvimento do senso de 

gratidão; as neossinapses a partir da prática interassistencial no voluntariado; as neossinapses  

a partir da tenepes; as neossinapses geradas a partir do investimento na autopesquisa. 

Ciclologia: o ciclo autorreflexão–autodiscernimento–lucidez–pacificação íntima; o ci-

clo de abrir mão sem exigência de receber algo em troca; o ciclo teático antibagulhismo–higidez 

pensênica; o ciclo dos cursos das Instituições Conscienciocêntricas na condição de fermentado-

ras da inteligência evolutiva do voluntariado. 
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Enumerologia: o voluntariado interassistencial; o voluntariado tarístico; o voluntariado 

reciclador; o voluntariado administrativo; o voluntariado empreendedor; o voluntariado docente; 

o voluntariado autoral. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância gerando reciclagens (recins) interas-

sistenciais; o binômio coerência cosmoética–holopensene homeostático. 

Interaciologia: a interação voluntários-Socin; a interação autodesassédio-heterodesas-

sédio; a interação tarefa interassistencial–amparo extrafísico de função; a interação laços de 

gratidão–fortalecimento de vínculos. 

Crescendologia: o crescendo autoconscientização multidimencional (AM)–nova abor-

dagem autevolutiva das conscins; o crescendo solidariedade-fraternidade-megafraternidade. 

Trinomiologia: o trinômio autodefinição–intencionalidade cosmoética–autenticidade;  

o trinômio autenfrentamento-autossuperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio esforço pessoal–estudo profundo–autocognição–motiva-

ção–universalismo enquanto consequência do voluntariado propulsor. 

Antagonismologia: o antagonismo interassistencialidade / assedialidade; o antagonis-

mo retribuição prazerosa / obrigação penosa; o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonis-

mo absorver conhecimento (reter para si) / distribuir conhecimento (doar de si); o antagonismo 

autenfrentamento / escapismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos. 

Politicologia: a assistenciocracia; a conviviocracia; a autopesquisocracia; a cosmoetico-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo vivenciada pela conscin capaz de priorizar 

os valores cosmoéticos. 

Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a autenticofilia; a cosmoeticofilia; a autopesqui-

sofilia; a energofilia; a decidofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome do ostracismo; a superação da síndrome do 

infantilismo. 

Maniologia: a remissão da egomania; a eliminação da teomania; a superação da mito-

mania. 

Mitologia: o fim do mito da evolução espontânea sem autesforço; a ruína do mito da 

unanimidade; o extermínio do mito do salvacionismo. 

Holotecologia: a voluntarioteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; 

a energoteca; a interassistencioteca; a experimentoteca; a teaticoteca; a convivioteca; a mentalso-

matoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Voluntariologia; a Descrenciologia; a Consci-

enciometrologia; a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Coerenciologia; a Conviviologia;  

a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Interassistenciologia; a Exemplologia; a Mentalsomato-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin voluntária; 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 amparador extrafísico de função; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

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

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

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

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o ter-

tuliano; 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 amparadora extrafísica de função; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;  

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

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a 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 tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens conscientiometricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens fraternus; o Homo sa-

piens logicus; o Homo sapiens gratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntariado propulsor básico = aquele em Instituição Conscienciocên-

trica, capaz de oportunizar a própria qualificação intraconsciencial de modo inicial despertando 

para o exercício interassistencial; voluntariado propulsor avançado = aquele em Instituição Cons-

cienciocêntrica, capaz de oportunizar a própria qualificação intraconsciencial para melhoria e am-

pliação da interassistencialidade com afinco e de modo profundo. 

 

Culturologia: a cultura da assistencialidade; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura 

do abertismo consciencial; a cultura da gratidão; a cultura da tenepes; a cultura da multidimen-

sionalidade vivenciada. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Assistenciologia, o voluntariado propulsor pode ocorrer atra-

vés das vivências e reciclagens, por exemplo, conforme os 15 posicionamentos, listados em or-

dem alfabética: 

01.  Autenfrentamento: a técnica de dar 1 passo de cada vez; o desenvolvimento e apli-

cação de técnicas reciclogênicas; a Voliciologia. 

02.  Autodecisão: a autofirmeza nas escolhas evolutivas. 

03.  Autopesquisa: a Consciencioterapia; o Conscienciograma; a conscin-cobaia. 

04.  Benevolência: a razão básica da convivialidade; a força presencial da bondade. 

05.  Desdramatização: a autorreeducação emocional; a Mentalsomatologia. 

06.  Egocídio: a postura de sair de si para ver e escutar o outro. 

07.  Gratidão: o reconhecimento; a paragratidão; a retribuição. 

08.  Lisura: a verbação exemplar; a sinceridade; a teática cosmoética. 

09.  Neofilia: as novas formas de pensar pela desconstrução do ego idealizado. 

10.  Proatividade: as ações pró-amparador extrafísico. 

11.  Profilaxia: a prática energética diária. 

12.  Receptibilidade: a eliminação de preconceitos e mecanismos de defesa do ego 

(MDE). 

13.  Tenepessismo: a assistência interconsciencial diária. 

14.  Traforismo: a reperspectivação da realidade; a aquisição do senso de otimismo ra-

cional; o foco no melhor das pessoas. 

15.  Vinculação: o vínculo consciencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a reeducação se efetiva de fato 

através da autopesquisa e da autoqualificação. Somente a própria consciência é capaz de promo-

ver o desenvolvimento da autoconsciencialidade com os experimentos pessoais propulsionando  

o exemplarismo cosmoético interassistencial. 
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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 voluntariado propulsor, indicados para a expansão das 

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

01.  Autencantoamento  cosmoético:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  autodesassedialidade-energossomaticidade:  Autodesassediologia;  Ho-

meostático. 

03.  Candidatura  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04.  Coexistência  sinérgica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  proativa:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

09.  Escolha  do  rumo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

13.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

14.  Qualificação  da  tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntariado  conscienciocêntrico  autorreeducativo:  Experimentologia;  Home-

ostático. 

 

O  VOLUNTARIADO  CONSCIENCIOLÓGICO,  LABCON  DINA-
MIZADOR  TEÁTICO  E  COSMOÉTICO  DA  INTERASSISTEN-
CIALIDADE  MULTIDIMENSIONAL,  INCREMENTA  O  DESEN-

VOLVIMENTO  DA  HOLOMATURIDADE  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o vigor, a propulsão teática da própria 

interassistencialidade? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a prática autoconsciente do 

voluntariado conscienciológico? 
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V O L U N T A R I A D O    V I R T U A L    C O N S C I E N C I O C Ê N T R I C O  
( P O L I C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntariado virtual conscienciocêntrico é a qualidade ou condição da 

conscin, homem ou mulher, realizar trabalho ou atividade não remunerada, estando geografica-

mente à distância da base física de 1 ou mais Instituições Conscienciocêntricas (ICs), com a(s) 

qual(is) mantém vínculo consciencial, a fim de prestar serviço interassistencial, por vontade pró-

pria, na atuação tarística, pesquisística e participativa, utilizando-se da infocomunicação no de-

senvolvimento e realização das tarefas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. A palavra virtu-

al provém do idioma Latim Medieval, virtualis, “virtual”, e do idioma Latim Clássico, virtus, 

“força corporal; força de espírito; ânimo; virtude”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciên-

cia origina do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a mui-

tas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conheci-

mento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico deriva igualmente do 

idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kêntron “centro”. Surgiu, em cultismos da Ter-

minologia Científica, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Voluntariado online conscienciocêntrico. 2.  Voluntariado conscien-

ciocêntrico a distância. 3.  Voluntariado conscienciocêntrico infocomunicativo a distância. 4.  Co-

laboração conscienciocêntrica virtual. 5.  Voluntariado conscienciocêntrico semi-presencial.  

6.  Vínculo conscienciocêntrico online. 

Neologia. Os 2 termos compostos voluntariado virtual conscienciocêntrico titubeante  

e voluntariado virtual conscienciocêntrico engajado, são neologismos técnicos da Policarmo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Pseudovoluntariado virtual remunerado. 2.  Voluntariado presencial.  

3.  Voluntariado somaticamente presente. 4.  Vínculo presencial. 5.  Coordenação de unidade 

conscienciocêntrica. 

Estrangeirismologia: os liens multidimensionnels. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao vínculo evolutivo proexológico grupal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenses trivocabulares sintetizando o tema: – As ações 

aparecem. Ação: energia mobilizada. Apliquemos nossos atributos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do voluntariado; o holopensene da coletividade;  

o holopensene da Conscienciocentrologia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os gru-

popensenes; a grupopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene da realiza-

ção; os ortopensenses; a ortopensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade. 

 

Fatologia: a colaboração a distância; o voluntariado a distância, por vezes presencial;  

a atividade voluntária geograficamente distante da base física da IC; o autocomprometimento no 

voluntariado com os resultados coletivos; os interesses comuns; a especialidade agrupando os vo-

luntários; a consciência de equipe; a participação de todos; a divisão de tarefas; a realização de ta-

refas; a integração de todos; o engajamento de todos; a história das 5 pessoas (todo mundo, al-

guém do grupo, qualquer pessoa do grupo, ninguém do grupo e cada pessoa do grupo) na aplica-

ção da lucidez quanto à realização do trabalho prioritário; a identidade individual contribuindo 

para a identidade coletiva; a aplicação dos recursos traforísticos na atividade do voluntariado;  
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a oportunidade da exposição dos trafares e do recebimento da heterocrítica sadia na tarefa do vo-

luntariado; a necessidade da implantação dos traços faltantes; a comunicação grupal; a flexibilida-

de nas intercomunicações; a adaptabilidade aos recursos disponíveis; o Skype promovendo a par-

ticipação e a presença virtual do voluntariado a distância; a produtividade e o continuísmo nas ta-

refas do voluntariado independentemente da proximidade física do grupo evolutivo, porém movi-

do pela sinergia grupal; a autonomia nas tarefas desempenhadas; a experiência virtual apresentan-

do similaridade com o extrafísico; a expansão das interrelações; a disponibilização espontânea de 

tempo e conhecimento ao trabalho voluntário; a coordenação de eventos científicos; a monitoria 

online de cursos a distância; a participação em projetos, equipes de pesquisa e escrita de gescons 

da IC; a participação em equipes de trabalho; as revisões de gescons; a escrita de verbetes; as re-

visões de verbetes de verbetógrafos e neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia;  

o Skype facilitando a participação e integração online nas reuniões. 

 

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

a tarefa do voluntariado conscienciocêntrico a distância; a prática da tenepes; a integração multi-

dimensional do voluntariado; o amparador extrafísico de função; a intensificação do trabalho 

energético facilitando o acesso às ideias grupais; o acoplamento energético; o aumento das para-

percepcões; os insights do amparo extrafísico de função encaminhando para a materialização das 

ideias; a sintonia entre o voluntariado virtual e a equipe intra e extrafísica no trabalho voluntário 

tarístico; o ambiente e o parambiente otimizado do colaborador a distância; a estação e a paresta-

ção de trabalho do voluntário-mentalsomático-interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo responsabilidade definida–responsabilidade assumida;  

o sinergismo da força centrípeta das ideias; o sinergismo da catálise evolutiva; o sinergismo IC- 

-voluntariado. 

Principiologia: o princípio democrático (pressupõe a participação de todos); o princípio 

do vínculo evolutivo proexológico; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da 

responsabilidade evolutiva; o princípio da reciprocidade cosmoética; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado ao modo de instrumento 

de defesa da proéxis. 

Teoriologia: a teoria das singularidades; a teoria e prática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica da higiene autopensênica; a técnica do vínculo consciencial;  

a técnica da pronta resposta esclarecedora; as técnicas bioenergéticas. 

Voluntariologia: o voluntariado virtual conscienciocêntrico; o voluntariado da minipe-

ça lúcida funcionante; o voluntariado da minipeça tarefeira; o voluntariado conscienciológico 

virtual entrosado ao voluntariado presencial e ao paravoluntariado; os vínculos interconscienci-

ais no âmbito do voluntariado conscienciológico; o voluntariado à distância do ex-aluno(a) do 

EAD; o perfil traforista específico do colaborador a distância direcionado às tarefas adequadas 

ao voluntariado virtual conscienciocêntrico. 

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

cienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do 

Curso Intermissivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Voluntários da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito integrador da informática utilizada para fins proexológicos; os 

efeitos interassistenciais da opção pelo autodesassédio; o efeito da assunção de responsabilida-

des proexológicas na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da aplicação de novas ferramen-

tas de trabalho. 
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Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo ininterrupto do 

voluntariado semperaprendente; o ciclo das diferentes tarefas desenvolvidas na atividade do vo-

luntariado fomentando a recuperação de unidades de lucidez (cons); o ciclo iniciativa-acabativa; 

o ciclo comatoso da inatividade. 

Enumerologia: o voluntário virtual conscienciocêntrico comprometido; o voluntário 

virtual conscienciocêntrico realizador; o voluntário virtual conscienciocêntrico engajado; o vo-

luntário virtual conscienciocêntrico pró-ativo; o voluntário virtual conscienciocêntrico presente; 

o voluntário virtual conscienciocêntrico célere; o voluntário virtual conscienciocêntrico intermis-

sivista. O voluntário profissional / informal; o voluntário individual / coletivo; o voluntário ope-

rante / inoperante; o voluntário atualizado / desatualizado; o voluntário participante / neutro;  

o voluntário catalisador / anticatalisador; o voluntário interessado / desinteressado. 

Binomiologia: o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binômio assis-

tente-assistido; o binômio virtual-presencial. 

Interaciologia: a interação verbação-anticonflituosidade; a interação autoverbação-au-

todesassedialidade; a interação Skype-consciências; a interação equipe presencial–equipe virtu-

al; a interação minipeça–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação víncu-

lo-paravínculo; a interação recebimento-gratidão-retribuição. 

Crescendologia: o crescendo do particular ao geral; o crescendo voluntariado virtual–

–voluntariado presencial; o crescendo da qualificação dos autesforços na priorização do mo-

mento evolutivo; o crescendo assistido-assistente. 

Trinomiologia: o trinômio minipeça consciencial operante–eletroeletrônicos–infocomu-

nicação; o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio autodisponibilidade- 

-colaboração-ativismo; o trinômio autovivência-integração-interdependência. 

Polinomiologia: o polinômio assimilação-heterocrítica-entendimento-interassistência-  

-desassimilação. 

Antagonismologia: o antagonismo intercooperatividade / competitividade; o antagonis-

mo voluntariado tarístico lúcido / engajamento ideológico cego; o antagonismo interdependência 

evolutiva / dependência subjugada; o antagonismo participação ativa do voluntariado a distân-

cia / participação inibida do voluntariado a distância; o antagonismo falar / fazer; o antagonis-

mo ideal / real; o antagonismo antiimpulsividade / impulsividade. 

Paradoxologia: o paradoxo do desempenho nas tarefas do voluntariado virtual compro-

metido refletir a presença, mesmo estando a distância; o paradoxo de a evolução individual so-

mente existir em grupo. 

Politicologia: a pacienciocracia; a democracia; a voluntariocracia. 

Legislogia: a lei do movimento ininterrupto; a lei da seriéxis; a lei do maior esforço co-

municativo; a lei da melhor decisão na priorização do convívio com o grupo evolutivo, mesmo 

estando a distância; a lei da interdependência consciencial; a lei básica da interassistencialidade 

consciencial de o menos doente, mais experiente, ajudar ao mais doente, menos experiente; a lei 

da empatia; a lei da solidariedade evolutiva cosmoética. 

Filiologia: a voluntariofilia; a informaticofilia; a tecnofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia; 

a evoluciofilia; a priorofilia; a coerenciofilia; a interconscienciofilia. 

Fobiologia: a superação da informaticofobia. 

Mitologia: o mito do voluntariado a distância não ser produtivo. 

Holotecologia: a voluntarioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a parapsicoteca; a expe-

rimentoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Policarmologia; a Voluntariologia; a Conscienciocentrologia;  

a Conscienciometrologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Sociologia; a Pa-

rassociologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Homeostaticologia; a Autoparapercep-

ciologia; a Autopriorologia; a Perfilologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin-minipeça interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o voluntário a distância; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

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

o compassageiro evolutivo; o completista, o retomador de tarefa; o comunicólogo; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista,  

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofie-

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

o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o autor de obra da Conscienciologia; os autores- 

-autopesquisadores; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a voluntária a distância; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

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

a compassageira evolutiva; a completista, a retomadora de tarefa; a comunicóloga; a conscienció-

loga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista,  

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; 

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;  

a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a autora de obra da Conscienciologia; as autoras- 

-autopesquisadoras; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens vinculator; o Homo sapiens 

conscientiophilicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

conviviologus; o Homo sapiens coparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens 

intermissivista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntariado virtual conscienciocêntrico titubeante = aquele desenvolvi-

do pela conscin, homem ou mulher, em Instituição Conscienciocêntrica, em condição hesitante, 

vacilante esquivando-se dos compromissos proexológicos grupais; voluntariado virtual conscien-

ciocêntrico engajado = aquele desenvolvido pela conscin, homem ou mulher, em Instituição 

Conscienciocêntrica, em condição determinada, positiva e comprometida com os paradeveres 

proexológicos grupais. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura interassistencial; a cultura do mai-

or empenho intermissivo; a cultura da autodisponibilidade; a cultura do autocomprometimento;  

a cultura da grupalidade, quando voltada a fins comuns cosmoéticos; a cultura proexológica. 

 

Vinculologia. Sob a égide da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, listadas em or-

dem alfabética, 11 ICs favorecedoras do liame interconsciencial por meio de atividades no volun-

tariado a distância, promovendo a participação da minipeça lúcida na maxiproéxis grupal: 

01.  Associação Internacional da Programação Existencial (APEX). 

02.  Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS). 

03.  Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS). 

04.  Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOS-

SAPIENS). 

05.  Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REA-

PRENDENTIA). 
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06.  Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirur-

gia (ECTOLAB). 

07.  Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC). 

08.  Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia (INTER-

CAMPI). 

09.  Associação Internacional Editares (EDITARES). 

10.  Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

11.  União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 voluntariado virtual conscienciocêntrico, indicados para 

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

interessados: 

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

03.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conselho  de  intervoluntariado:  Voluntariologia;  Neutro. 

05.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

08.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

09.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

10.  Vínculo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Voluntariado  conscienciocêntrico  autorreeducativo:  Experimentologia;  Home-

ostático. 

12.  Voluntariado  conscienciológico  internacional:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

13.  Voluntariado  propulsor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Voluntário  criativo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  VOLUNTARIADO  VIRTUAL  CONSCIENCIOCÊNTRICO  PO-
DE  ENCURTAR  DISTÂNCIAS,  APROXIMAR  CONSCIÊNCIAS  

E  REENCONTRAR  INTERMISSIVISTAS  ATIVOS  NA  TARES  

POLICÁRMICA,  INTERASSISTENCIAL,  PARAGEOGRÁFICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se uniu ao grupo da tarefa do esclarecimento? 

Na condição de minipeça lúcida interassistencial, qual movimento tem feito em prol do voluntari-

ado conscienciológico, mesmo localizado geograficamente, à distância das ICs? 

 
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.; 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; página 

142. 
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2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

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

Iguaçu, PR; 2009; páginas 96 e 97. 

 

N. M. 
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V O L U N T Á R I O    CR I A T I V O  
( V O L U N T A R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntário criativo é a conscin, homem ou mulher, realizando trabalho 

ou atividade não remunerada, com vínculo consciencial, em Instituição Conscienciocêntrica (IC) 

e manifestando, em atuações tarísticas, pesquisísticas e / ou administrativas, ações inovadoras evi-

dentes com inventividade construtiva, engenhosidade cosmoética e descoberta de neoverpons, 

passíveis de reverberar evolutivamente no ambiente e nas consciências próximas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo voluntário provém do idioma Latim, voluntarius, “que age por 

vontade própria”. Surgiu no Século XV. A palavra criativo deriva também do idioma Latim, cre-

are, “produzir; fazer brotar; fazer aumentar; fazer crescer; criar”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Voluntário visionário. 2.  Voluntário dinamizador de neoideias.  

3.  Voluntário inovador. 4.  Voluntário inventivo. 5.  Voluntário heurístico. 

Neologia. As duas expressões compostas voluntário criativo psicossomático e voluntário 

criativo mentalsomático são neologismos técnicos da Voluntariologia. 

Antonimologia: 1.  Voluntário retrógrado. 2.  Voluntário estacionário. 3.  Voluntário 

tradicionalista. 4.  Voluntário intransigente. 5.  Voluntário inflexível. 6.  Voluntário acomodado. 

7.  Voluntário medíocre. 8.  Voluntario desmotivado. 

Estrangeirismologia: a expressão eureka enquanto representação do sentimento de des-

coberta, frequente nas manifestações diárias; a rotina pessoal do thinking outside the box. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Voluntariologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criatividade; o holopensene pessoal do exercí-

cio constante da associação pensênica criativa e útil; os neopensenes; a neopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os heuropensenes; a heu-

ropensenidade; o pensene flexível; a interfusão do holopensene pessoal ao holopensene da IC pre-

dispondo o brotar de neoideias. 

 

Fatologia: o voluntário versátil para proposições originais; o exercício da criatividade 

favorecendo novas criações; a cosmovisão predispondo o pensar no novo; o fato de todo voluntá-

rio da Conscienciologia ter inúmeras habilidades, sendo, na maioria das vezes, criativo; a respon-

sabilidade com as novas propostas; a liberdade e a coragem para criar, amadurecer e expor; a au-

dácia criativa ampliando os horizontes pessoais; o grau de autonomia pessoal permitindo o aflo-

ramento das inovações; o fato de o voluntário criativo ser sensível à percepção das falhas e ao 

mesmo tempo empreender soluções diferentes para a superação destas; a necessária flexibilidade 

mental para criar; a motivação intrínseca e extrínseca para a originalidade da criação; o possível 

incômodo causado pelas correlações novas; o medo da rejeição aniquilando potenciais criativos;  

o combate à zona de conforto através da postura criativa; a proposição de novos projetos assis-

tenciais a favor das demais consciências; a criação de campi conscienciológicos; a sustentação 

das novas propostas; as gescons tarísticas; a criatividade nas recins; as Instituições Conscien-

ciocêntricas enquanto ambientes favoráveis para a recepção de neoideias; o ato de limitar a origi-

nalidade ao envolver-se somente com pendências e tarefas operacionais o tempo todo; a atenção 

aos pormenores e aos detalhes apoiando a construção de neoverpons; as combinações de conheci-

mentos antigos e novos gerando soluções assistenciais; o exercício de ir ao encontro de situações 

diferentes, enquanto hábito, influenciando novas práticas; o exercício da ativação dos 2 hemisfé-

rios cerebrais na produção criativa mentalsomática; a troca de informações com colegas voluntá-
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rios enquanto oportunidade de novos insights; o sobrepairamento do problema para soluções 

originais e eficazes; as abordagens novas para a eficácia da tares; o voluntariado enquanto modelo 

inovador de assistência para a Socin; o paradigma consciencial na condição de referencial cien-

tífico capaz de viabilizar o estudo da consciência para além do corpo físico. 

 

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

voluntário criativo para a captação de neoideias extrafísicas através de projeção lúcida ou re-

memoração de paravivências em Curso Intermissivo (CI); as propostas originais rememoradas 

dos Cursos Intermissivos avançados; a aceitação de conceitos originais inspirados pelos ampara-

dores de função, sem recalques, repressões ou negações; a solução inspirada extrafisicamente;  

a projeção consciente (PC) solucionadora; as novas abordagens inspiradas durante a tenepes tanto 

para a escrita quanto para a assistência direta à conscins ou consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intermissivista superdotado–voluntário criativo; o siner-

gismo ativação do lado esquerdo do cérebro–ativação do lado direito do cérebro; o sinergismo 

maturidade consciencial–associação de informações. 

Principiologia: o princípio de mil proposições originais teóricas não substituírem a boa 

elaboração aplicada e sustentada; o princípio da descrença estimulando a criatividade evolutiva. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) norteando as inovações grupais. 

Teoriologia: a teoria do investimento em criatividade, de Robert Sternberg (1949–). 

Tecnologia: a técnica da exaustividade em determinado assunto e o relaxamento pos-

terior para propiciar a eclosão de neoideias; a proposição de novas tecnologias para atender  

a realidade consciencial sempre mutável e em evolução; as técnicas energéticas originais, elabo-

radas nos laboratórios conscienciológicos; as técnicas pessoais de autopesquisa criadas para aten-

der às demandas pessoais de autossuperação. 

Voluntariologia: os voluntários criativos da CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Voluntários Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito da objetividade das soluções; o efeito da cosmovisão a partir do fo-

co na identificação e solução de problemas. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir de novas experiências e imple-

mentações; a rotina do exercício mentalsomático favorecendo a construção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo criativo apreensão-incubação-iluminação-verificação. 

Binomiologia: o binômio descortínio de problemas–senso criativo; o binômio 1% de 

inspiração–99% de transpiração; o binômio determinação-resultado; o binômio desbloqueio 

energético–desbloqueio das formulações intelectuais; o binômio apego-desapego. 

Interaciologia: a interação bloqueio pessoal de criações–bloqueio social de inovações; 

a interação taquipsiquismo–criatividade veloz. 

Crescendologia: o crescendo pensamento embrionário–pensamento elaborado. 

Trinomiologia: o trinômio esforço-ideia-motivação; o trinômio erudição–conhecimento 

tácito–boa memória; o trinômio arcabouço mnemônico–insight–aplicabilidade discernida. 

Antagonismologia: o antagonismo impulsividade / estratégia; o antagonismo foco nos 

problemas (imobilizando o processo criativo) / foco nas soluções. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a democracia; a discernimentocracia; a evoluciocra-

cia; a heuristicocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço criativo. 

Filiologia: a autocriticofilia; a ideofilia; a intelectofilia; a metodofilia; a neofilia; a pes-

quisofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a superação da neofobia. 

Sindromologia: a libertação da síndrome da jaula pequena; a evitação da síndrome da 

dispersão consciencial. 
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Mitologia: o mito da criatividade ser coisa de artista ou de gente insana. 

Holotecologia: a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a heuristicoteca; a ideoteca; a inte-

lectoteca; a mentalsomatoteca; a mnemossomatoteca; a problematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Conformática; a Conviviologia; a Heuristico-

logia; a Imagística; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia; a Para-

diplomaciologia; a Parapercepciologia; a Pensenologia; a Politicologia; a Tecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; o tenepessista; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora inspiradora; a conscin pes-

quisadora; a conscin voluntária; a conscin escritora; a conscin flexível; a conscin autoconfiante;  

a conscin neofílica; a conscin realizadora; a conscin experiente. 

 

Masculinologia: o voluntário criativo; o empreendedor; o docente; o comunicólogo;  

o gestor; o tocador de obra; o tenepessista. 

 

Femininologia: a voluntária criativa; a empreendedora; a docente; a comunicóloga;  

a gestora; a tocadora de obra; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens curiosus; o Homo sa-

piens scientificus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapi-

ens inversor; o Homo sapiens visionarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntário criativo psicossomático = a conscin manifestando as inova-

ções com empenho predominante na forma; voluntário criativo mentalsomático = a conscin ma-

nifestando a originalidade pelo empenho predominante da racionalidade no confor. 

 

Culturologia: a cultura da inovação; a cultura da criatividade favorecendo a evolução 

das tarefas assistenciais. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 11 exemplos de proposições conscienciológicas 

originais, em áreas distintas, elaboradas a partir de voluntários criativos, incluindo o propositor da 

Conscienciologia: 

01.  Arquitetura. A originalidade nos formatos das construções favorecendo experimen-

tos individuais ou grupais, únicos. 

02.  Confor. A fórmula formal da Enciclopédia da Conscienciologia criada para favore-

cer a proposição de novos conteúdos tarísticos. 

03.  Design. A comunicação visual conscienciológica, criada a cada demanda, visando 

informar aos interessados sobre as atividades elaboradas para assistência. 

04.  Finalidade. Os projetos para viabilizar a assistência ampla de longo prazo. 

05.  Neologística. A criação dos neologismos conscienciológicos. 

06.  Parexperimentação. A proposição dos laboratórios conscienciológicos visando es-

tabelecer ambiente interdimensional para as autexperimentações. 

07.  Pedagogia. O recurso da Educação a Distância (EAD) adaptado às atividades cons-

cienciológicas levando a tares ao ciberespaço. 

08.  Pesquisa. A proposição do Holociclo, com singular lexicoteca horizontalizada, ofe-

recendo conhecimentos acessíveis a qualquer pessoa interessada. 

09.  Produto. Os produtos originais elaborados para vendas nos estandes das ICs. 

10.  Tares. A proposição de neoverpons. 

11.  Tecnologia. As técnicas elaboradas para auxiliar na proéxis dos intermissivistas. 
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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 voluntário criativo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

06.  Autocosmovisão  inventarial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

08.  Binômio  ideia-intenção:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

12.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

14.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

OS  INTERMISSIVISTAS,  MULTIDOTADOS,  SÃO  POTEN-
CIALMENTE  VOLUNTÁRIOS  CRIATIVOS  HAVENDO,  POR-
TANTO,  INCONCILIABILIDADE  ENTRE  O  SUBNÍVEL  EVO-

LUTIVO  E  A  CAPACIDADE  HEURÍSTICA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera importante aplicar a criatividade no 

trabalho voluntário? Qual o percentual de heurística já aplicado por você nas tarefas voluntárias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Casella, Lorela Andréa Santana; Criatividade Assistencial: Trafor a Serviço da Evolução; Artigo; Pro-

ceedings of the 3rd Consciential Education Meeting; Curitiba, PR; 26-29.05.05; Journal of Conscientiology; Revista; Tri-

mestral; Vol. 7; N. S-28; International Academy of Conscientiology (IAC); Londres; UK; Maio, 2005; páginas 109 a 124. 
2.  Idem; Criatividade: Mito para os Futuros Profissionais em Comunicação Social e Visual; Monografia; 

65 p.; 3 caps.; 18 refs.; Universidade Católica Dom Bosco; Campo Grande, MS; 2004; páginas 9 a 11, 16, 26, 28 e 40. 

3.  Pontes, Michelle; & Presse, Paulo; Ajuste do Foco Assistencial no Voluntariado da Comunicação; Arti-
go; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2006; páginas 59 a 67. 

4.  Wechsler, Solange Muglia; Criatividade: Descobrindo e Encorajando; coordenação Glauci Estela San-
chez; 448 p.; 5 caps.; 1 esquema; 2 fichários; 84 ilus; 1 microbiografia; 50 tabs.; 264 refs.; 22,5 x 16 x 3 cm; br.; 3ª Ed.; 

Livro Pleno; Campinas, SP; 2002; páginas 41, 43, 45, 49, 50, 73, 79, 99, 121 e 161. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Administradores.com.br; Redação; Criatividade: Fundamental no Ambiente de Trabalho, mas como 

mantê-la?; Artigo; 14.08.07; 7h; Seção: Informativo; 1 enu.; disponível em: <http://www.administradores.com.br/infor-

me-se/informativo/criatividade-fundamental-no-ambiente-de-trabalho-mas-como-mante-la/11835/>; acesso em: 29.12.11; 

às 11h49. 
2.  Alencar, Eunice M. L. Soriano de; & Fleith, Denise de Souza; Contribuições Teóricas Recentes ao Estudo 

da Criatividade; Artigo; Revista Educação Pública; Rio de Janeiro, RJ; 1 E-mail; 3 enus.; 39 refs.; disponível em: <http:// 

www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0036b.html>; acesso em: 24.06.12; às 12h57; ISSN 1984-6290. 
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3.  Siqueira, Jairo; Liberte-se da Síndrome da Jaula Pequena; Artigo; Criatividade Aplicada; 08.11.11;  

1 enu.; 1 ilus.; disponível em: <http://criatividadeaplicada.com/2011/11/08/liberte-se-da-sindrome-da-jaula-pequena/>; 

acesso em: 12.01.12; às 10h34. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntário da Conscienciologia é a pessoa física realizando trabalho ou 

atividade não remumerada, com vínculo consciencial, em Instituição Conscienciocêntrica (IC), 

por estar comprometida com a evolução cosmoética e assistencial de todas as consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo voluntário vem do idioma Latim, voluntarius, “quem age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. O termo cons-

ciência vem igualmente 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. O elemento de composição logia procede do idioma Gre-

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

Sinonimologia: 1.  Colaborador de IC. 2.  Coordenador de unidade conscienciocêntrica.  

3.  Diretor de IC. 4.  Retomador de tarefa. 5.  Associado de IC. 6.  Cognopolita. 

Neologia. As 3 expressões compostas voluntário da Conscienciologia, voluntário ama-

dor da Conscienciologia e voluntário evoluído da Conscienciologia são neologismos técnicos da 

Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Dissidente da Conscienciologia. 2.  Voluntário belicista. 3.  Doador 

voluntário de sangue. 4.  Bombeiro voluntário. 

Estrangeirismologia: o Voluntarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Voluntário: 

conscin holorreciclável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciocentrologia; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade. 

 

Fatologia: o voluntariado; o trabalho nas ICs; o sentido profissional do voluntário; o in-

tervoluntariado; a dedicação ao trabalho em duas ICs; a admissão na condição de membro da IC; 

o Termo de Adesão à IC; as categorias de voluntários técnicos; a autodisponibilidade; os vínculos 

ideológicos; o vínculo empregatício; o vínculo consciencial; o vínculo consciencial acima do vín-

culo empregatício; o vínculo consciencial sem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim; o duplo vínculo; a intercooperação franca; os empenhos pessoais; a megafraternidade; a po-

lítica dos voluntários conscienciológicos; as neoideias da Ciência Conscienciológica; a força do 

trabalho conscienciológico; as gescons libertárias; os megaprojetos; os megaempreendimentos da 

Conscienciologia; as parcerias produtivas; as autopesquisas; a docência conscienciológica; a pos-

tura do voluntariado na Socin; a Socin ainda patológica; o paradigma consciencial; a base susten-

tadora das atividades nas ICs; o interesse pelo desenvolvimento integral do ser humano; a tarefa 

do esclarecimento (tares); a exclusão das doutrinações e inculcações; as maxiproéxis (grupais);  

a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a ONG do Bem; o Terceiro 

Setor; a Cognópolis: Cidade do Conhecimento; os Congraçamentos Internacionais Anuais dos 

voluntários da Conscienciologia; o futuro Estado Mundial nas Socins; a União das Instituições 

Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); o Colegiado Gestor da IC; o Conselho de Cos-

moética; o Colegiado Conscienciocêntrico. 

 

Parafatologia: a empatia gerada pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o auto-

discernimento no contexto consciencial multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio recebimento-retribuição. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autodisponibilida-

de-colaboração-ativismo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a proexofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a voluntarioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Cons-

cienciocentrologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Poli-

carmologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin itinerante da Conscienciologia; a personalidade lúcida, epicon 

homem ou mulher. 

 

Masculinologia: o voluntário da Conscienciologia; o voluntário prestativo veterano; o vo-

luntário–docente conscienciológico; o voluntário internacional; o voluntário large; o altruísta; o fi-

lantropo; o agente retrocognitor; o agente cultural cosmoético; o retomador de tarefa; o tenepes-

sista; o conscienciólogo; o autor de obras da Conscienciologia; os autores-autopesquisadores; os 

professores universitários; os autopesquisadores; o maxidissidente; os epicentros das áreas das 

ICs; os ombudsmen da Evoluciologia. 

 

Femininologia: a voluntária da Conscienciologia; a voluntária prestativa veterana; a vo-

luntária–docente conscienciológica; a voluntária internacional; a voluntária large; a altruísta; a fi-

lantropa; a agente retrocognitora; a agente cultural cosmoética; a retomadora de tarefa; a tenepes-

sista; a consciencióloga; a autora de obras da Conscienciologia; as autoras-autopesquisadoras; as 

professoras universitárias; as autopesquisadoras; a maxidissidente; as ombudswomen da Evolucio-

logia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens conscientiophilicus;  

o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens paravoluntarius;  

o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens conscientialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntário amador da Conscienciologia = a conscin, homem ou mulher, 

novata no voluntariado da Instituição Conscienciocêntrica (IC); voluntário evoluído da Conscien-

ciologia = a conscin, homem ou mulher, epicon lúcido. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o voluntário da Conscienciologia, in-
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dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres 

e homens interessados: 

1.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Cosmoeticologia. 

2.  Intermissivista:  Intermissiologia. 

3.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia. 

4.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia. 

5.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia. 

6.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia. 

7.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia. 

 

O  TRAFOR  CARATERÍSTICO,  IDEAL  E  MAIS  COMUM 
DO  VOLUNTÁRIO,  HOMEM  OU  MULHER,  DA  CONSCIEN-

CIOLOGIA,  É  O  FATO  DE  SER  EX-ALUNO  DE  CURSO  

INTERMISSIVO,  PRÉ-RESSOMÁTICO,  RECENTE. 
 

Questionologia. No teste de qualidade da escala de 1 a 5, qual nível você atribui à pró-

pria condição de voluntário cosmoético da Conscienciologia? 
 
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 106, 112, 113, 142, 433, 469, 

868, 935, 936 e 1.113. 
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V O L U N T Á R I O    DE S C O N E C T A D O  
( I N C O E R E N C I O L O G I A )   

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O voluntário desconectado é a pessoa física, pertencente à Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), atuando de maneira desajustada, desligada, 

anacrônica, restrita, irresoluta, ilógica, inconsistente, imatura ou incoerente com a teática do para-

digma consciencial e desperdiçando oportunidades aceleradoras de reciclagens pessoais e grupais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo voluntário vem do idioma Latim, voluntarius, “quem age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. O prefixo des 

deriva do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; 

supressão”. A palavra conectar procede do idioma Inglês, connect, “conectar; associar; ligar; jun-

tar; relacionar; unir; combinar”, e este adaptado do idioma Latim, connectere, “juntar; ligar”.   

Sinonimologia: 01.  Voluntário fora do fluxo evolutivo. 02.  Voluntário descomprometi-

do. 03.  Voluntário desarticulado. 04.  Voluntário desconexo. 05.  Voluntário reativo. 06.  Volun-

tário deslocado. 07.  Voluntário desentrosado. 08.  Voluntário inadaptado. 09.  Voluntário desori-

entado. 10.  Voluntário sem megafoco. 

Neologia. As 4 expressões compostas voluntário desconectado, voluntário minidesco-

nectado, voluntário maxidesconectado e voluntário megadesconectado são neologismos técnicos 

da Incoerenciologia. 

Antonimologia: 01.  Voluntário conectado. 02.  Voluntário no fluxo evolutivo. 03.  Vo-

luntário comprometido com a proéxis. 04.  Voluntário interdependente. 05.  Voluntário atuante. 

06.  Voluntário produtivo. 07.  Voluntário disponível. 08.  Voluntário persistente. 09.  Voluntário 

proativo. 10.  Voluntário com megafoco na assistência. 

Estrangeirismologia: a proéxis ao modo laissez-faire; o baixo know-how interassisten-

cial; a ausência do estado de flow evolutivo; o gap teático; o turning point do voluntário; o worka-

holism eletronótico; o voluntário offline. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclabilidade decorrente do voluntariado conscienciológico. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Voluntariado 

desconectado: conecte-se.  

Coloquiologia. Eis duas expressões populares relacionadas ao tema: o ato de fazer gol 

contra; o ato de puxar o próprio tapete. 

Citaciologia: – Enquanto estamos adiando, a vida passa correndo (Sêneca, 4 a.e.c.–65 

e.c.). Nada proporciona maior capacidade de superação e resistência aos problemas e dificulda-

des em geral, do que a consciência de ter uma missão para cumprir nesta vida (Viktor Emil 

Frankl, 1905–1997).  

Proverbiologia. Eis 2 provérbios referentes ao tema: – Quem espera bom tempo não 

planta. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da estagnação consciencial; a sucumbência ao ho-

lopensene do antigo grupo extrafísico durante as dificuldades diárias; a autopensenização dogmá-

tica; a autopensenização antievolutiva; a autopensenidade conflituosa; os pensenes incoerentes;  

o carregamento da pensenidade no sen; os bradipensenes; a bradipensenidade; os egopensenes;  

a egopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os patopensenes; a patopensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os flu-

xopensenes; a fluxopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os proexopensenes;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

22911 

a proexopensenidade; a autopensenização no trabalho interassistencial através da Instituição 

Conscienciocêntrica (IC); a autopensenização mentalsomática. 

 

Fatologia: o descompromisso com as atividades da IC; o horário de voluntariado indefi-

nido; a falta de afinidade com as atividades desempenhadas no grupo de trabalho; a mudança 

constante e contínua de comitês internos à IC impedindo a fixação das energias; a ausência cons-

tante nas reuniões deliberativas; a ausência de acesso regular da Intranet institucional; o desco-

nhecimento das atividades operacionais da IC; o desconhecimento das cláusulas estatutárias, dos 

objetivos e das políticas institucionais; a ignorância quanto às competências do comitê de atua-

ção; a despriorização de produções tarísticas; a ausência do Manual Pessoal de Prioridades  

(MPP); a inexistência de âncoras gesconológicas; a gestão ineficaz do tempo; a fase preparatória 

da proéxis mal realizada; a instabilidade profissional; a preocupação com a vida intrafísica ocu-

pando toda a intraconsciencialidade; a fase executiva atrasada; os dogmas religiosos ainda sobre-

pondo às verpons; a recusa em divulgar a Conscienciologia para rede de amigos; a hipoacuidade 

das vantagens evolutivas do trabalho voluntário; a falta do hábito de leitura diária das produções 

conscienciológicas; a demora para cair a ficha da ação evolutiva; a cosmovisão restrita; a indefi-

nição do megafoco assistencial; o excesso de informação (99% de teoria) e a baixa produção (1% 

de prática); o predomínio da comunicação no tempo verbal no gerúndio (..ando) ou no futuro 

(..ria) e não no presente; o desperdício das oportunidades de autenfrentamento a partir dos traba-

lhos em grupo; a postergação da docência conscienciológica; a fala prolongada e não exemplaris-

ta; a pusilanimidade quanto às ações recicladoras; a dificuldade em perceber e refletir sobre a ne-

cessidade do outro; a autorresponsabilidade pela desconexão; o papel do gestor da IC contribuin-

do para o entrosamento dos voluntários; a falta de abertismo para debater e acatar a decisão da 

maioria; o desequilíbrio emocional diante de contextos de pressão intra e extrafísica; o querer ter 

sempre razão; o voluntariograma; o fato de a negligência quanto às reciclagens impactar negativa-

mente na produtividade do trabalho; os comportamentos desconectados no voluntariado conscien-

ciológico podendo ser repetidos e percebidos em outras áreas da vida (profissional, familiar, ami-

gos); o hábito de falar e não epicentrar. 

 

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

tia quanto às práticas bioenergéticas; a vampirização energética inconsciente durante as interações 

interconscienciais; os nódulos e bloqueios energéticos dificultando a reciclagem; o holossoma de-

sequilibrado; a agitação intraconsciencial e a visão monoideica dificultando o acesso e insights 

dos amparadores extrafísicos; a inflexibilidade parapsíquica; a autoconscientização multidimensi-

onal (AM) restrita; o autengano em esperar o primeiro passo dos amparadores extrafísicos; a pou-

ca vivência de extrapolacionismos parapsíquicos facilitadores da autossustentação evolutiva nos 

momentos de crise de crescimento; a ausência de banhos energéticos; o desconhecimento da para-

lógica interassistencial; a desconsideração do paradever; a dificuldade em perceber a inseparabili-

dade grupocármica multiexistencial; o receio paralisador frente aos contrafluxos orquestrados pe-

los assediadores extrafísicos.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico imediatismo-superficialidade; a falta de 

atenção ao sinergismo assistência-responsabilidade; a desconsideração quanto ao sinergismo au-

tocriticidade-autossinceridade. 

Principiologia: o princípio“contra fatos não há argumentos”; o princípio de saber evo-

luir pelo contrafluxo social; o princípio “quem aprende deve ensinar”; o principio de o menos 

doente ajudar o mais doente; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da autevolutivida-

de; o princípio de doar o melhor de si para todos (conscins e consciexes); o princípio do trabalho 

em parceria. 

Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o descumprimento 

do código grupal de Cosmoética (CGC). 
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Teoriologia: a inobservância da teoria dos 7 cês; o desconhecimento da teoria do fluxo 

do Cosmos; a teoria do locus de controle externo; a teoria da pirâmide invertida de Maslow evi-

denciando o valor das necessidades evolutivas; a teoria dos níveis neurológicos destacando a im-

portância do sentido de vida. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas não praticada; a técnica da análise do 

timeline da prática do voluntariado identificando as demandas de recins; a técnica das anotações 

diárias; a técnica da qualificação da intenção para cada ação; a técnica de viver 1 dia de cada 

vez dando prioridade ao aqui-agora-já; o déficit evolutivo evidenciado pela técnica proexológica 

do balanço existencial; o desconhecimento da técnica do levantamento das diretrizes da proéxis; 

a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o voluntário desconectado; o voluntário da Conscienciologia; o vo-

luntariado psicossomático sobrepondo o mentalsomático; o voluntário desconectado do paravo-

luntariado; o voluntário teoricão; o voluntário maxipeça; o voluntário autossabotador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório cons-

cienciológico do Paradireito; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomatu-

rologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Pre-Intermissiologia; o Colégio Invisível 

da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos dos “negocinhos”; o efeito separatista das intenções 

egoicas; os efeitos negativos do foco no trafar; o efeito nocivo da distorção cognitiva; a improdu-

tividade evolutiva como efeito da desconexão do voluntariado; o efeito homeostático do sinergis-

mo conscienciocêntrico; o efeito nosográfico da preponderância do estado de voluntário assisti-

do em detrimento ao de voluntário assistente; o efeito recinogênico das acareações interconsci-

enciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do trabalho conectado; as neossinapses ge-

radas pela interassistência. 

Ciclologia: o ciclo perdulário fazer curso–não registrar–não refletir–não reciclar; o ci-

clo contínuo da Autoconsciencioterapia autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação. 

Binomiologia: o binômio desequilíbrio das áreas da vida–ingerência existencial; o bi-

nômio crença limitante–atraso evolutivo; o binômio pensar pequeno–visão tacanha; o binômio 

pensar grande–visão evolutiva. 

Interaciologia: a interação voluntário conscienciológico–agente intrafísico da reurbex; 

a interação ignorância-monovisão; a interação restrição-obstáculo-justificativa. 

Crescendologia: o crescendo autoconflito-heteroconflito; o crescendo (período de des-

conexão) minuto-hora-dia-semana-mês-ano-existência; o antagonismo constante provocando  

o crescendo desvio de proéxis–incompléxis; o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo 

voluntário da tacon–voluntário da tares. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo–carência afetiva–infantilismo; a ausência do trinô-

mio senso de urgência–pragmatismo–resultado; o gap da comunicação a partir do trinômio  

e-mail enviado–e-mail recebido–e-mail não respondido; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-criatividade-perseverança-mudança; o polinômio 

valores anacrônicos–atitudes incoerentes–comportamentos ilógicos–trafares restritivos–hábitos 

estagnantes. 

Antagonismologia: o antagonismo dúvida paralisante / dúvida propulsora; o antago-

nismo competição / intercooperação; o antagonismo foco na suposição / foco na cientificidade;  

o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo crise de crescimento  

/ crise de sofrimento; o antagonismo murismo anticosmoético / autoposicionamento cosmoético;  

o antagonismo posicionamento assediador / posicionamento desassediador. 
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Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio poder gerar paradeveres; o paradoxo do 

cognopolita ausente do voluntariado; o paradoxo de o voluntário virtual poder ser mais assíduo 

se comparado ao presencial; a conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior. 

Politicologia: a autocracia; a monarquia; a burocracia; a cosmocracia; a belicosocracia;  

a meritocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei da sobrevivência intrafí-

sica; a lei da responsabilidade evolutiva; as leis racionais da proéxis. 

Fobiologia: a errofobia; a heterocriticofobia; a grupofobia; a autopesquisofobia; a autor-

reflexofobia; a leiturofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do conflito de para-

digmas; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da 

inércia grafopensênica; a síndrome da interiorose; a síndrome do justiceiro; a síndrome do ostra-

cismo. 

Maniologia: a mania de argumentar incoerentemente; a mania da procrastinação. 

Mitologia: o mito da necessidade do pé-de-meia para começar a voluntariar; o mito de 

esperar a aposentadoria para começar a voluntariar; o mito da perfeição; o mito do ter para ser; 

o mito de o trabalho interassitencial na IC ser mar de rosas; o mito da autevolução sem autesfor-

ço; o mito da unanimidade. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a psicomaticoteca; a intermissioteca; a apriorismote-

ca; a recexoteca; a reurbanicoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a maturo-

teca. 

Interdisciplinologia: a Incoerenciologia; a Voluntariologia; a Mentalsomatologia; a An-

tievoluciologia; a Anticosmoeticologia; a Intraconscienciologia; a Antipriorologia; a Autengano-

logia; a Antirrecexologia; a Conflitologia; a Consciencioterapeuticologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin incoerente; a conscin antiassistenci-

al; a conscin energívora; a conscin inconstante; a conscin dispersa; a conscin trafarista; a conscin 

mimética; a conscin-cobaia; a pessoa imediatista; a dupla voluntário-paravoluntário; a dupla líder-

-liderado; o grupo de trabalho; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o antiproexista; o reclamão; o autoconflituoso;  

o algoz de si mesmo; o intermissivista inadaptado; o cognopolita; o pré-intermissivista; o candi-

dato ao incompletismo; o evoluciente; o assediador extrafísico; o reciclante existencial; o acopla-

mentarista; o docente egoico; o pesquisador monodimensional. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a antiproexista; a reclamona; a autoconflituosa;  

a algoz de si mesma; a intermissivista inadaptada; a cognopolita; a pré-intermissivista; a candida-

ta ao incompletismo; a evoluciente; a assediadora extrafísica; a reciclante existencial; a acopla-

mentarista; a docente egoica; a pesquisadora monodimensional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antiassistentialis; o Homo sapiens conflictuosus; o Ho-

mo sapiens immaturus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens egocentricus; o Homo 

sapiens autocorruptus; o Homo sapiens exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntário minidesconectado = aquele com ausência esporádica e injusti-

ficada ao trabalho interassistencial da IC; voluntário maxidesconectado = aquele com ausência 

frequente e injustificada ao trabalho interassistencial da IC; voluntário megadesconectado = aque-

le com presença esporádica e descompromissada ao trabalho interassistencial da IC. 
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Culturologia: a cultura do compromisso obrigatório apenas quando remunerado; a cul-

tura do “não tenho tempo”; a cultura de só fazer o solicitado; a cultura do achismo; a cultura 

patológica da irreflexão; a cultura da impontualidade; a cultura dos extremos (8 ou 80, tudo ou 

nada, certo ou errado); a cultura de não se expor para não pagar mico; a cultura proteladora  

e frequente “vamos amadurecer a ideia”. 

 

Indicadores. Sob a ótica da Analiticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

5 indicadores passíveis de retratar ou aferir o grau de desconexão dos voluntários consciencioló-

gicos de determinada IC: 

1.  Assiduidade: a relação entre o total de horas semanais recomendadas para dedicação 

aos trabalhos da IC e o total de horas efetivamente trabalhadas. 

2.  Docência: a relação entre a quantidade de docentes atuantes, regularmente, em cursos  

e palestras e a quantidade de docentes disponíveis na IC. 

3.  Participação: a relação entre a quantidade média mensal de voluntários presentes em 

reuniões relevantes da IC e o total de voluntários da IC. 

4.  Proatividade: a relação entre o total de voluntários os quais demonstram comporta-

mentos proativos durante o trabalho e o total de voluntários envolvidos no trabalho. 

5.  Produtividade: a relação entre a quantidade de metas estabelecidas no planejamento 

proéxológico da IC e a quantidade de metas concluídas ao final do período estabelecido. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 13 

hipóteses de manifestações do voluntário desconectado, explicitadas por palavras-chave e nome 

de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, merecedoras de atenção e aprofundamento au-

topesquisístico: 

01.  Acriticismo: a dificuldade avaliativa; a distorção parapsíquica; a hipercriticidade;  

o verbete Doutrinação. 

02.  Apriorismose: a rejeição pronta; a análise tendenciosa; o julgamento imediato;  

o verbete Preconceito. 

03.  Arrogância: a energia agressiva; a dificuldade em pedir ajuda; a falsa modéstia;  

o verbete Esbanjamento Consciencial. 

04.  Autoconflitividade: a competição; a dificuldade do consenso; a inquietude íntima;  

o verbete Crise Pessoal. 

05.  Autodesorganização: a autoindisciplina sendo rotina; a inconstância; o esqueci-

mento dos compromissos; o verbete Autodespriorização. 

06.  Autovitimização: as queixas; o complexo de inferioridade; o brio ferido; o verbete 

Autodesrespeito. 

07.  Carência afetiva: o nunca estar satisfeito; a necessidade de falar; a fofoca; o verbe-

te Taxa Afetiva. 
08.  Decidofobia: o retardamento das decisões; o transferir a responsabilidade para ou-

trem; a insegurança; o verbete Pendência. 

09.  Infantilismo: o melindre; a teimosia; o querer ser amado por todos; o verbete Ego-

centrismo.   

10.  Inflexibilidade: a opção única; a autointoxicação; a centralização das ações; o ver-

bete Fechadismo Consciencial. 

11.  Labilidade (emocional): a vontade débil; a dificuldade de aprendizagem; a incons-

tância do humor; o verbete Temperamento Instável.  

12.  Orgulho: a hiperreatividade às heterocríticas; os ressentimentos; o desconsiderar as 

opiniões dos outros; o verbete Sustentação do Erro. 

13.  Poder: a necessidade de assumir cargos para agir proativamente; o desejo constante 

de ser consultado; a dificuldade em servir aos outros; o verbete Prerrogativa. 
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Terapeuticologia. Sob a ótica da Conscienciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 14 ações a serem observadas enquanto medidas profiláticas ou terapêuticas do estado de des-

conexão do voluntário: 

01.  Autopesquisa: a observação cotidiana dos fatos orientando a autopesquisa; o hábito 

da autorreflexão; a autanálise dos pensamentos e valores; a autexposição identificando os garga-

los evolutivos. 

02.  Autorganização: a otimização da vida intrafísica maximizando a assistência; a defi-

nição dos mínimos existenciais garantindo a homeostase da conscin; o voluntariado na agenda 

evolutiva prioritária; as rotinas úteis. 

03.  Conscienciometria: o preenchimento dos gráficos relacionados ao Conscienciogra-

ma; o curso Conscin-Cobaia auxiliando na identificação dos pontos cegos; a evitação da compa-

ração com outros. 

04.  Consciencioterapia: a aplicação das técnicas autoconsciencioterápicas; o raciocí-

nio cotidiano autoconsciencioterapêutico; o pedido de auxílio técnico aos consciencioterapeutas; 

a superação das crises de crescimento gerando autoconfiança. 

05.  Cosmoética: a análise contínua da intencionalidade pessoal; a produção e aplicação 

do CPC a partir das autobservações fatuísticas; a Cosmoeticoterapia; o ato de assumir e honrar  

o compromisso assumido com os amparadores extrafísicos; o registrar e fixar as aprendizagens de 

cada fato, não se permitindo errar mais; a aplicação sincera do princípio cosmoético “aconteça  

o melhor para todos”. 

06.  Domínio energético: os 20 EVs diários; a participação no curso 40 Manobras Ener-

géticas; a autonomia energética suprindo as carências pessoais; as assimilações e desassimiliza-

ções energéticas durante as interações entre conscins e consciexes. 

07.  Flexibilidade: a adaptação útil conforme o contexto; o ato de aprender a abrir mão; 

o exercício de fazer diferente; o acolhimento, a reflexão e a mudança a partir dos feedbacks evo-

lutivos; o descarte da imagem do bonzinho. 

08.  Fraternismo: a disponibilidade para os acertos grupocármicos; o ato de desejar  

o bem do outro; o exercício genuíno da empatia; o senso de gratidão; a valorização da afetividade. 

09.  Grupalidade: o ato de saber ouvir; a disponibilidade para o trabalho em equipe;  

o autocontrole; o binômio admiração-discordância; o ato lúcido de calar para evitar maiores con-

flitos; o trinômio interconfiança-intercompreensão-intercooperação. 

10.  Interassistência: o ato de servir lucidamente; as reciclagens advindas da docência;  

a doação energética e policármica da tenepes; a melhoria da relação voluntário–amparador de 

função a partir da qualificação dos pensenes e da teática no voluntariado. 

11.  Mentalsomática: o desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos; a busca inces-

sante da autolucidez e do autodiscernimento; o foco na produção das gescons decorrentes das au-

topesquisas; a elaboração de verbetes, artigos e livros; o ato de participar de seminários, jornadas 

e congressos conscienciológicos; a inteligência contextual auxiliando a identificação do melhor 

momento para o autoposicionamento cosmoético. 

12.  Pragmatismo: o foco na solução; o ato de aplicar a técnica dos pequenos passos; os 

encaminhamentos dos registros advindos dos cursos e das autopesquisas; o descarte do perfeccio-

nismo; a busca contínua por resultados; o estabelecimento de metas evolutivas possíveis de serem 

cumpridas. 

13.  Proéxis: o raciocínio cotidiano proexológico; a identificação da proéxis através das 

vivências diárias; as ideias inatas orientando a obtenção do compléxis. 

14.  Traforismo: o ato de assumir os trafores facilitando o trabalho assistencial; o ato de 

reconhecer o mérito do outro; o uso do otimismo racional; a prática da mundivisão traforista; a vi-

vência do dia poliânico. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem didática,  

4 perfis de voluntários da CCCI praticantes de técnicas evolutivas conscienciológicas capazes de 

vincar o voluntário no trabalho tarístico, extraídos a partir da análise dos dados constantes no 
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Anuário da Conscienciologia, no qual também se encontra o resultado do 1
o
 Senso de Docentes 

da Conscienciologia (Ano-base: 2012):  

 

Tabela  –  Perfis  de  voluntários  praticantes  de  técnicas  evolutivas  conscienciológicas 

 

N
os

 Perfil dos voluntários Quantidade Porcentagem 

01. Voluntários docentes  
780 dos 1.568  

voluntários da CCCI 
50% 

02. Voluntários tenepessistas   
750 dos 1.568  

voluntários da CCCI 
48% 

03. Voluntários docentes e tenepessistas  

361 dos 514 

docentes da CCCI 

respondentes ao censo 
70% 

04. Voluntários inversores 
277 dos 1.568  

voluntários da CCCI 
18% 

 

Benefícios. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 bene-

fícios reciclogênicos do trabalho voluntário conectado:  

1.  Autaprimoramento: o desenvolvimento de talentos despercebidos ou inexistentes;  

a autexposição favorecendo a identificação de traços a reciclar, a reforçar ou a adquirir; o domínio 

das emoções; a oportunidade de identificar a autoimagem real e não a idealizada. 

2.  Autesclarecimento: o entendimento da dinâmica evolutiva através da autodisponibi-

lidade íntima. 

3.  Autoconscientização multidimensional (AM): o ambiente favorável para a vivência 

da multidimensionalidade; a desalienação dogmática milenar.  

4.  Autonomia: o ato de saber discernir, fazendo melhores escolhas sem depender da 

opinião de outros; a independência parapsíquica. 

5.  Convivialidade: a oportunidade da prática da convivialidade sadia; o estímulo ao res-

peito mútuo; a desdramatização; a troca de informações. 

6.  Recuperação de cons: o resgate das ideias do Curso Intermissivo (CI). 

7.  Retribuição: das técnicas evolutivas; dos aportes recebidos; dos aprendizados adqui-

ridos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 voluntário desconectado, indicados para a expansão das 

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

01.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

02.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

03.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

05.  Hábito  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

09.  Protagonismo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

11.  Resistência  antirrecin:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

12.  Sinergismo  conscienciocêntrico:  Voluntariologia;  Homeostático. 

13.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 
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14.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntariado  propulsor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  VOLUNTÁRIO  DESCONECTADO  DESPERDIÇA  OPORTU-
NIDADES  AUTEVOLUTIVAS  NO  TRABALHO  INTERASSIS-
TENCIAL  NAS  ICS,  PODENDO  COMPROMETER  O  ÊXITO  

NAS  CONSECUÇÕES  DAS  PROÉXIS  PESSOAL  E  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia, na escala de 1 a 5, o nível atual de 

conexão do próprio voluntariado? Está satisfeito(a) com os resultados alcançados? Quais benefí-

cios já identifica na autevolução?  
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V O L U N T A R I O M E T R I A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A voluntariometria é a técnica aplicada às pesquisas e medidas dos traços 

intraconscienciais dos voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI) e da interação multidimensional desses traços, os quais influenciam diretamente no de-

senvolvimento, produtividade e completismo da proéxis pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo voluntário provém do idioma Latim, voluntarius, “quem age por 

vontade própria”. Surgiu no Seculo XV. O elemento de composição metria vem igualmente do 

idioma Latim, metrum, “medida de algum verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de 

medida; o que mede; instrumento para medir”. 
Sinonimologia: 1.  Ferramenta conscienciométrica do voluntariado conscienciocêntrico. 

2.  Técnica da medida conscienciométrica do voluntário conscienciológico. 3.  Conscienciometria 

do voluntário conscienciológico. 

Neologia. O termo voluntariometria e as duas expressões compostas voluntariometria 

individual e voluntariometria grupal são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Recexometria. 2.  Invexometria. 3.  Proexometria. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

conscienciométrico quanto à realização da maxiproéxis grupal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometria; os pensenes consciencio-

métricos; a pensenidade do voluntariado tarístico; a pensenidade da interassistencialidade multidi-

mensional; a interseção entre materpensene pessoal e institucional. 

 

Fatologia: o acolhimento ao neovoluntário; a autadaptação à política filosófica instituci-

onal; a escolha do setor específico onde trabalhar; o posicionamento pessoal perante a equipin  

e equipex; a decisão pela participação ativa; a constante ausência nas reuniões; a postergação de 

tarefas; a falta de cumprimento das autorresponsabilizações; a inveja dos trafores alheios; o ciúme 

de colegas; a resolução dos conflitos interconscienciais; a minidissidência; o retomador de tarefa; 

a ineficácia da heterocobrança; o gargalo evolutivo institucional; a atuação da Comissão de Apoio 

a Voluntários e Alunos (AVA); a autodisponibilidade no aproveitamento da oportunidade evoluti-

va; o confor da consciência no voluntariado; a interação cooperativa na equipe do voluntariado 

multidimensional tarístico; a autossatisfação proexológica; os reencontros com ex-colegas do 

Curso Intermissivo (CI); a equipe em lugar do grupo; a eficiência individual especializada aumen-

tando a eficácia coletiva; a troca solidária; a glasnost gerando interconfiança; o convívio pró-evo-

lutivo; a convergência nas funções entre setores institucionais otimizando atividades interassisten-

ciais; a tares conscienciométrica; a Instituição Conscienciocêntrica (IC) na condição de espaço 

para a realização da proéxis pessoal; a oportunidade para o desenvolvimento da amizade raríssi-

ma; o espelhamento inevitável; a autorreflexão quanto aos resultados no voluntariado; a qualifica-

ção do voluntariado como método conscienciométrico institucional; as afinidades conscienciais;  

a descoberta de traços conscienciais comuns; a desdramatização da discordância; a troca de pa-

péis e funções; o fato de cada novo voluntário integrante caracterizar nova equipe; o aprofunda-

mento na intraconsciencialidade a partir do convívio no voluntariado; a contribuição singular va-

liosa; o Conscienciograma como principal instrumento conscienciométrico; as recins surpreen-

dentes e exemplaristas; a otimização dos potenciais pessoais; a recuperação de cons a partir do 

exercício do voluntariado conscienciocêntrico; a autorreciclagem podendo ser a resolução de con-
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flito; o alinhamento entre voluntários, setores e coordenação como fator necessário à sustentabili-

dade institucional; a reciclagem institucional; o autocompletismo na maxiproéxis grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na consecução da 

proéxis grupal; a vivência parapsíquica grupal semanal como técnica para o amadurecimento da 

equipe institucional; a parapercepciometria; o autassédio como fissura para o heterassédio institu-

cional; o parapsiquismo conscienciométrico; a paraidentidade; os alunos na condição de represen-

tantes dos assistidos extrafísicos do conscienciômetra docente; o campo bioenergético conscienci-

ométrico; a equipe interativa homeostática conscienciométrica; a Dinâmica Parapsíquica Consci-

enciométrica Interassistencial; a interassistencialidade conscienciométrica multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo identidade-paraidentidade; o sinergismo autovoluntario-

metria-heterovoluntariometria; o sinergismo dos trafores da equipe do voluntariado. 

Principiologia: o princípio de a evolução exigir interassistencialidade voluntária; a au-

taplicação do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da interação multidimensional dos traços conscienciais dos volun-

tários na CCCI. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia vivenciada pela equipe de voluntariado consci-

enciométrico; a técnica da autaferição do posicionamento pessoal quanto ao voluntariado. 

Voluntariologia: a voluntariometria; o voluntariado sendo laboratório conscienciomé-

trico; os critérios para adesão ao voluntariado conscienciológico; a entrevista para adesão ao vo-

luntariado nas Instituições Conscienciocêntricas; a utilização da voluntariometria na Associação 

Internacional de Conscienciometria Internacional (CONSCIUS); o voluntariado a distância. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos Vo-

luntários da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito cascata negativo da tarefa não realizada; o efeito multidimensional 

do projeto institucional realizado; a definição do diagnóstico institucional como efeito do mapea-

mento dos traços conscienciais da equipe de voluntários; o efeito fractal multidimensional da in-

terassistência realizada pelo voluntariado conscienciocêntrico. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela pesquisa voluntariométrica. 

Ciclologia: o ciclo autovoluntariometria–reposicionamento voluntariológico–recicla-

gem intraconsciencial–qualificação profissional no voluntariado. 

Binomiologia: o binômio objetivo pessoal–objetivo grupal; o binômio admiração-dis-

cordância na condição de valor no exercício do voluntariado conscienciológico. 

Interaciologia: a interação entre os traços conscienciais da equipin e equipex. 

Crescendologia: o crescendo Curso Intermissivo–proéxis–compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio proéxis pessoal–proéxis grupal–maxiproéxis grupal. 

Polinomiologia: o polinômio atributos–valores–traços conscienciais–personalidade– 

–temperamento. 

Paradoxologia: o paradoxo do voluntário ausente na IC. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na autossustentabilidade voluntariológica. 

Fobiologia: a voluntariofobia. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Voluntariologia; a Parapercepciologia; 

a Recexologia; a Pensenologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Inte-

rassistenciologia; a Priorologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin voluntária; o ser interassistencial; a conscin autopesquisadora;  

a conscin-cobaia; a conscin conscienciômetra; a conscin lúcida; a consciex conscienciômetra;  

a equipex técnica em conscienciometria. 

 

Masculinologia: o voluntário; o amparador de função; o intermissivista; o compassagei-

ro evolutivo; o completista; o conviviólogo; o proexista; o exemplarista; o reciclante existencial; 

o parapercepciologista. 

 

Femininologia: a voluntária; a amparadora de função; a intermissivista; a compassageira 

evolutiva; a completista; a convivióloga; a proexista; a exemplarista; a reciclante existencial;  

a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens evolutiologus;  

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo 

sapiens reflexivus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voluntariometria individual = o estudo dos traços conscienciais do vo-

luntário integrante da equipe institucional conscienciológica; voluntariometria grupal = o estudo 

dos traços conscienciais da totalidade dos voluntários integrantes da equipe institucional consci-

enciológica. 

 

Taxologia. Segundo a Autovoluntariometria, eis, em ordem alfabética, 63 afirmações au-

tavaliativas para autorreflexão e autoposicionamento da conscin interessada na qualificação e pro-

fissionalização das tarefas no voluntariado conscienciocêntrico: 

01. Abertismo. Apresenta abertismo para resolução de conflitos interconscienciais. 

02. Acolhimento. Acolhe o colega da equipe, da IC e da CCCI. 

03. Admiração. Admira trafores alheios e busca conquistar habilidades faltantes. 

04. Aglutinação. Tem habilidade para aglutinar pessoas. 

05. Ajuda. Solicita e oferece ajuda quando necessário. 

06. Amizade. Aproveita oportunidades no convívio para desenvolvimento de amizades. 

07. Amparabilidade. Busca rapport com amparo de função. 

08. Anonimato. Presta assistência anônima. 

09. Apoio. Fornece arrimo à equipin e reconhece o apoio da equipex. 

10. Aprendizado. Observa atentamente o exemplo alheio para aprender. 

11. Atenção. Mantém-se atento aos prazos das tarefas referentes às funções assumidas. 

12. Atribuição. Conhece e assume as atribuições do setor onde está inserido. 

13. Atuação. É voluntário participativo e atuante na IC. 

14. Atualização. Mantém-se informado sobre os projetos institucionais. 

15. Autodesassédio. Mantém satisfatório percentual de autodesassédio. 

16. Auto-habilitação. Busca aumentar o nível de auto-habilitação proexológica. 

17. Autolucidez. É lúcido quanto às próprias habilidades otimizadoras da maxiproéxis. 

18. Automotivação. Encontra contínua motivação para o voluntariado. 

19. Autoparapsiquismo. Utiliza o autoparapsiquismo lúcido e cosmoético. 

20. Autopesquisa. Dedica-se à autopesquisa e realiza recins. 

21. Autorreflexão. Reflete sobre as próprias atitudes no ambiente de trabalho. 

22. Autossatisfação. Mantém nível elevado de autossatisfação. 

23. Autossustentabilidade. Vivencia autossustentabilidade holossomática. 

24. Avaliação. Avalia as consequências multidimensionais do trabalho assumido. 

25. CGC. Assume autorresponsabilização pela prática do CGC da equipe. 
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26. Comunicabilidade. Demonstra objetividade na expressão verbal, sem prolixidade. 

27. Conscin-cobaia. Compreende a condição da cobaiagem multidimensional. 

28. Convergência. Identifica convergência entre proéxis pessoal, grupal e maxiproéxis. 

29. Convivialidade. Desenvolve convívio sadio com os colegas. 

30. CPC. Atualiza, com frequência, o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

31. Critério. Desconsidera simpatia ou antipatia como fator de decisão. 

32. Crítica. Habilita-se para auto e heterocrítica cosmoética. 

33. Desapego. Prioriza deliberações grupais em detrimento da vontade individual. 

34. Descensão. Pratica a descensão cosmoética. 

35. Desprendimento. Repassa funções e assume novos desafios. 

36. Discernimento. Observa, ouve, reflete e supera a autorreatividade. 

37. Disponibilidade. Explicita aos responsáveis mudanças na autodisponibilidade. 

38. Egocídio. Abandona o egão e mantém foco nas metas institucionais. 

39. Equipex. Reconhece e trabalha ombro a ombro com equipex técnica. 

40. Escuta. Sabe ouvir sem inquietação, irritação ou atropelo inútil à fala do colega. 

41. Especialidade. Identifica a própria especialidade e voluntaria em IC afim. 

42. Exemplarismo. É exemplarista cosmoético interassistencial. 

43. Flexibilidade. Utiliza a flexibilidade na relação assistente-assistido. 

44. Glasnost. É transparente nas intenções, posicionamentos e ações. 

45. Grupalidade. Assume decisões deliberadas em reuniões institucionais. 

46. Harmonia. Atende aos aspectos básicos familiares sem conflitos intergrupais. 

47. Hierarquia. Trabalha em alinhamento cosmoético ao organograma institucional. 

48. Iniciativa.  Tem iniciativa frente às necessidades proexológicas grupais. 

49. Interassistencialidade. Pratica a interassistencialidade no convívio com os colegas. 

50. Interconexão. Realiza tarefas com visão do fluxo entre setores e ICs. 

51. Liderança. Aceita o desafio da liderança e estimula a formação de novos líderes. 

52. Maturidade. Elimina birra, retaliação e indiferença. 

53. Pacificação. Cultiva autopacificação e melhoria dos ambientes. 

54. Pensenidade. Busca a ortopensenidade com vontade inquebrantável. 

55. Pesquisa. Realiza e amplia continuamente a produção pesquisística. 

56. Qualificação. Promove qualificação no desenvolvimento de tarefas e metodologias. 

57. Receptividade. É conceptáculo das inspirações assistenciais extrafísicas. 

58. Representatividade. Autoqualifica-se para representar a IC onde estiver inserido. 

59. Respeito. Compreende e respeita o limite do nível evolutivo dos colegas. 

60. Resultados. Avalia os resultados das próprias realizações no voluntariado. 

61. Técnicas. Utiliza a autoconscienciometria e a autoconsciencioterapia. 

62. Trafor. Prioriza a visão traforista dos colegas. 

63. Trinômio. Vivencia o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a voluntariometria, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amensurabilidade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Ausculta  pensênica:  Pesquisologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;   Homeostático. 

04.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Categoria  de  consciência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
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09.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Síntese  conscienciométrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Voluntariado  conscienciocêntrico  autorreeducativo:  Experimentologia;  Home-

ostático. 

13.  Voluntariado  propulsor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Voluntariado  virtual  conscienciocêntrico:  Policarmologia;  Neutro. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  VOLUNTARIOMETRIA  BUSCA  IDENTIFICAR  TRAÇOS  

CONSCIENCIAIS  DOS  VOLUNTÁRIOS  INTEGRANTES  DAS  

EQUIPES  CONSCIENCIOCÊNTRICAS,  AS  INTERAÇÕES  

MULTIDIMENSIONAIS  E  OS  RESULTADOS  PROÉXICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia as repercussões proexológicas multidi-

mensionais do próprio voluntariado? Considera a utilização dos pressupostos da voluntariometria 

nessa autochecagem contínua? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vontade de acertar é o atributo da conscin, homem ou mulher, quanto  

à aplicação autodeterminada das próprias energias conscienciais (ECs), dos trafores pessoais e do 

autoparapsiquismo, com intencionalidade cosmoética, em prol de realizar o mais correto nos em-

preendimentos evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra vontade procede do idioma Latim, voluntas, “vontade; ato de 

querer; volição; desejo; disposições favoráveis; consentimento; projeto”. Apareceu no Século 

XIII. O termo acertar deriva do mesmo idioma Latim, certus, “decidido; resolvido; fixado; deter-

minado; seguro; experimentado; firme”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Intenção de acertar. 2.  Querer fazer o melhor. 3.  Esforço em errar 

menos. 4.  Megapoder retilíneo. 

Neologia. As 3 expressões compostas vontade de acertar, vontade de acertar primária  

e vontade de acertar avançada são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 1.  Vontade patológica. 2.  Vontade débil. 3.  Má vontade pessoal.  

4.  Medo de errar. 5.  Intenção anticosmoética. 6.  Falta de acerto. 

Estrangeirismologia: a intentio recta; o strong profile; o empowerment consciencial;  

o high level of selfperformance; a autoimposição de limites na prevenção do workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmoeticidade na aplicação da própria vontade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Acerto promove 

felicidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vontade determinada; a vontade enquanto agen-

te desencadeador do pensene; a autopensenização especializada; a reflexão sobre a vantagem da 

autopensenidade cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade geradora de acertos lógicos cosmoéticos. 

 

Fatologia: a vontade de acertar; a adequada definição do alvo consciencial visando am-

pliar o nível de acerto; a administração dos acertos evolutivos; a autoconscientização do melhor;  

a automotivação geradora da vontade inquebrantável; a bússola consciencial apontando para  

o apogeu de acertos cosmoéticos; a característica resiliente da conscin recinofílica; a cláusula pé-

trea determinando comportamentos assertivos; a compreensão do limite do correto; a evitação da 

condição do meiocerto; a evitação dos erros pessoais; a evitação dos pecadilhos mentais; a força 

incalculável da vontade granítica; a força para o desassédio; a grafia acertada facilitando a comu-

nicação e a interassistência; a imperturbabilidade e a retidão confirmadas pela vontade de acertar; 

a implementação da solução até as últimas consequências cosmoéticas; a isenção cosmoética  

e universalista; a manifestação de inteligência evolutiva (IE) superior ao senso comum, boa von-

tade e boa intenção; a observação atilada de consciências e realidades circundantes; a paciência de 

esperar o momento mais adequado; o bom humor na realização do trabalho construtivo de paciên-

cia; a redução do percentual de erros; a vontade de acertar evolutivamente contribuindo para 

a conquista do macrossoma; a vontade de acertar retroalimentando a condição imperturbável da 

existência; a vontade de recomeçar; a vontade pessoal no alcance da meta evolutiva da despertici-

dade; a vontade superadora de obstáculos; as condutas de maturidade consciencial evidenciando 

o autodiscernimento e o acerto; as consequências lógicas do acerto; as recéxis periódicas corrigin-

do o rumo existencial; as recins incitadas pela força do exemplo; a atitude imprevista ou desti-
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tuída de acerto; a falta de vontade geradora da decidofobia; a falta de vontade predispondo a au-

tassédios mentaissomáticos; a imperfeiçolândia; a vontade fraca predispondo a excessos compor-

tamentais; o erro do autoperdão irrefletido; o mau hábito de autopensenizar de modo ilógico ou ir-

racional; os equívocos e omissões existentes independente da força de vontade de acertar; a im-

possibilidade de acertar sempre, no atual estágio evolutivo; o acerto enquanto conduta-padrão dos 

princípios pessoais; a incorruptibilidade pessoal; o acerto profundo do Serenão ainda incompreen-

dido pelo pré-serenão; o alcance do alvo consciencial a partir da vontade; o autocomprometimen-

to proexológico; o autodiscernimento gerando a força do acerto pessoal; o autoimperdoamento 

enquanto técnica recicladora dos erros; o conhecimento científico predispondo ao acerto; o Curso 

Intermissivo (CI) enquanto escola do acerto; o desejo de acertar acima da média; o desejo de que-

rer fazer o correto, da forma correta; o estudo do erro enquanto oportunidade de profilaxia; o erro 

ressaltador do acerto; o esforço em errar menos; o megafoco do acerto preciso; o momento de 

avaliação do acerto e do erro; o autencaixe ao megafluxo do Cosmos. 

 

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

to usina de energia consciencial (EC); a materialização da vontade através das ECs; o emprego 

das energias conscienciais com autodiscernimento; a vontade decidida na promoção da assim- 

-desassim; o emprego da vontade na obtenção de projeções lúcidas (PLs); os parexemplos discre-

tos reproduzíveis das consciexes amparadoras; a participação, na condição de minipeça autocons-

ciente, do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-autorganização; o sinergismo vontade 

inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo autesforço–fluxo do Cosmos; a sinergia 

mentalsomática leitura-anotação-escrita; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; 

o sinergismo teática-verbação; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos. 

Principiologia: o princípio dinâmico da evolução consciencial; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da singularidade das energias conscienciais; o princípio da ra-

cionalidade; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio da ampliação do acerto; o princípio da autonomia da vontade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimo-

ramento da vontade; o código pessoal de prioridades evolutivas; o código de qualidade. 

Teoriologia: a teoria do EV; a teoria da fartura das energias conscienciais; a teoria  

e a prática da serialidade multiexistencial com autorrevezamento consciencial. 

Tecnologia: a técnica do ensaio e erro; a técnica de errar menos e acertar mais; a técni-

ca do curto–médio–longo prazo; a técnica do devagar e sempre; a técnica do sobrepairamento 

analítico aplicada à observação dos fatos e parafatos; a técnica interassistencial da tenepes; as 

técnicas conscienciométricas; a técnica da autodecisão; a técnica da priorização do mais rele-

vante; a técnica de viver; a sabedoria da técnica do detalhismo; o uso de técnicas implementado-

ras de acertos. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evo-

lutiva Pessoal (FEP) através dos acertos nas tarefas interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; 

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível dos Despertos;  

o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os múltiplos efeitos positivos do EV; o efeito da interassistencialidade prio-

ritária; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; os efeitos das assina-
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turas autopensênicas deliberativas; os adcons enquanto efeito do esforço evolutivo de acertar 

mais. 

Neossinapsologia: a Cosmoética explicitando a necessidade de neossinapses avançadas. 

Ciclologia: o ciclo erro passado–acerto presente; o ciclo autesforço-autoquestionamen-

to-autorreflexão-autorretificação; o ciclo evolutivo interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;  

o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo reflexão-decisão-consecu-

ção; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo iniciativa-acabativa. 

Enumerologia: a vontade de se autocurar com o auxílio da Consciencioterapia; a vonta-

de de se conhecer na condição de conscin-cobaia; a vontade de aprender com a Prova Geral da 

Conscienciologia; a vontade de criar na Prova da Imagística; a vontade de fazer a profilaxia dos 

erros através da aplicação de técnica evolutiva; a vontade de defender verbete da Enciclopédia da 

Conscienciologia; a vontade de escrever livro conscienciológico pessoal. 

Binomiologia: o binômio energia consciencial–voliciolina; o binômio vontade-automo-

tivação; o binômio dinamismo-automanutenção; o binômio autodiscernimento atuante–autesfor-

ços prolíficos; o binômio vontade ternária–autodesperticidade lúcida; o binômio autocrítica-he-

terocrítica; o binômio verdade-limite; o binômio fatos-versões; o binômio ser volitivo–ser evolu-

tivo; o binômio autorreflexão-acerto. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação atributos 

intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação paracérebro-voliciolina; a interação 

autodesassédio-heterodesassédio; a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação 

autodiscernimento-autodeterminação; a interação lucidez decisória–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo do au-

todiscernimento de vida em vida intrafísica; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar; o cres-

cendo erro-correção; o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; a harmoni-

zação intraconsciencial no crescendo primener-cipriene; o crescendo invéxis-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio aceitação do 

erro–aprendizagem da experiência–evitação do desacerto; o trinômio autolucidez-autocrítica- 

-autodiscernimento; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio técnico de-

talhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio leituras-reflexão-registros; o trinômio intencio-

nalidade-prioridade-atividade; o trinômio voliciolina-primener-cipriene. 

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

ma; o polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística; o polinômio autocognição- 

-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo acerto / desacerto; o antagonismo medo do erro  

/ aprendizado do acerto; o antagonismo acerto grupal / interprisão grupocármica; o antagonis-

mo autodomínio / autossubmissão; o antagonismo modelo evolutivo / modelo regressivo; o anta-

gonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo autocorreção imediata dos lú-

cidos / autocorreção postergada dos incautos. 

Paradoxologia: o paradoxo do acerto através do equívoco; o paradoxo de a mesma 

consciência exemplificar através do melhor e do pior da própria personalidade. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da economia de bens; a lei da educação evolutiva permanente; a lei do 

maior esforço evolutivo na ampliação das autoconquistas. 

Filiologia: a neofilia; a invexofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia; a energofilia;  

a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a voliciofobia; a decidofobia; a neofobia; a reciclofobia; a disciplinofobia;  

a hipengiofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização limitando os acertos evolutivos. 

Mitologia: o mito do dom sem esforço; a desconstrução do mito da perfeição. 

Holotecologia: a volicioteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a profilati-

coteca; a fenomenoteca; a paradoxoteca; a evolucioteca. 
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Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Auto-

discernimentologia; a Autocogniciologia; a Acertologia; a Coerenciologia; a Evoluciologia; a Au-

topriorologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade forte; a consciência superadora; 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 autoimperdoador; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

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

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

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

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

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a autoimperdoadora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens conscientiologus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens voluntarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vontade de acertar primária = o esforço pontual de realizar corretamente 

o ato assistencial; vontade de acertar avançada = o esforço ininterrupto para vivenciar o fluxo 

cósmico. 

 

Culturologia: a cultura da Voliciologia; a cultura da evolução consciencial; a cultura 

proexológica; a cultura invexológica. 

 

Investimento. Sob a ótica da Priorologia, evoluir é priorizar o acerto nas manifestações 

diárias. Eis, dentre outras, 22 oportunidades evolutivas, factíveis de receber o investimento da 

vontade de acertar, listadas em ordem alfabética: 

01.  Acerto ambiental. 

02.  Acerto da agenda predisponente ao dia matemático. 

03.  Acerto da dose na Impactoterapia. 

04.  Acerto da gescon. 

05.  Acerto da interação da dupla evolutiva. 

06.  Acerto da interpretação do parafenômeno. 

07.  Acerto da omissão superavitária. 

08.  Acerto da recuperação de cons. 

09.  Acerto de abordagens conscienciais. 
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10.  Acerto de cláusulas da proéxis. 

11.  Acerto de contas holocármicas. 

12.  Acerto de deixar tudo por escrito. 

13.  Acerto de encontros marcados. 

14.  Acerto de políticas adotadas. 

15.  Acerto de pontos de vista. 

16.  Acerto do alvo projetivo. 

17.  Acerto do discernimento. 

18.  Acerto do maxiplanejamento. 

19.  Acerto do modo de pensenizar. 

20.  Acerto do passo evolutivo. 

21.  Acerto do ponteiro consciencial. 

22.  Acerto do uso da tecnologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vontade de acertar, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acepipe:  Autopolicarmologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  imitação  /  evitação:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

05.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Dia  poliânico:  Traforismologia;  Neutro. 

08.  Domínio  pessoal:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Erro  digno:  Errologia;  Nosográfico. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Vontade  ternária:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTODETERMINAÇÃO  DE  EMPREGAR  COSMOETICA-
MENTE  AS  PRÓPRIAS  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS  É  ES-

SENCIAL  PARA  DESENVOLVER  A  VONTADE  DE  ACERTAR,  
MEGAATRIBUTO  PROPULSOR  DA  EVOLUÇÃO  INFINITA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera ser predominante a vontade de acertar 

nas próprias manifestações diuturnas? Desde quando? 

 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 
103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 118, 120, 151, 152, 159, 163, 173 

e 210. 
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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 26 e 41. 

 

M. P. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

22930 

V O N T A D E    T E R N Á R I A  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A vontade ternária é a condição intraconsciencial da conscin, homem ou 

mulher, capaz de viver empregando, de modo razoável, as energias conscienciais (ECs) no gover-

no sadio, simultâneo, do corpo humano, do psicossoma e do mentalsoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra vontade procede do idioma Latim, voluntas, “vontade; ato de 

querer; volição; desejo; disposições favoráveis; consentimento; projeto”. Apareceu no Século 

XIII. O termo ternário deriva também do idioma Latim, ternarius, “que contém três; triplo; relati-

vo a três”. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vontade tríplice. 2.  Vontade triple. 3.  Vontade tripla. 4.  Vontade 

tríplex. 5.  Vontade triplicada. 6.  Vontade trina. 7.  Vontade tredobrada.  8.  Vontade evoluída. 

Neologia. As 4 expressões compostas vontade ternária, vontade ternária tenepessista, 

vontade ternária ofiexista e vontade ternária desperta são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 1.  Vontade unitária. 2.  Vontade primária. 3.  Vontade binária. 4.  Von-

tade secundária. 

Estrangeirismologia: a pesquisa do will power volicional; o strong profile; o strong- 

-minded; o strong-willed; o strong man de vontade férrea; o brainpower; o acid test; o empower-

ment consciencial; o Volitionarium; o Energossomatorium; a autaplicação energética urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da aplicação da própria vontade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação da vontade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;  

a autopensenização especializada; o holopensene pessoal homeostático favorecendo o domínio 

holossomático; a fôrma holopensênica hígida otimizando o funcionamento do holossoma. 

 

Fatologia: a vontade ternária; a relevância, inexcedível quanto à evolução consciencial, 

da condição da vontade ternária; a vida humana energética. 

 

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

nuada da sinalética energética e parapsíquica pessoal na autodefesa e, ao mesmo tempo, na inte-

rassistencialidade consciencial; o emprego das energias conscienciais com discernimento; o uso 

dos veículos de manifestação com sabedoria; o EV desencadeando a conquista pessoal da vontade 

ternária; a assim; a desassim; o arco voltaico craniochacral; a megaeuforização; o acesso às Cen-

trais Extrafísicas; a participação, na condição de minipeça autoconsciente, do maximecanismo in-

terassistencial, multidimensional; o domínio maduro das ECs; a paracirurgia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o si-

nergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo vontade-intenção-EC;  

o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Voliciologia-Energossoma-

tologia; o sinergismo escala da discrição–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expan-

são energética; o sinergismo carisma pessoal–voliciolina. 
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Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da singularidade das energias cons-

cienciais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimo-

ramento da vontade. 

Teoriologia: a teoria do EV; a teoria e a prática do autodidatismo parapsíquico ininter-

rupto; a teoria da fartura das energias conscienciais. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; a técnica da megaeuforiza-

ção; a técnica energética dos 30 metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais;  

a técnica da assepsia energética; a técnica da projeção energética consciente; a técnica interas-

sistencial da tenepes; a técnica do encapsulamento parassanitário. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evo-

lutiva Pessoal (FEP) através do estado vibracional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da autorganização parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia. 

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

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

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

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os 

efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da ener-

gosfera humana; o efeito Hulk; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifra-

terna. 

Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias relativas ao autoparapsiquismo. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;  

o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; a eficácia auto-higienizante no ciclo assim-de-

sassim. 

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

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

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

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

sica–abordagem extrafísica; o binômio vontade ternária–autodesperticidade lúcida. 

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

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

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

absorção energética–exteriorização energética; a interação atributos intraconscienciais–atri-

butos extraconscienciais; a interação paracérebro-voliciolina; a interação EI-EC-EV; a intera-

ção EV-voliciolina; a interação energosfera sadia–Higiene Consciencial. 

Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo cosmoé-

tico assim-desassim; o crescendo iniciante-veterano; a harmonização intraconsciencial no cres-

cendo primener-cipriene. 

Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole- 

-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-inten-

ção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio Energossomatolo-

gia-Parapercepciologia-Parafenomenologia. 

Antagonismologia: o antagonismo domínio pleno / domínio parcial; o antagonismo do-

mínio vitalício / domínio temporal; o antagonismo domínio teático / domínio teórico; o antago-

nismo domínio eficiente / domínio ineficaz; o antagonismo domínio intelectual / domínio emocio-
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nal; o antagonismo autodomínio / autossubmissão; o antagonismo autodesassédio / autassédio 

consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo intrafísico do corpo energético vitalício sadio capaz de in-

fluir sobre o corpo mental perene. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei 

da educação evolutiva permanente; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a pesquisofilia. 

Mitologia: a Antimitologia Geral; o mito do dom sem esforço. 

Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicote-

ca; a encicloteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia;  

a Parapercepciologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsoma-

tologia; a Holossomatologia; a Homeostaticologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o 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 dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens vo-

luntarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: vontade ternária tenepessista = a da conscin capaz de viver empregando 

as energias conscienciais com o soma, o psicossoma e o mentalsoma, de maneira razoável e ainda  

praticando a tenepes diariamente; vontade ternária ofiexista = a da conscin capaz de viver empre-

gando as energias conscienciais com o soma, o psicossoma e o mentalsoma, de maneira razoável 
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e ainda praticando a interassistencialidade por meio da própria oficina extrafísica (ofiex); vontade 

ternária desperta = a da conscin capaz de viver empregando as energias conscienciais com o so-

ma, o psicossoma e o mentalsoma, de maneira razoável e ainda praticando a interassistencialidade 

já ao nível da autodesassedialidade permanente, total, do ser desperto. 

 

Culturologia: a cultura da Voliciologia; a Multiculturologia da Energossomatologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, na ordem funcional, cres-

cente, as 3 modalidades ou categorias da vontade no emprego das energias conscienciais, atuando 

por meio dos veículos de manifestação, de acordo com o nível de evolução da conscin: 

1.  Vontade unitária: a intenção e determinação da conscin capaz de se manifestar e so-

breviver, restringida, com predomínio dos instintos e reflexos do corpo humano ou soma, de ma-

neira vulgar. 

2.  Vontade binária: a intenção e determinação da conscin capaz de se manifestar e so-

breviver governando o soma e também, ao mesmo tempo, o corpo dos desejos ou das emoções,  

o psicossoma, de modo vulgar. 

3.  Vontade ternária: a intenção e determinação da conscin capaz de se manifestar e so-

breviver governando, ao mesmo tempo, o soma, o psicossoma e também o mentalsoma, o para-

corpo do discernimento, de modo razoável quanto à evolução cosmoética. 

 

Taxologia. Segundo a Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as  

3 categorias de domínios energossomáticos: 

1.  Domínio somático através das ECs: a remissão de minidoenças; o reequilíbrio fisio-

lógico; o aumento do vigor físico; a autorregeneração orgânica. 

2.  Domínio psicossomático através das ECs: a acalmia emocional; a soltura psicosso-

mática; as descoincidências holossomáticas a partir do EV; o irrompimento do psicossoma. 

3.  Domínio mentalsomático através das ECs: o desbloqueio paracerebral; a soltura 

mentalsomática; a expansão mentalsomática a partir da megaeuforização; o fenômeno da cosmo-

consciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 vontade ternária, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

04.  Autodomínio  da  conquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Conação:  Voliciologia;  Neutro. 

08.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Domínio  pessoal:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 
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A  VONTADE  TERNÁRIA  DEMARCA  O  INÍCIO  DA  HOMEOS-
TASE  EVOLUTIVA  DA  CONSCIÊNCIA,  A  CAMINHO  DE  DO- 
MINAR  TODA  A  VIDA  HUMANA  (SERENÃO)  E  NÃO  MAIS  

PRECISAR  DE  RESSOMAR  POR  AQUI  (CONSCIEX  LIVRE). 
 

Questionologia. Qual categoria de vontade você, leitor ou leitora, já alcançou? A vonta-

de ternária está próxima ou distante para você? 
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V O Z    HU M A N A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A voz humana é o som produzido pela ação consciente da conscin, homem 

ou mulher, ao lançar o ar dos pulmões para a laringe, modificando-o pelos órgãos vocais, obje-

tivando a comunicação e a expressão de emoções e cujo emprego pode revelar o nível da inteli-

gência evolutiva (IE) pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo voz vem do idioma Latim, vox, “som da voz; voz”. Surgiu no Sé-

culo X. A palavra humano procede também do idioma Latim, humanus, “próprio do homem; bon-

doso; erudito; instruído nas humanidades”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Emissão do aparelho fonador humano; fonação humana. 02.  Som 

produzido por vibrações das pregas vocais. 03.  Som da fala humana. 04.  Som do canto humano. 

05.  Som das palavras. 06.  Suporte oral da comunicação humana. 07.  Via de transmissão da 

mensagem verbal. 08.  Meio de expressão do confor verbal. 09.  Assinatura oral. 10.  Pensene 

sonoro. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo voz: abaixa- 

-voz; guarda-voz; meia-voz; porta-voz; vozão; vozaria; vozario; vozeada; vozeado; vozeador; 

vozeadora; vozeamento; vozear; vozearia; vozeio; vozeirada; vozeirado; vozeirante; vozeirão; 

vozeirar; vozeiro; vozeiruda; vozeirudo; vozeria; vozerio; vozido. 

Neologia. As 3 expressões compostas voz humana assediadora, voz humana consolado-

ra e voz humana tarística são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Escrita. 02.  Caligrafia; grafismo. 03.  Voz animal. 04.  Voz de ins-

trumento musical. 05.  Voz gramatical; voz verbal. 06.  Pensene mudo. 07.  Expressão corporal. 

08.  Eructação (Arroto). 09.  Ruído gastrointestinal (Borborigmo). 10.  Ruído extraconsciencial. 

Estrangeirismologia: o output vocal; o pitch; a loudness; o jitter; o shimmer; o voice 

onset time (VOT); a creaky voice; a vocal fry; a voz flat; a ressonância cul-de-sac; o voice range 

profile (VRP); o voice acting; o voiceover; a inner voice; a viva voce; o correrse la voz. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da comunicabilidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Patos: 

carisma vocal. Voz: calmante natural. Voz: instrumento tarístico. 

Coloquiologia: a voz de poucos amigos; a voz do coração; a voz dos sem voz; o lema 

paz sem voz é medo; a voz ao pé do ouvido; a voz da consciência; o escutar a voz da razão. 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios latinos versando sobre o tema: – Vox populi, Vox Dei. 

Vox est potentior ense. Vox et praeterea nihil. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; as afinidades holopensênicas 

favorecendo a intercomunicação; a acuidade na tradução pensene-voz; a dessincronia pensene- 

-emissão vocal; a taquipensenidade levando à fala atropelada; a bradipensenidade deixando  

a pessoa sem palavras; a belicopensenidade fazendo da voz espada; as intoxicações pensênicas 

advindas dos discursos anticosmoéticos; a mnemopensenidade no reconhecimento das vozes;  

a assediopensenidade refletida na alteração do timbre da voz; a benignopensenidade irradiada pe-

la voz fraterna; a assistenciopensenidade verbalizada; a conviviopensenidade externalizada nas 

reuniões familiares; a lucidopensenidade favorecendo a interlocução sadia; a retilinearidade pen-

sênica refletida na fala; a neopensenidade expressa em neologismos; a pluripensenidade do poli-

glota; o desenvolvimento da ortopensenidade do tertuliano debatedor assíduo. 
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Fatologia: a voz humana; o papel da voz na transmissão da mensagem verbal e emo-

cional do indivíduo; a Anatomofisiologia do aparelho fonador; o canto; a fala; a prosódia; o dis-

curso; a História Oral; a ressoma acanhada refletida na baixa intensidade da voz; o ato de falar pa-

ra dentro; o bom-tom ao dosar a intensidade da voz em função do local, momento e interlocutor;  

a inibição ao usar o microfone; a dificuldade em falar na tertúlia; o medo da autexposição; o me-

do do “branco” adiando a docência; o ato de falar demais e ouvir de menos; os egocêntricos ora-

dores populistas discursando horas embalados pelo som da própria voz; a voz monocórdica levan-

do a plateia ao sono; as técnicas de persuasão; as manipulações de toda espécie; a atração do leigo 

em parapsiquismo pelas pítias de plantão; a androglossia; a ginoglossia; a muda vocal; a extensão 

vocal; a potência vocal; o registro vocal; a tessitura vocal; a flexibilidade vocal; a agilidade 

vocal; as emoções alterando o pitch da voz; a síntese da voz; a estética da voz; a avaliação 

perceptivo-auditiva da voz; a construção da voz; a preparação da voz; a colocação da voz; o uso 

do diafragma; a oratória; a retórica; os distúrbios da voz; a afonia; as disfonias; a fenda palatal; 

o hiato vocal; o cansaço vocal; a rouquidão; as falhas na dicção; a gagueira; a reabilitação vocal; 

a Campanha Nacional da Voz; o Dia Mundial da Voz (16 de abril); a condução de vozes; o coral 

dos laringectomizados; o guia vocal; a voz qual instrumento de protesto; a Internet dando voz às 

minorias; a voz da pacificação. 

 

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

o cardiochacra e o laringochacra, limpando a voz; a desassimilação a partir dos exercícios de voz; 

os mantras; as evocações ao falar e cantar; o fenômeno da xenoglossia; o fenômeno da psicofonia; 

a pneumatofonia projetiva; as vozes do “além”; a conscin boneco de ventríloquo de assediador;  

a alteração da voz do epicon ao dar passividade para a atuação do amparador; o Estado Alterado 

de Consciência (EAC) produzido pela hipnose; as retrocognições dos atos de fala anticosmoéti-

cos; as projeções vexaminosas revelando discursos patológicos ainda latentes; a recuperação dos 

cons vocais desenvolvidos em vidas pretéritas agora sob neorientação cosmoética; o ato de pres-

cindir da voz nas comunicações mais evoluídas; a telepatia; o conscienciês. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro–cérebro–aparelho fonador; o sinergismo 

ar–corda vocal–caixa toráxica; o sinergismo voz-mímica; o sinergismo cantor-plateia. 

Principiologia: o princípio patológico de vencer no grito; o princípio do “falar é prata, 

calar é ouro”; o princípio da “roupa suja se lava em casa”; o princípio do “na dúvida, abste- 

nha-se”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando o emprego da voz; 

a anulação dos códigos sociais sectários expressos na voz; os códigos de etiqueta quanto ao uso 

da voz manifestos na proporção ouvir / falar, intensidade da voz e conteúdo do discurso. 

Teoriologia: a teoria mioelástica; a teoria neurocronáxica; a teoria aerodinâmica; as 

teorias da aquisição da linguagem humana; a teoria da comunicação verbal; a teoria dos atos de 

fala (speech acts); a teoria e prática da Fonoaudiologia. 

Tecnologia: as técnicas vocais; as técnicas de conscientização da voz; a técnica da voz 

salmodiada; as técnicas de gravação de voz; as técnicas de conversão voz-texto; as técnicas de 

reconhecimento de voz; as técnicas de simulação e sintetização de voz. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Retrocog-

niciologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colé-

gio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível 

da Paragenética. 
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Efeitologia: os efeitos do uso desregrado da voz; os efeitos de nódulos, pólipos, edemas, 

granulomas, fendas e paralisia nas pregas vocais sobre a fonação; o efeito do karaokê aumen-

tando a incidência de pólipos na população japonesa; os efeitos do alcoolismo e tabagismo sobre 

a voz e a laringe (a maior causa do câncer de laringe); os efeitos de medicamentos sobre a voz; 

os efeitos do estresse; o efeito da heterocrítica dos ouvintes na autestima do emissor da voz. 

Neossinapsologia: o bloqueio de neossinapses decorrente da lavagem cerebral; a inibi-

ção comunicativa interditando a aquisição de neossinapses; a necessidade de neossinapses para 

eliminar os equívocos da fonação; as neossinapses associadas ao uso de novo idioma; as neossi-

napses comunicativas adquiridas pelo autista em tratamento fonoaudiológico; as neossinapses 

desenvolvidas pelo deficiente auditivo ao aprender a ouvir e falar (implante coclear); a intensifi-

cação das paraneossinapses comunicológicas. 

Ciclologia: o ciclo respiratório; o ciclo das crises alérgicas; o ciclo menstrual afetando 

a sensualidade da voz da mulher. 

Enumerologia: a intencionalidade da voz; a emissão da voz; a entonação da voz; a sono-

ridade da voz; a clareza da voz; a recepção da voz; a ressonância da voz. O ato de aquecer a voz; 

o ato de modular a voz; o ato de balançar a voz; o ato de levantar a voz; o ato de soltar a voz;  

o ato de poupar a voz; o ato de desaquecer a voz. 

Binomiologia: o binômio voz-verbo; o binômio voz–magnetismo pessoal; o binômio voz 

nuclear–vozes marginais; o binômio desejo de comunicação–imitação de padrões; o binômio so-

taque-dicção; o binômio tosse-pigarro; o binômio sintoma-doença. 

Interaciologia: a interação processo auditivo–processo fonador; a interação ideias-voz; 

a autocoerência na interação voz-gestos; a interação respiração-deglutição-voz; as interações 

sociais baseadas no emprego da voz; a interação harmônica das vozes no coral; a interação mul-

tidimensional presente no fenômeno da voz direta projetiva. 

Crescendologia: o crescendo voz infantil–voz adulta–voz senil; o crescendo terapêutico 

distúrbio vocal–tratamento fonoaudiológico–reabilitação vocal–reabilitação do conteúdo cons-

ciencial. 

Trinomiologia: o trinômio respiração clavicular–respiração costal-diafragmática–res-

piração abdominal; o trinômio respiração-fonação-articulação; o trinômio acento-ritmo-entona-

ção; o trinômio fatores culturais–fatores linguísticos–fatores históricos; o trinômio voz-microfo-

ne-altofalantes; o trinômio voz dos animais–voz humana–voz dos instrumentos; o trinômio rea-

daptação-modificação-compensação; o trinômio vocologista cirúrgico–vocologista reabilitador–

–vocologista capacitador. 

Polinomiologia: o polinômio sistema respiratório–sistema de emissão de som–sistema 

de ressonância–sistema de articulação–sistema nervoso central e periférico; o polinômio fre-

quência fundamental–pitch–intensidade–duração; o polinômio soprano-contralto-tenor-baríto-

no-baixo; o polinômio somático olhar-postura-voz-gesto; o polinômio signo-linguagem-voz-idio-

ma; o polinômio ouvir-analisar-falar-assistir; o polinômio princípios-métodos-procedimentos- 

-objetivos. 

Antagonismologia: o antagonismo canto de ninar / grito de guerra; o antagonismo 

porta-voz de amparador / porta-voz de assediador; o antagonismo omissão superavitária / omis-

são deficitária; o antagonismo voz normal / voz alterada; o antagonismo protesto mudo / protes-

to alto e bom som; o antagonismo eufonia / disfonia; o antagonismo voz laríngea / “voz” eso-

fágica. 

Paradoxologia: o paradoxo do homem franzino com vozeirão e do homem robusto com 

voz efeminada; o paradoxo das técnicas tradicionais de canto e oratória por vezes contrariarem 

a anatomia e a fisiologia da produção da voz; o paradoxo do silêncio ensurdecedor. 

Politicologia: a teocracia; a coloniocracia erradicando as línguas nativas; a autocracia 

calando a voz dos dissidentes; a democracia comunicativa; a parapsicocracia; a assistenciocra-

cia; a conscienciocracia. As políticas públicas para dar voz às minorias. 

Legislogia: a lei do maior esforço na reabilitação da voz; a lei da empatia; a lei seca; 

 a lei do fumo zero; a lei do silêncio; a lei da omertà; a lei da mordaça. 
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Filiologia: a conviviofilia; a comunicofilia; a palcofilia; a conformaticofilia; a autocriti-

cofilia; a coerenciofilia; a autexperimentofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a lalofobia; a glossofobia; a pselismofobia; a onomatofobia; a fonofobia; 

a logofobia; a sesquipedaliofobia; a sociofobia; a cacorrafiofobia; a catagelofobia. 

Sindromologia: a síndrome do sotaque estrangeiro; a síndrome de Down; a síndrome 

de Beckwith-Wiedemann; a síndrome de Wardenburg; a síndrome perysilviana; a síndrome da 

imobilidade ciliar; a síndrome de Tourette; a voz silenciada na síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a acribomania; a cacofatomania; a lalomania; a logomania; a mimetoma-

nia; a onomatomania; a siglomania; a verbomania. 

Mitologia: o mito da voz definitiva; o mito de haver sotaque mais “correto” em relação 

a outro; o mito de whisky limpar a voz do cantor; o mito de papas e monarcas serem porta-vozes 

de Deus; o mito de Eco; o mito de Orfeu; o mito de Peithó; os oráculos da Mitologia Grega. 

Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca;  

a somatoteca; a fisiologicoteca; a fonoteca; a semioteca; a terapeuticoteca; a medicinoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Somatologia; a Anatomia Humana; a Fisiolo-

gia Humana; a Fonoaudiologia; a Otorrinolaringologia; a Parageneticologia; a Geneticologia;  

a Mesologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Parassemiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

 

Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o fonoaudiólogo; o vocologista; o conscienciólogo;  

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

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

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista;  

o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o bom de papo; o galanteador; o deficiente vocal; o padre;  

o pastor; o profeta; o vendedor; o operador de telemarketing; o recepcionista; o professor; o re-

pórter; o radialista; o advogado; o promotor; o juiz; o político; o diplomata; o mediador; o pales-

trante; o orador; o ator; o cantor estadunidense Frank Sinatra (1915–1998), chamado The Voice. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evo-

lutiva; a completista; a comunicóloga; a fonoaudióloga; a vocologista; a consciencióloga; a cons-

cienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

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 parapercepciologista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a boa de papo; a galanteadora; a deficiente vocal; a pítia; a pi-

tonisa;a vendedora; a operadora de telemarketing; a recepcionista; a professora; a repórter; a ra-

dialista; a advogada; a promotora; a juíza; a política; a diplomata; a mediadora; a palestrante;  

a oradora; a atriz; a cantora estadunidense Maria Callas (1923–1977), chamada La Divina. 

 

Hominologia: o Homo sapiens vocalis; o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens emo-

tionalis; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens refutator; o Ho-

mo sapiens argumentator; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: voz humana assediadora = a sarcástica; voz humana consoladora 

= a acolhedora, focada no sen; voz humana tarística = a esclarecedora, focada no pen. 
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Culturologia: a Multiculturologia; a cultura oral; a influência cultural na seleção da 

tessitura da voz; o mimetismo cultural; a cultura de falar “alto” aumentando os decibéis (dBs) 

na convivialidade urbana. 

 

Taxologia. A voz humana pode ser identificada por pelo menos 100 expressões, técnicas 

e coloquiais, listadas em ordem alfabética, eventualmente exemplificadas: 

01.  Voz absoluta: a dos cantores ultrapassando 3 oitavas. 

02.  Voz afetada: a pedante; a arrogante; a sobrearticulada. 

03.  Voz afinada: a cantora Elis Regina (1945–1982). 

04.  Voz afônica: a do gripado. 

05.  Voz ágil: a do locutor do Jockey Club, Ernani Pires (1934–2012). 

06.  Voz aglutinadora: a inspiradora, do atrator consciencial. 

07.  Voz anasalada. 

08.  Voz ansiosa. 

09.  Voz áspera: a rude. 

10.  Voz aveludada. 

11.  Voz branca: a da criança antes da puberdade. 

12.  Voz branda. 

13.  Voz cadenciada. 

14.  Voz calejada: a senil. 

15.  Voz califásica: a elegante. 

16.  Voz camuflada. 

17.  Voz cantada. 

18.  Voz caprina: a aguda, fanha e trêmula. 

19.  Voz castrato. 

20.  Voz colocada. 

21.  Voz comprimida: a tensa. 

22.  Voz de banda: o uso das pregas vocais. 

23.  Voz de cabeça: a ressonância principal está na base do crânio. 

24.  Voz de comando: a de mando, do militar. 

25.  Voz de falsete. 

26.  Voz de fossa: a cantora Dolores Duran (1930–1959); a cantora Maysa Matarazzo 

(1936–1977). 

27.  Voz de gralha: a tagarela. 

28.  Voz delicada. 

29.  Voz de mel. 

30.  Voz de metralhadora: a cuspidora de palavras sem interrupção. 

31.  Voz de ouro: a atriz Sarah Bernhardt (1844–1923). 

32.  Voz de peito: a ressonância principal é toráxica. 

33.  Voz desafinada. 

34.  Voz desarticulada. 

35.  Voz desassediadora. 

36.  Voz de travesseiro. 

37.  Voz de trombone. 

38.  Voz diafragmática. 

39.  Voz disfônica. 

40.  Voz dissonante. 

41.  Voz doce. 

42.  Voz dramática. 

43.  Voz educada. 

44.  Voz embargada: a de choro; a emocionada; o nó na garganta. 

45.  Voz encorpada. 

46.  Voz esganiçada: a gasguita. 
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47.  Voz esofágica: o recurso comunicativo após a laringectomia total. 

48.  Voz espástica: a entrecortada. 

49.  Voz estigmatizada. 

50.  Voz estridente: a de taquara rachada. 

51.  Voz falhada: a asmática; a trêmula. 

52.  Voz flexível. 

53.  Voz fluida. 

54.  Voz gangosa: a ressonância nasal exagerada; a flacidez do palato. 

55.  Voz grave. 

56.  Voz gritada: a do autocrata; a do belicista. 

57.  Voz grossa. 

58.  Voz gutural: a voz agolada. 

59.  Voz imortal. 

60.  Voz impostada: a correta; sem tremor. 

61.  Voz infantilizada. 

62.  Voz instável. 

63.  Voz irônica. 

64.  Voz lírica. 

65.  Voz lúgubre: a fúnebre. 

66.  Voz maledicente. 

67.  Voz manipuladora: a do populista. 

68.  Voz mansa. 

69.  Voz média. 

70.  Voz melíflua: a do padre. 

71.  Voz melódica. 

72.  Voz metálica. 

73.  Voz motivadora. 

74.  Voz natural. 

75.  Voz opaca: a sem brilho. 

76.  Voz oracular: a dos profetas, pítias e pitonisas. 

77.  Voz parcimoniosa: a cadência hipnótica, metronômica, 45 a 60 batidas / min. 

78.  Voz poderosa: a carismática; a possante. 

79.  Voz ponderada. 

80.  Voz profissional. 

81.  Voz provocadora. 

82.  Voz psicopatológica. 

83.  Voz quente: a cálida. 

84.  Voz racional. 

85.  Voz reflexiva. 

86.  Voz relaxada. 

87.  Voz retumbante: a do locutor de rádio. 

88.  Voz robótica. 

89.  Voz romântica. 

90.  Voz rouca. 

91.  Voz seca. 

92.  Voz sensual: a sexy; a locutora Íris Lettieri (1941–), voz do Aeroporto Internacio-

nal do Galeão Antonio Carlos Jobim (Rio de Janeiro). 

93.  Voz sonora. 

94.  Voz soprosa: a voz mais fluxo de ar; a sussurrada. 

95.  Voz sorumbática. 

96.  Voz subalterna. 

97.  Voz tatibitati: a infantilizada. 

98.  Voz trabalhada. 
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99.  Voz trêmula: as variações na frequência fundamental; as emoções; o parkinso-

nismo. 

100.  Voz vulgar. 

 

Nosologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, 10 condições nosológicas afe-

tando a voz, apresentadas em ordem alfabética: 

01.  Câncer: da laringe. 

02.  Disfonias: orgânicas; funcionais; orgânico-funcionais; psicogênicas; hipocinéticas; 

hipercinéticas. 

03.  Edemas: laringite crônica; edema de Reinke comumente provocado por tabagismo. 

04.  Fuga glótica: aproximação incorreta das cordas vocais. 

05.  Granuloma: esforço vocal; tosse; entubação. 

06.  Nódulo: lesão mais superficial das pregas vocais. 

07.  Paralisia: das cordas vocais. 

08.  Pólipo: trauma em camada mais profunda das pregas vocais. 

09.  Refluxo. 

10.  Rouquidão. 

 

Profilaxiologia: a autocriticidade para observar, avaliar e diagnosticar a própria voz re-

gularmente; a higiene vocal; o repouso vocal; a ingestão de líquidos; a evitação de líquidos ou ali-

mentos gelados; os cuidados quanto às variações de temperatura; o gargarejo com água morna  

e sal; os alimentos adstringentes, entre eles, o gengibre e a romã; a ingestão diária de maçã. 

Terapeuticologia: a cantoterapia; o diagnóstico através do espelho de Garcia, para a la-

ringoscopia indireta; a laringoestroboscopia; a nasovideolaringoscopia; os exercícios fonoaudio-

lógicos; a cirurgia laríngea; as próteses fonatórias; o transplante de laringe. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 voz humana, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Taquilalia:  Taquirritmologia;  Neutro. 

14.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  VOZ,  INSTRUMENTO  BÁSICO  DA  INTERLOCUÇÃO,  
REQUER  INVESTIMENTOS  QUANTO  À  QUALIFICAÇÃO  E  MA- 
NUTENÇÃO  TÉCNICA  NO  AMPLO  ESPECTRO  DA  APLICAÇÃO  

INTERASSISTENCIAL:  DA  BRANDURA  À  IMPACTOTERAPIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve a voz avaliada por especialista? Já consi-

derou aprimorar a qualidade da voz para ampliar os efeitos da interlocução tarística? 

 
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 

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 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 a gagueira. 

2.  O Navio. Título Original: E La Nave Va. País: Itália & França. Data: 1983. Duração: 132 min. Gênero: 

Comédia dramática. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Alemão; Sérvio; Croata; & Italiano. Cor: Preto e Branco;  

& Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espanhol (em DVD). Direção: Federico Fellini. Elenco: Freddie Jones; 
Barbara Jefford; Victor Poletti; Peter Cellier; Elisa Mainardi; Norma West; Paolo Paoloni; Sarah-Jane Varley; Fiorenzo 

Serra; Pina Bausch; Pasquale Zito; & Linda Polan. Roteiro: Federico Fellini; & Tonino Guerra. Sinopse: Junho de 1914. 

O navio Gloria N. deixa Nápoles levando as cinzas da cantora lírica grega Edmea Tutea, a serem jogadas no mar da Gré-
cia. Entre os passageiros, artistas e nobres, de vários países. Durante a viagem o navio acolhe refugiados sérvios, surgindo 

problemas quando é abordado por embarcação do Império Austro-Húngaro, recém declarado em guerra com a Sérvia. 

(Alusão à Maria Callas, dessomada em 1977). 
3.  Um Canto de Esperança. Título Original: Paradise Road. País: Austrália; & EUA. Data: 1997. Duração: 

122 min. Gênero: Drama; História; & Guerra. Idioma: Inglês; Holandês; & Japonês. Cor: Colorido. Direção: Bruce 

Beresford. Elenco: Glenn Close; Frances McDormand; Cate Blanchett; Julianna Margulies; Pauline Collins; Jennifer 
Ehle; Wendy Hughes; Pamela Rabe; Johanna ter Steege; Stan Egi; David Chung; Clyde Kusatsu; & Elizabeth Spriggs. 

Produção: Greg Coote; Sue Milliken. Música: Ross Edwards. Estúdio & Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: Baseado 

em fatos reais, reconta a história de grupo de mulheres prisioneiras dos japoneses na ilha de Sumatra durante a 2ª Guerra 
Mundial quando a música, especificamente o coral de vozes foi usado para aliviar a miséria compartilhada e recuperar  

o senso de humanidade. 
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2.  Dearo, Guilherme; Conversa com Randolfe Rodrigues: “A Voz é Fina, mas eu falo Grosso”; Reportagem; 
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dicine; Vol. 10; Seção: Laryngol; Londres; 1917; páginas 71 e 72. 
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Cycle; Evolution & Human Behavior; Revista; Mensal; Vol. 29; Issue 4; Elsevier; Amsterdã; Holanda; Julho, 2008; 
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7.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-
sores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  

3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21  
x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

2002; páginas 185 e 189 a 192. 
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1.  Park, Madison; Voice found: Woman speaks with New Larynx; CNN; Edição Internacional; 21.01.11;  
1 enu.; 1 vídeo; disponível em <http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/01/20/larynx.transplant/index.html?erf=rss$utm_  

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_health+%28RSS%3A+Health%29>; acesso 

em: 09.06.12. 
2.  Wan, Raquel; Karaokê eleva Casos de Tumor nas Cordas Vocais no Japão; BBCBrasil.com; 27.02.07; 

07h53; 2 fotos; disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/02/0702227_karaoke_polipo_rw-

pu.shtml>; acesso em: 14.06.12. 
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W H O L E    P A C K    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O whole pack conscienciológico é a condição ou reação pessoal na qual  

a conscin aceita e encara de imediato, sem vacilar, o pacote inteiro dos desafios da problemática 

evolutiva, tanto o mais fácil quanto o mais difícil do conjunto de procedimentos, dispositivos, téc-

nicas e aplicações nesta dimensão intrafísica, abraçando a resolução dos problemas sem qualquer 

demonstração de fraqueza, covardia, preguiça mental ou divisão das responsabilidades dos traba-

lhos com outras pessoas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra do idioma Inglês whole provém do idioma Inglês Antigo, hal, 

“inteiro; saudável; incólume”, e essa possivelmente do idioma Germânico Pré-Histórico, khailaz, 

“incólume”. Apareceu no Século XV. O termo do idioma Inglês pack é provavelmente adaptação 

do idioma Holandês Medieval, pac, “pacote; fardo; feixe”, ou do idioma Germânico Medieval, 

pak. Surgiu por volta do Século XIII. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, cons-

cientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; 

senso íntimo”, e esse do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O ele-

mento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, exposição ca-

bal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Whole package conscienciológico. 2.  Pacote completo consciencio-

lógico. 3.  Pacote inteiro conscienciológico. 4.  Coragem proexológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas whole pack conscienciológico, whole pack cons-

cienciológico mínimo, whole pack conscienciológico mediano e whole pack conscienciológico 

máximo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Especialidade conscienciológica. 2.  Divisão das responsabilidades 

proexológicas. 3.  Covardia proexológica. 

Estrangeirismologia: o whole pack conscienciológico; o whole package consciencioló-

gico; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades proexológicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das priorizações evolutivas; os ortopensenes; a or-

topensenidade. 

 

Fatologia: os desafios evolutivos inafastáveis para a conscin lúcida; o conjunto de con-

quistas desafiadoras da Conscienciologia; a autodisposição evolutiva; a autodiscriminação evolu-

tiva; a cosmovisão pessoal; a aspiração pessoal; o autenfrentamento; a confrontação aberta com as 

decisões humanas; o ato de encarar o necessário; a coragem evolutiva; a ação de fazer agora sem 

deixar para depois; a automotivação proexológica; a abordagem total ou parcial na consecução da 

programação existencial; a estrutura administrativa na consecução da proéxis; o nível de lucidez 

pessoal quanto ao desenvolvimento proexológico; as autoprioridades evolutivas despontadas ain-

da na puberdade; as autoprioridades evolutivas concebidas na maturidade; o pacote inteiro cons-

cienciológico; o pacote inteiro da autoproéxis; o componente isolado da realização da auto-

proéxis; a leniência na vivência das autocognições; o ato de empurrar com a barriga; a solução 

proexológica tipo meia-sola; a solução proexológica considerada inteira; o ânimo extra; a sensa-

tez da coragem cosmoética, evolutiva; a Conformática; o Poliglotismo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autorrevezamen-

to multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal; o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da programação existencial. 

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

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: os efeitos catárticos da invéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas predominando sobre as retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo existencial infância-juventude-maturidade. 

Binomiologia: o binômio vontade-decisão. 

Interaciologia: a interação vida intermissiva–vida intrafísica. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem evolutiva / covardia evolutiva; o antagonis-

mo dinâmica existencial / leniência existencial. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a proexofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a discernimentoteca; a expe-

rimentoteca; a prioroteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriticolo-

gia; a Autocriteriologia; a Autexperimentologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Au-

tevoluciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a pessoa atacadista; a conscin deci-

dida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa completa; a pessoa responsável; a conscin 

autossuficiente; a conscin dinâmica; a conscin mais acomodada; 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 proexista da primeira 

hora; o proexista da última hora; o completista existencial. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a proexista da 

primeira hora; a proexista da última hora; a completista existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens intentionalis; o Homo sapiens megafocus; o Homo sa-

piens systemata; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: whole pack conscienciológico mínimo = a autovivência conjunta do EV, 

da tenepes e da ofiex assistenciais; whole pack conscienciológico mediano = a autovivência da  

condição do completismo existencial, ou compléxis, na consecução da autoproéxis; whole pack 

conscienciológico máximo = a autovivência da condição da desperticidade ainda nesta vida intra-

física, a partir da inversão existencial, desde a mocidade humana. 

 

Culturologia: a cultura evolutiva proexológica. 

 

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 whole pack conscienciológico, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

06.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

07.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

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

 

A  PRIMEIRA  MANIFESTAÇÃO  PESSOAL,  IDEAL,  MAIS 

COMPLETA,  DO  EXEMPLARISMO  DO  WHOLE  PACK 

CONSCIENCIOLÓGICO  É  A  AUTOVIVÊNCIA  DA  TÉCNICA 

DA  INVERSÃO  EXISTENCIAL  A  PARTIR  DA  JUVENTUDE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, deseja sempre o prioritário independentemente 

de ser o menos fácil? Você é mais da neofilia ou mais da neofobia? Você identificou e conside-

rou, algum dia, o pacote completo, evolutivo, conscienciológico, para a própria vivência? 
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W H O L E    P A C K    I N V E X O L Ó G I C O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O whole pack invexológico é a condição ou reação pessoal na qual a jovem 

conscin lúcida, homem ou mulher, aceita e encara integralmente, de maneira proativa, o pacote 

completo dos desafios propostos pela inversão existencial, sem manifestação de incertezas, dúvi-

das mortificadoras ou autoconflitos quanto às metas e procedimentos dessa técnica evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra do idioma Inglês whole provém do idioma Inglês Antigo, hal, 

“inteiro; saudável; incólume”, e essa possivelmente do idioma Germânico Pré-Histórico, khailaz, 

“incólume”. Apareceu no Século XV. O termo do idioma Inglês pack é provavelmente adaptação 

do idioma Holandês Medieval, pac, “pacote; fardo; feixe”, ou do idioma Germânico Medieval, 

pak. Surgiu por volta do Século XIII. O vocábulo inversão procede do idioma Latim, inversio, 

“inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar  

o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O termo 

existencial deriva do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, 

de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência 

real”. Apareceu também no Século XIX. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, 

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

Sinonimologia: 1.  Pacote completo da invéxis. 2.  Conjunto de diretrizes da invéxis  

3.  Assunção total dos desafios invexológicos. 

Neologia. As 3 expressões compostas whole pack invexológico, whole pack invexológico 

preparatório e whole pack invexológico executivo são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Assunção parcial da invéxis. 2.  Pseudoinvéxis. 3.  Meia inversão 

existencial. 

Estrangeirismologia: o whole pack invexológico; a adoção integral do corpus da Inve-

xologia; a profilaxia da invéxis fake; a ilogicidade do inversor existencial freelancer evolutivo;  

o strong profile; o rapport com o Curso Intermissivo (CI); as diretrizes da invéxis atuando em fa-

vor do timing da autoproéxis; a coragem duradoura ao enfrentar o step by step da invéxis; o up-

grade evolutivo através da invéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos desafios invexológicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopen-

senidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; as decisões firmes expressas na autopensenização clara; a coragem 

evolutiva quanto aos desafios invexológicos manifesta no holopensene pessoal. 

 

Fatologia: os desafios evolutivos da Invexologia; o conjunto de disposições da invéxis; 

o pacote de conquistas propostos pela invéxis; os procedimentos técnicos da invéxis; a inteligên-

cia evolutiva (IE) aplicada desde a mocidade; o autoposicionamento frente à inversão existencial; 

os autoconflitos invexológicos levando à invéxis meia-força ou à pseudoinvéxis; o Grinvex,  

o Cinvéxis e a Sinvéxis enquanto ferramentas de elucidação da prática da invéxis; a atual possibi-

lidade de analisar as diversas facetas da invéxis a partir dos diferentes exemplos de inversores 

existenciais; a impossibilidade de assumir apenas parte da invéxis; a incoerência crassa de plane-

jar a prática da invéxis apenas até certa idade; a coragem consciencial em aplicar a invéxis; a ra-

cionalidade do mentalsoma se sobrepondo às inseguranças do psicossoma; o grau de recuperação 
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de cons na adolescência; as consequências pessoais da autorreconhecimento enquanto intermissi-

vista; as precocidades intermissivistas indicando a responsabilidade da jovem conscin inversora;  

a invéxis enquanto antítese dos vícios e engodos juvenis; a teática inversiva enquanto antítese do 

comodismo; a profilaxia contra a procrastinação estagnadora; a inortodoxia; a saída da zona de 

conforto patológica; as autoprioridades claras desde tenra idade; o ânimo evolutivo; a proativida-

de linear; a precocidade das conquistas evolutivas enquanto unidade de medida da invéxis; a con-

secução consciente da autoproéxis; a autoprescrição coerente com a bússola consciencial; o ato de 

não titubear frente aos desafios inversivos; os diferentes desafios da invéxis de acordo com as fai-

xas etárias da vida humana; as autodisposições; a postura cosmoética de autoimperdoamento;  

o autabsolutismo; a autodeterminação; o radicalismo cosmoético; a ancoragem consciencial em 

bases evolutivas; a visão de longo prazo; as metas do inversor existencial aos 40 anos de idade 

dispostas no livro 700 Experimentos da Conscienciologia; o resultado dos inversores veteranos 

enquanto exemplo e aspiração para os jovens inversores; o invexograma; as pesquisas e debates 

sobre as diretrizes da invéxis realizados na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o ato de assumir integralmente os reptos da invéxis enquanto principal dinami-

zador da autoperformance consciencial. 

 

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

assumidos pré-ressomáticos; os reflexos intrafísicos oriundos da paravivência do Curso Intermis-

sivo; as ideias inatas convergentes com a inversão existencial; o amparo extrafísico enquanto co-

adjuvante da invéxis; o maior entrosamento com o amparo extrafísico derivado da sequência de 

conquistas proéxicas; o desenvolvimento da tridotação consciencial enquanto base dos desafios 

invexológicos; o parafato do Curso Intermissivo ter sido criado para gerar frutos; o tempo dos 

Cursos Intermissivos; a colheita intermissiva; o compléxis enquanto pripri da invéxis; o mega-

compléxis enquanto menina dos olhos dos inversores existenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo coragem-discernimento; o sinergismo valores pessoais– 

–valores invexológicos; o sinergismo planejamento-linearidade; o sinergismo proatividade-au-

torganização; o sinergismo recuperação de cons–docência conscienciológica; o sinergismo 

Grinvex-ASSINVÉXIS; o sinergismo oriundo da interação de diferentes gerações de inversores 

existenciais. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio “isto não  

é para mim”; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do autesforço insubstituível;  

o princípio da exequibilidade das ideias do Curso Intermissivo pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à reflexão, posicionamen-

to e teática invexológica. 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da recuperação de cons; a teoria dos mata- 

-burros da invéxis; a teoria do megafoco consciencial; a teática de 1% de teoria e 99% de suor 

evolutivo na marcha rumo ao compléxis. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a cronologia da técnica da invéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado na ASSINVÉXIS; os voluntários participantes dos 

Grinvexes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoparageneti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológi-

co da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito halo das decisões ocorridas na fase preparatória da proéxis; o efei-

to na cognição fruto da participação em Grinvex durante a mocidade; o efeito das provocações 

inversivas na intraconsciencialidade do jovem intermissivista; o efeito da coragem consciencial 
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nas oportunidades interassistenciais; o efeito do autabsolutismo duradouro na performance evo-

lutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses intermissivas; as 

neossinapses geradas na participação de eventos invexológicos; as paraneossinapses oriundas 

da prática inversiva feita de maneira profissional. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-posicionamento; o ciclo teoria-prática; o ciclo fluxo-contra-

fluxo; o ciclo fase preparatória da proéxis–fase consecutiva da proéxis–fase acabativa da pro-

éxis. 

Enumerologia: a autodeterminação gesconológica; a autodeterminação tarística; a au-

todeterminação parapsíquica; a autodeterminação tenepessológica; a autodeterminação desperto-

lógica; a autodeterminação proexológica; a autodeterminação cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autoposicionamento-autopacificação; o binômio coragem-au-

tocrítica; o binômio antimaternidade sadia–gestações conscienciais; o binômio empenho-resulta-

do; o binômio leitura-debate; o binômio megafoco-cosmovisão; o binômio megagescon-com-

pléxis. 

Interaciologia: a interação reflexão profunda–decisão discernida; a interação autocog-

nição-autabsolutismo; a interação proatividade-acabativa; a interação automotivação–rendi-

mento evolutivo maior; a interação invéxis-recin. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo das crises de crescimento a partir da invéxis;  

o crescendo interassistencial EV-tenepes-desperticidade-ofiex. 

Trinomiologia: as realizações pessoais fundamentadas no trinômio motivação-trabalho- 

-lazer; o megacompléxis materializado pelo trinômio desperticidade-ofiex-compléxis. 

Polinomiologia: o pentatlo duplista expresso no polinômio invéxis-tenepes-epicentris-

mo-desperticidade-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem / medo; o antagonismo reflexão / impulsivi-

dade; o antagonismo proatividade / acomodação; o antagonismo realidade / aparência; o anta-

gonismo assunção integral / assunção parcial. 

Paradoxologia: o paradoxo de, ainda na mocidade, descortinar a Autocronologia Futu-

ra através dos desafios magnos da invéxis; o paradoxo de a tenepes profissional poder ser viven-

ciada ainda durante fase preparatória da vida; o paradoxo de viver a mocidade projetando 

a própria adultidade e velhice. 

Politicologia: a invexocracia; a proexocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a discerni-

mentocracia; a autocriticocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a cognocracia; a meri-

tocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada a coerência invexológica; a lei da 

ação e reação; as leis da Fisiologia Humana permeando a cronologia dos desafios inversivos. 

Filiologia: a invexofilia; a tecnofilia; a neofilia; a criticofilia; a autopesquisofilia; a defi-

nofilia; a decidofilia; a logicofilia; a retilineofilia; a ortofilia; a mentalsomatofilia; a bibliofilia; 

a grafofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a invéxis funcionando enquanto profilaxia contra o medo de assumir respon-

sabilidades. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da sín-

drome da mediocrização. 

Maniologia: a prevenção da mania de se nivelar por baixo. 

Mitologia: a exclusão do mito da inspiração sem transpiração; a queda do mito da invé-

xis enquanto condição, ao invés de técnica. 

Holotecologia: a invexoteca; a intermissioteca; a proexoteca; a ciencioteca; a cognote-

ca; a logicoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a recinoteca; a metodoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Autodiscernimentologia; a Autoinvexometrolo-

gia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Desviologia; a Experimentologia; a Grinvexologia;  

a Intermissiologia; a Liderologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Completismologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin praticante da técnica da invéxis. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o agente retrocognitor inato; o inversor existen-

cial veterano; o invexólogo. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a agente retrocognitora inata; a inversora exis-

tencial veterana; a invexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

prospectivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapies proexista; o Homo sapiens prio-

ritarius; o Homo sapiens autodeterminator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: whole pack invexológico preparatório = o ato de encarar integralmente 

os desafios da inversão existencial durante a fase preparatória da vida humana; whole pack inve-

xológico executivo = a ação de enfrentar o conjunto completo das metas da inversão existencial 

próprias da fase executiva da vida humana. 

 

Culturologia: a cultura da inversão existencial. 

 

Assunção. À luz da Autodiscernimentologia, assumir a inversão existencial enquanto 

técnica de vida incute, necessária e automaticamente, a assunção de diversas metas evolutivas  

a serem conquistadas pela conscin intermissivista. Inexiste a possibilidade de descartar parte da 

técnica, visto esta abranger toda a vida humana visando o máximo desempenho proexológico. 

Crescendo. A conscin inversora existencial deve ter em mente os crescentes autenfrenta-

mentos proporcionados pela prática desta técnica, considerando os neodesafios evolutivos propos-

tos para os diferentes momentos da vida humana. Por lógica, as crises de crescimento desencade-

adas pela prática inversiva na fase executiva da proéxis não podem ser as mesmas crises da fase 

preparatória. Invéxis exige neopatamares. 

 

Desafiologia. De acordo com a Invexologia, eis, em ordem alfabética, 50 desafios objeti-

vos, prioritários e exequíveis, inerentes a todo praticante da técnica da invéxis, expressando o ní-

vel de abrangência do whole pack invexológico: 

01.  Amizades. Cultivar amizades intermissivas profícuas, sem conchavos ou pactos ve-

lados patológicos, com produção interassistencial para além dos vínculos afetivos. 

02.  Amparo. Ter contato direto e íntimo com amparo de função, sendo capaz de identi-

ficar características e especialidades da companhia extrafísica cosmoética. 

03.  Antelucano. Dominar o sono e o sistema nervoso central para produzir rotineira-

mente durante madrugada, criando ambiente de menor desvio à gestação mentalsomática. 

04.  Antimaternidade. Priorizar as gestações conscienciais em detrimento à gestação 

humana, sem conflitos íntimos ou dúvidas mortificadoras. 

05.  Antiporão. Erradicar as manifestações instintivas, próprias do porão consciencial. 

06.  Artigos. Publicar artigos tarísticos entrosados com o megafoco proexológico, desa-

brochando as capacidades mentaissomáticas e perfazendo sustentáculo intelectivo para proposi-

ção de neoverpons em futuros livros. 

07.  Assim. Promover, com desenvoltura, assimilações simpáticas em atuações interas-

sistenciais, paradiagnosticando condições do microuniverso de outrem sem perder a lucidez mul-

tidimensional. 
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08.  Autodidatismo. Implantar rotina permanente de leitura útil, trazendo a holomemória 

à memória cerebral através de arcabouço sustentador da recuperação de cons. 

09.  Autorganização. Saber levar de eito diferentes atividades humanas, intraconscienci-

ais e proexológicas, com equilíbrio holossomático. 

10.  Autorretrocognições. Lembrar de vivências passadas, buscando compor enredo 

através dos diferentes flashes rememorados. 

11.  Biblioteca. Constituir acervo pessoal de livros, inclusive com especialidades temáti-

cas, mantenedora do holopensene bibliofílico pessoal otimizador do desenvolvimento cognitivo. 

12.  Compléxis. Alcançar o completismo da autoproéxis, honrando os compromissos as-

sumidos em período pré-ressomático. 

13.  Desassim. Promover, com desenvoltura, desassimilações simpáticas após interações 

multidimensionais, desintoxicando a holosfera pessoal de qualquer resquício de energia patológi-

ca e desequilibrada. 

14.  Desperticidade. Assumir condição de desassedialidade permanente total, destravan-

do os caminhos da interassistencialidade. 

15.  Docência. Ministrar aulas, introdutórias e avançadas, quanto ao cerne do materpen-

sene da autoproéxis, inclusive na condição de itinerante em viagens nacionais e internacionais. 

16.  Duplismo. Constituir dupla evolutiva (DE) bem-sucedida, com produções gescono-

lógicas evidentes, proporcionando sinergismo proexológico. 

17.  Enciclopedismo. Defender neoverbete na Enciclopédia da Conscienciologia, parti-

cipando do megarrevezamento multiexistencial grupal. 

18.  Entrevista. Aproveitar megaencontro singular com Serenão, intrafisicamente ou 

projetado, para revisar o próprio modus vivendi tal qual curso consciencial de pós-doutorado per-

sonalizado. 

19.  Epicentrismo. Vivenciar condição de epicon lúcido, atuando enquanto fulcro de lu-

cidez multidimensional para conscins e consciexes. 

20.  Erudição. Possuir cabedal intelectual erudito oriundo do investimento em leitura  

e pesquisa, conduzindo ao crescendo erudição humana–erudição parapsíquica. 

21.  EV. Dominar o estado vibracional em qualquer contexto, instalando a manobra ener-

gética diariamente de maneira profilática. 

22.  Família. Assistir a parentela através do trinômio acolhimento-orientação-encami-

nhamento, em especial o núcleo familiar, promovendo a libertação de interprisões grupocármicas. 

23.  Formação. Obter diploma acadêmico, de ofício notadamente cosmoético, estabele-

cendo as bases para atuação profissional. 

24.  Genopensene. Compreender o conteúdo das próprias ideias inatas, direcionando  

o maxiplanejamento invexológico de acordo com os mandatos intermissivos rememorados. 

25.  Grafopensene. Ter desenvoltura quanto à produtividade gesconológica pessoal, sus-

tentando rotina redacional tarística diária. 

26.  Imobilidade física vígil (IFV). Dominar minimamente o próprio soma, sendo capaz 

de ficar 3 horas imóvel através da técnica da imobilidade física vígil. 

27.  Iscagem consciente. Perceber a atração de consciex enfermas para a própria psicos-

fera, patrocinada por amparador de função, de modo a promover o heterodespertamento assisten-

cial da consciência energívora. 

28.  Liderança. Ser líder interassistencial perante as demandas do grupo evolutivo mais 

afim à autoproéxis, sejam assistentes ou assistidos, sem demonstrar pusilanimidade. 

29.  Livros. Publicar livros tarísticos, sem interesse econômico-financeiro, alinhados ao 

materpensene do megafoco autoproéxico. 

30.  Materpensene. Convergir materpensene para o megatrafor, embasando a própria 

manifestação através da megaferramenta interassistencial pessoal. 

31.  Maxiplanejamento. Estruturar metas de curto, médio e longo prazo a partir da iden-

tificação do megafoco interassistencial, visando o vislumbre da materialização da megagescon  

e futura obtenção do autocompléxis. 
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32.  Megafoco. Ter clareza quanto à prioridade autoproéxica, retratada didaticamente 

através de especialidade conscienciológica centrífuga. 

33.  Megagescon. Materializar obra-prima em favor da Humanidade e Para-Humanida-

de, alcançando o compléxis e encaminhando o autorrevezamento multiexistencial. 

34.  Megatrafar. Identificar a maior parapatologia pessoal através de ferramentas auto-

conscienciométricas, com investimento em estratégias e técnicas de reciclagem íntima. 

35.  Megatrafor. Identificar o principal traço-força através de técnicas de autopesquisa, 

o utilizando enquanto fundamento do desenvolvimento autoproéxico. 

36.  Ofiex. Instalar oficina extrafísica pessoal, funcionando enquanto extensão da auto-

pensenidade homeostática. 

37.  Pesquisador independente. Alcançar condição de dedicação integral à proéxis atra-

vés da consolidação de pé-de-meia equilibrado e cosmoético. 

38.  Poliglotismo. Aumentar as possibilidades de recebimento e doação de ideias através 

da interlocução fluida em múltiplos idiomas. 

39.  Precocidades intermissivistas. Antecipar vida executiva através de conquistas evo-

lutivas precoces e evidentes, delineadoras da singularidade pessoal. 

40.  Pré-intermissão. Preparar o próximo período extrafísico através de sementeira in-

trafísica que culmine em colheita intermissiva. 

41.  Profissão. Consolidar carreira profissional cosmoética e interassistencial escolhida 

conscientemente de acordo com a autoproéxis, iniciando a construção do pé-de-meia. 

42.  Projetabilidade lúcida. Experimentar projeções de consciência contínua, com im-

pactos positivos na ampliação da interassistencialidade. 

43.  Retribuição. Retribuir às neoconscins os aportes proexológicos recebidos em fase 

imberbe. 

44.  Rotina. Implantar rotina inteligente para manutenção de holopensene produtivo  

e evolutivo. 

45.  Sinaléticas energéticas. Identificar conteúdo das sinaléticas energéticas e parapsí-

quicas pessoais, as empregando conscientemente nas interações interassistenciais. 

46.  Somaticidade. Realizar a autoidentificação somática visando entender o funciona-

mento do próprio corpo biológico visando manter homeostase física. 

47.  Tares. Atuar enquanto agente retrocognitor inato na recuperação de cons e dinami-

zação da proéxis dos colegas egressos de Curso Intermissivo. 

48.  Tenepes. Ser praticante da tarefa energética pessoal com alto grau de profissionalis-

mo, desenvoltura e conexão com amparo de função, centrando inteligentemente a própria vida em 

torno desta técnica interassistencial. 

49.  Terceiro tempo. Entrar no período distributivo da proéxis para além dos colegas 

participantes de Curso Intermissivo, alcançando a interassistência às conscins eletronóticas. 

50.  Voluntariado. Adentrar precocemente no voluntariado cosmoético, integrando gru-

po de convivência interassistencial e reformador social. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 whole pack invexológico, indicados para a expansão 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoconflito  invexológico:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

07.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 
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08.  Coerência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Megaencontro  crítico:  Automegadiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Whole  pack  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

A  INVÉXIS  É  DESAFIO  AVANÇADO  E  ABRANGE  TODAS  

AS  ÁREAS  DA  VIDA  DO  INTERMISSIVISTA.  PARA  EVITAR  

A  INVÉXIS  MEIA-SOLA,  VALE  A  AVALIAÇÃO  FRIA  SOBRE  

A  REAL  ASSUNÇÃO  DO  WHOLE  PACK  INVEXOLÓGICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora existencial, 

já refletiu sobre a extensão do whole pack invexológico? Quais conquistas já possui dentro da Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP)? 
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W O R K A H O L I S M  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O workaholism é o comportamento disfuncional do trabalhador compulsi-

vo, viciado em trabalho, na maioria das vezes causado pela fuga de algum tipo de conflito intra-

consciencial, comprometendo a saúde física e mental, diminuindo as possibilidades de se atingir  

a longevidade produtiva. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo do idioma Inglês, work, vem do idioma Inglês Antigo, weorc ou 

worc, “trabalho; escritura; ação; procedimento; atuação”. Surgiu, provavelmente, antes do Século 

XIII. O elemento de composição do idioma Inglês, aholic, deriva de oholic, “vício; avidez ou 

devoção a algum objeto ou prática”. O sufixo ism procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; 

peculiaridade de; ação, conduta, hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição 

patológica”. O vocábulo workaholic foi cunhado pelo conselheiro pastoral Wayne Edward Oates 

(1917–1999), no ano de 1968, significando “pessoa viciada em trabalho; trabalhador compulsi-

vo”, em analogia à alcoholic. 

Sinonimologia: 1.  Fanatismo laboral; obsessão pelo trabalho; vício no trabalho. 2.  Su-

pervalorização do trabalho; trabalholatria. 3.  Trabalho compulsivo; trabalho desmedido; trabalho 

desregrado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo workaholism: 

antiworkaholic; antiworkaholism; workaholic. 

Neologia. As 3 palavras miniworkaholism, maxiworkaholism e megaworkaholism são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Ociosidade. 2.  Aposentadoria. 3.  Acídia; preguiça pessoal. 4.  Des-

motivação laboral. 5.  Trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Estrangeirismologia: o workaholism; o overload de trabalho; a surmenage; o over-

work; o breakdown; o burnout; o karoshi. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da ausência do autodis-

cernimento quanto às emocionalidades. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Workaho-

lism: labuta patológica. 

Coloquiologia. Eis a frase popular relativa ao tema: – Meu nome é trabalho. 

Filosofia: o anti-humanismo; o automatismo; o capitalismo; o carreirismo; o comercialis-

mo; o consumismo; o materialismo; o perfeccionismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de trabalho; o holopensene patológico. 

 

Fatologia: o trabalho excessivo; a dependência do trabalho; a relação mortífera com  

o trabalho; a indisciplina gerando o excesso no trabalho; a dedicação doentia ao trabalho; o traba-

lho-desculpa; a fuga de responsabilidades através do trabalho; a ausência de férias; o ato de  

queimar a vela da vida pelas duas pontas; os excessos pessoais; a conduta exagerada da conscin; 

a ausência do relax; a autoindisciplina quanto à saúde física e mental; os excessos contra a ho-

meostase do soma; a sobrecarga fisiológica; a ultrapassagem dos limites somáticos; o aumento do 

cortisol; o comprometimento do sistema imunológico; os distúrbios do sono; o tabagismo; o au-

tocídio lento; o envelhecimento precoce; a ausência de calculismo; a falta de Higiene Conscien-

cial; o autengano quanto às metas; o menosprezo à proéxis; a robéxis; a alienação pessoal; o com-

prometimento dos relacionamentos pessoais; o sucesso intrafísico; a ectopia existencial impedin-
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do a realização da proéxis; a ambição desmedida; a carreira profissional como a meta existencial;  

o mundo reduzido ao trabalho; a multiplicidade de empregos; o subnível existencial; a urgência 

de tempo; a falta de paradas estratégicas; a irreflexão; a centralização nociva; a necessidade de 

controle; o malestar longe do trabalho; o imediatismo patológico; a competitividade; a produti-

vidade; a eficácia intrafísica; as megalópoles; a money society; as pressões externas; a sede de 

poder; a ganância por dinheiro; o senso de responsabilidade exagerado; a desorganização; a falta 

de planejamento; o excesso de extrapautas; o compromisso exagerado com metas e resultados. 

 

Parafatologia: a falta de inteligência evolutiva (IE); a ausência da bússola consciencial; 

a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de lucidez quanto à vida 

multidimensional; o antiparapsiquismo; o abuso das energias conscienciais (ECs). 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo patológico capitalismo selvagem–workaholism. 

Principiologia: o princípio da preservação da vida; o princípio da produtividade sadia; 

o princípio da responsabilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do completismo existencial. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente;  

a técnica da higiene consciencial. 

Voluntariologia: a condição do voluntário supereficiente-superexigente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos do trabalho excessivo; o efeito patológico da supervalo-

rização do trabalho ocasionando o divórcio. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos. 

Ciclologia: o ciclo da sobrevivência na dimensão humana. 

Enumerologia: a dedicação ao trabalho; a devoção ao trabalho; a paixão pelo trabalho; 

a compulsão pelo trabalho; a viciação no trabalho; a voracidade pelo trabalho; a obsessão pelo 

trabalho; a submissão ao trabalho; a escravidão ao trabalho. O ato de carregar nas costas; o ato 

de não se poupar; o ato de dar o murro; o ato de queimar as pestanas; o ato de fazer serão; o ato 

de suar sangue; o ato de carregar nas costas. 

Binomiologia: o binômio solidão-fuga; o binômio conflito íntimo−válvula de escape;  

o binômio supervalorização do trabalho−menosprezo à família; o binômio sucesso nos negócios–

–qualidade de vida; o binômio desemprego-insegurança; o binômio carência social−reconheci-

mento público; o binômio autodesorganização−dessoma precoce; o binômio exaurimento ener-

gético–emocionalismos. 

Interaciologia: a interação baixa autorreflexão–robotização existencial. 

Crescendologia: o crescendo patológico disposição consciencial–excessos somáticos;  

o crescendo eficácia profissional–aumento da demanda profissional. 

Trinomiologia: o trinômio cansaço-estresse-estafa; o trinômio antissomática–anti-ho-

meostática–antiproéxis; o trinômio doenças coronarianas−acidentes de trabalho−breakdown;  

o trinômio capitalismo selvagem−ambição–competitividade. 

Polinomiologia: o polinômio poder-dominação-controle-escravização. 

Antagonismologia: o antagonismo soma / macrossoma; o antagonismo supereficiência 

no trabalho / autodescaso; o antagonismo bem-estar / trabalho alienante; o antagonismo turno 

extra / presença doméstica; o antagonismo carreira brilhante / omissão parental. 

Paradoxologia: o paradoxo vida pública exitosa–vida privada desastrosa. 

Politicologia: a autocracia; a egocracia; a antidemocracia; a cerberocracia; a escra-

vocracia; a oligocracia; a vulgocracia; a monocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada sem critérios. 

Filiologia: a trabalhofilia; a laborfilia; o vício no estresse negativo. 
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Fobiologia: a familiofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a hedonofobia; a autodiscipli-

nofobia; a imperfecciofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da adaptação geral; a síndrome da fadiga crônica; a sín-

drome do pânico; a síndrome do desamparo; a síndrome de burnout; a síndrome de emergência; 

a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da onipotência. 

Maniologia: a mania de trabalhar; a mania de ganhar dinheiro; a mania de tomar café;     

a mania de tomar remédio para dormir; a mania de virar a noite trabalhando. 

Mitologia: o mito do super-homem infalível; o mito da mulher-maravilha infalível. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a biografoteca; a convivioteca; a higienoteca; a labo-

roteca; a maturoteca; a proexoteca; a psicossomatoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Homeostaticologia; a Somatolo-

gia; a Holossomatologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Conscienciocentro-

logia; a Psicologia Social; a Psicologia Organizacional; a Medicina Psicossomática; a Medicina 

do Trabalho. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a pessoa economicamente miserê; a conscin competitiva; a conscin estres-

sada; a conscin dinâmica; a conscin empreendedora; a personalidade tipo A no ambiente empresa-

rial; a conscin pé-de-boi; a personalidade-líder; a pessoa dominada pelo trabalho. 

 

Masculinologia: o deus Hefestos; o autômato humano; o pré-serenão vulgar; o tocador 

de obra; o homem-trator; o homem de ação; o reciclante; o macrossômata; o empresário, o operá-

rio padrão. 

 

Femininologia: a autômata humana; a pré-serenona vulgar; a tocadora de obra; a mulher 

locomotiva; a mulher de ação; a reciclante; a macrossômata; a empresária, a operária padrão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens 

exaggerator; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens competitor. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: miniworkaholism = o workaholism esporádico; maxiworkaholism 

= o workaholism regular até o adoecimento; megaworkaholism = o workaholism pós-adoecimen-

to propiciando a própria dessoma. 

 

Culturologia: a cultura do capitalismo selvagem; a cultura corporativa; a cultura orga-

nizacional. 

 

Curiosologia. De acordo com o Ministério da Saúde no Japão, o karoshi, morte por ex-

cesso de trabalho, é a segunda principal causa mortis entre os trabalhadores. Alguns lidam com  

a pressão simplesmente desaparecendo. Cerca de 10 mil homens desaparecem anualmente (Ano- 

-base: 2009), optando por desistir em vez de enfrentar a pressão do emprego. 

Proexologia. A proéxis é composta por diferentes frentes de atuação na vida humana, 

não se restringindo apenas ao trabalho. 

Excesso. Todo excesso é prejudicial e pode antecipar o desgaste e o descarte somático, 

por mera negligência. Conforme as realidades existentes na intrafisicalidade, o soma é limitado  

e precisa de cuidados. 

Antítese. Vale considerar a conscin selfhealing, comprometida com o trabalho, o grupo-

carma e a comunidade em geral, adaptada aos desafios e com capacidade de autossuperação 

acima da média; alcançando sucesso e mantendo-se saudável mesmo trabalhando arduamente, 
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com afinco; suportando pressões extremas e adversidades no trabalho; e passando por situações 

trágicas de vida sem desequilibrar-se; sendo, por isso, a antítese do workaholic. 

Macrossomatologia. A conscin portadora de macrossoma avançado necessita do auto-

discernimento para manter-se no perfil selfhealing e não tornar-se workaholic, evitando desenca-

dear, precocemente, as heranças genéticas patogênicas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, duas persona-

lidades renomadas, no caso, homens com trafores acima da média humana, no entanto, levados  

à dessoma ainda na meia-idade devido ao trabalho excessivo e à falta de cuidados com o soma: 

1.  Honoré de Balzac (1799–1850). O escritor francês, autor da “Comédia Humana”, 

texto acima de 2.000 personagens em 47 volumes, verdadeiro gênio da literatura, escreveu 85 no-

velas em 20 anos. Workaholic, trabalhava regularmente, até 18 horas por dia e tomava café sem 

parar, fora outros descuidos com a saúde, dessomando aos 51 anos de idade. 

2.  Eurípedes Barsanulfo (1880–1918). O professor, jornalista e parapsíquico brasileiro, 

renomado pelos trabalhos assistenciais na região de Sacramento, Minas Gerais, contribuiu para 

sustentar o trabalho dos espíritas frente ao clero católico da época, despendendo para isso esfor-

ços extenuantes e dessomando aos 38 anos de idade. 

 

Terapeuticologia: as pausas no trabalho; os exercícios físicos; as férias regulares; o apren-

der a dizer “não”; o coaching de executivos; os grupos de workaholics anônimos; a Consciencio-

terapia; o tratamento psiquiátrico. 

 

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 workaholism, indicados para a expansão das investiga-

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

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

06.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

11.  Técnica  da  sesta:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  WORKAHOLISM  EVIDENCIA  INCOERÊNCIA  EVOLUTIVA,  
POIS,  NO  AFÃ  DE  CORRESPONDER  ÀS  EXPECTATIVAS, 
A  CONSCIN  MESMO  MOSTRANDO  CAPACIDADE  E  COM-

PETÊNCIA,  AUTODESTRÓI-SE  NO  TRABALHO  OBSESSIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, leva de eito as tarefas de responsabilidade pes-

soal ou esconde-se atrás do trabalho excessivo-maçante-mortífero? Está consciente quanto à qua-

lidade da própria ambição evolutiva? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Chaplin. País: EUA; França; Itália; Reino Unido. Data: 1992. Duração: 143 min. Gênero: Drama. Idade 

(censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: preto e branco/colorido. Legendado: português. Direção: Richard Attenborough. 

Elenco: Robert Downey Jr; Geraldine Chaplin; Anthony Hopkins; Marisa Tomei; & Kevin Kline. Produção: Richard 

Attenborough. Roteiro: William Boyd; Bryan Forbes; & William Goldman, baseados nos livros de David Robinson  
e Charles Chaplin. Fotografia: Sven Nykvist. Música: John Barry. Companhia: TriStar Pictures. Sinopse: A vida de 

Charles Chaplin, desde a conturbada infância até o sucesso em Hollywood. A vida amorosa instável e o exílio na Suíça. 

2.  Click. País: EUA. Data: 2006. Duração: 105 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): livre. Idioma: In-
glês. Cor: colorido. Legendado: Espanhol, Português, Inglês. Direção: Frank Coraci. Elenco: Adam Sandler; Christo-

pher Walken; Kate Beckinsale; David Hasselhoff; Katie Cassidy; & Sean Astin. Produção: Jack Giarraputo; Steve Koren; 

Neal Moretz; Mark O’Keefe; & Adam Sandler. Direção de Arte: Alan Au; & Jeffrey Mossa. Roteiro: Steve Koren;  
& Mark O’Keefe. Fotografia: Dean Semler. Música: Rupert Gregson-Williams. Edição: Jeff Gourson. Figurino: Ellen 

Lutter. Efeitos especiais: Graphic Nature Ltda. Companhia: Columbia Pictures. Sinopse: Michael Newman, arquiteto 
workaholic, descobre controle remoto capaz de controlar as situações da vida. 

3.  Um Bom Ano. Título Original: A Good Year. País: EUA. Data: 2006. Duração: 118 min. Gênero: Dra-

ma. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: Espanhol, Português, Inglês. Direção: Ridley 
Scott. Elenco: Russell Crowe; Freddie Highmore; Albert Finney & Marion Cotillard. Produção: Ridley Scott. Direção 

de Arte: Robert Cowper; & Frederic Evard. Roteiro: Marc Klein, baseado em livro de Peter Mayle. Fotografia: Philippe 

Le Sourd. Música: Marc Streitenfeld. Figurino: Catherine Leterrier. Companhia: 20th Century Fox Film Corporation. 
Sinopse: Max Skinner, ambicioso profissional do mercado financeiro, recebe notícia da dessoma de parente, herdando 

vinícola na França. As viagens ao local para acertar a situação trazem-lhe reciclagens de vida. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balone, Geraldo José; Pereira Neto, Eurico; & Ortolani, Ida Vani; Da Emoção à Lesão: Um Guia de Me-

dicina Psicossomática; pref. Dr. Dorgival Caetano; XII + 318 p.; 17 caps.; 43 enus.; 1 gráf.; 27 ilus.; 20 tabs.; 43 quadros; 

211 refs.; 23 x 16 cm; Manole; Barueri, SP; 2002; páginas 132 a 134. 

2.  Gibson, James L.; et al.; Organizações: Comportamento, Estrutura e Processos (Organizations: Behavior, 
Structure, Processes); trad. Suely Sonoe Murai Cuccio; revisor técnico Carlos Tasso Eira Aquino; XVIII + 606  

p.; 17 caps.; 20 casos; 252 enus.; 57 esquemas; 9 gráfs.; 10 ilus.; 230 minidefinições; 4 organogramas; 61 painéis;  

4 quadros; 17 resumos; 66 tabs.; 5 testes; glos. 248 termos; refs.; notas; índice de empresas; ono.; alf.; 27 x 21 x 3 cm; br.; 
12a Ed.; McGraw Hill; São Paulo, SP; 2006; página 207. 

3.  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-
ternacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996 (Edições em Português e Espanhol); páginas 108, 206, 363. 

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

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004 (Edição em Português); páginas 743 e 887. 

5.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 

termos; 21 x 28 cm; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002 (Edição em Português); páginas 48 e 113. 
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X E N O F O B I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A xenofobia é a desconfiança, temor, antipatia, aversão ou hostilidade por 

pessoas ou coisas estranhas ao meio da cidadã ou cidadão, sendo algo incomum, vindo de fora do 

país nativo ou de cultura estrangeira. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição xeno deriva do idioma Grego, ksénos, 

“estrangeiro; estranho; insólito”. O segundo elemento de composição fobia procede também do 

idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar; amedrontar; dar medo”, através do idioma Francês, 

phobie. A palavra xenofobia apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Xenofobismo. 02.  Autoxenofobia. 03.  Grupoxenofobia. 04.  Xeno-

patia. 05.  Preconceito. 06.  Antifraternidade; desafeição; desamor. 07.  Prejulgamento. 08.  Inimi-

zade. 09.  Jacobinagem; jacobinismo. 10.  Chauvinismo. 

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

xenófoba; xenofóbica; xenofóbico; Xenofobiologia; xenofilismo; xenófobo. 

Neologia. Os 2 vocábulos minixenofobia e maxixenofobia são neologismos técnicos da 

Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Xenofilia. 2.  Antixenofobia; antixenofobismo; antixenofobização.  

3.  Antietnocentrismo. 4.  Confraternidade. 5.  Amizade. 6.  Irmandade. 7.  Xenomania. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do tato. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a xenofobia; a xenopatia; a zenofobia; o holocausto; a aversão a pessoas es-

trangeiras; as acepções de pessoas; o estranhamento epidérmico; o instinto de repulsa; o fechadis-

mo consciencial pessoal e grupal; a incomunicabilidade; o fechamento dos portos; o paroquialis-

mo; o separatismo; o Intolerantismo; a sofística do racismo; os problemas de fronteiras; as imi-

grações coletivas; os conflitos xenofobiogênicos; a antinternacionalização; as patriotadas; a mi-

sandria; a misantropia; a xenofobia jurídica; a discricionaridade judicial; o Direito Internacional. 

 

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

a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Paradireitologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o misoginismo; o hiperpatriotismo; o ultranacionalismo; o chauvinismo; 

o jacobinismo; o antiecumenismo; o antiuniversalismo; o anticosmopolitismo; o antiecletismo;  

o anticosmismo; o antiamericanismo; o antidemocratismo; o antifeminismo; o antigermanismo;  

o antissemitismo; o segregacionismo. 

Binomiologia: o binômio xenofobia-bradipsiquismo. 

Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio apriorismose-interiorose- 

-idiossincrasia; o trinômio racismo-sectarismo-isolacionismo. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-oportunidades-ameaças. 

Antagonismologia: o antagonismo xenofilia / xenofobia; o antagonismo confraternida-

de / antifraternidade; o antagonismo chauvinismo / xenomania; o antagonismo amizade / inimi-
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zade; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo cosmismo 

/ anticosmismo; o antagonismo ecumenismo / antiecumenismo. 

Politicologia: a antidemocracia; a egocracia; a asnocracia; a teocracia fundamentalista;  

a assediocracria (totalitarismo; ditadura); a cerberocracia; a policiocracia; a escravocracia;  

a etnocracia. 

Filiologia: a xenofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; o xenofobismo; a antropofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a xenomania. 

Mitologia: o mito da guerra justa. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a patopense-

noteca; a belicosoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Xenofobiologia; a Xenofiliologia; a Comunico-

logia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Consciencioterapia; a Mesologia; a Anticosmoética;  

a Antievoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a dupla discriminador-discriminado. 

 

Masculinologia: o escritor; o evoluciente; o intelectual; o pré-serenão vulgar; o pesqui-

sador; o misantropo; o chauvinista; o segregacionista; o preconceituoso; o patrioteiro; o sexista;  

o ecoetnocida; o político Slobodan Milosevic (1941–2006); o xenopata; o co-xenopata; o xenófo-

bo; o xenofóbico; os exilados. 

 

Femininologia: a escritora; a evoluciente; a intelectual; a pré-serenona vulgar; a pesqui-

sadora; a misantropo; a chauvinista; a segregacionista; a preconceituosa; a patrioteira; a sexista;  

a ecoetnocida; a xenopata; a co-xenopata; a xenófoba; a xenofóbica; as exiladas. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens consreu; o Homo sa-

piens vulgaris; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens incau-

tus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minixenofobia = a condição da pessoa interiorota arraigada à cidade na-

tal; maxixenofobia = a condição política do país, sob o regime de ditadura, fechando, com rigor 

exagerado, as fronteiras aos estrangeiros. 

 

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 xenofobia, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Interiorose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 
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A  XENOFOBIA  É  CONDIÇÃO  PRIMITIVA  DO  SUBCÉREBRO 

PROTORREPTILIANO  AINDA  REMANESCENTE  NA  CONS-  
CIN,  CONSRÉU  OU  CONSBEL  INADAPTADA  À  VIDA  LI- 

BERTÁRIA  NO  TERCEIRO  MILÊNIO  DA  CIVILIZACIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você ainda convive com algum tipo de condição atribuível à xenofo-

bia? A iniciativa ou a responsabilidade pela condição neofóbica partem de você ou de outrem? 
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X E N O P E N S E N E  
( X E N O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O xenopensene (xeno + pen + sen + ene) é o pensene invasivo de determi-

nada consciência sobre outra, nas comunicações interconscienciais de múltiplas modalidades, 

sendo qualificado pela intencionalidade do emissor da pensenidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição xeno deriva do idioma Grego, ksénos, “estran-

geiro; estranho; insólito”. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

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

sentimento procede 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 vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

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

Sinonimologia: 1.  Heteropensene. 2.  Extrapensene. 3.  Intrusopensene. 4.  Autopense-

ne centrípeto. 5.  Cunha mental. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo xenopensene: maxixenopensene; minixenopensene; xenopensenedor; xenopensenedora; xeno-

pensenidade; Xenopensenologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos xenopensene, minixenopensene e maxixenopensene são neolo-

gismos técnicos da Xenopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Autopensene centrífugo. 2.  Intrapensene. 3.  Palavra mental. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento pensenológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o xenopensene; o holopensene pessoal com abertismo consciencial; os in-

fluxos de pensamentos de fora; as heterossugestões; a pensenização forasteira; a xenopensenida-

de; a autodisponibilidade aos xenopensenes; a recepção aos neopensenes; as neoperspectivas ge-

radas pelos xenopensenes; os xenopensenes de amparador extrafísico, de guia amaurótico e de as-

sediador interconsciencial; os xenopensenes e as neoenergias conscienciais; o impacto do xeno-

pensene na vida da conscin; a expansão da cosmovisão da conscin por meio dos xenopensenes;  

a empatia e o envolvimento predispondo os xenopensenes; o xenopensene na vida da inversora  

e do inversor existencial; o xenopensene e os parafenômenos em geral; o xenopensene produtor 

de neoconhecimentos; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

Fatologia: a recepção pessoal aos amparos de função; o conceptáculo da conscin às 

neoideias; o abertismo consciencial pessoal; a ênfase ou eloquência inspirada do orador; a Hi-

giene Consciencial; a autovigilância cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energima; o fe-

nômeno da psicofonia; o fenômeno da psicografia; a possessão interconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico 

da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Enumerologia: o xenopensene pontual; o xenopensene cosmovisiológico; o xenopense-

ne registrado; o xenopensene na tares; o xenopensene perturbador; o xenopensene neoverpon;  

o xenopensene neopauta pessoal. 

Binomiologia: o binômio Xenopensenologia-Onirologia; o binômio xenopensene–deva-

neio sexual; o binômio xenopensene-taquipsiquismo; o binômio xenopensene-originalidade; o bi-

nômio xenopensene-neossinapse. 

Trinomiologia: o trinômio transcendência-originalidade-momento; o trinômio inversor- 

-sensitivo-tenepessista. 

Antagonismologia: o antagonismo xenopensene sadio / xenopensene doentio; o antago-

nismo xenopensene / apriorismose; o antagonismo superpensene / estultopensene; o antagonismo 

ortopensenidade / patopensenidade. 

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

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

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a dipsomania; a toxicomania. 

Mitologia: a megamitologia materialista. 

Holotecologia: a convivioteca; a parapsicoteca; a patopensenoteca; a mentalsomatoteca; 

a comunicoteca; a interassistencioteca; a heuristicoteca; a sincronoteca. 

Interdisciplinologia: a Xenopensenologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Paras-

sociologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Parapatologia; a Heterassediologia; a Para-

profilaxiologia. 

 

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 xenopensenizador; o propositor do xenopensene; o fincador de cunhas mentais. 

 

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 xenopensenizadora; a propositora do xenopensene; a fincadora de cunhas 

mentais. 
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Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens attracti-

vus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minixenopensene positivo = o gancho didático providencial inspirado no 

momento decisivo da exposição argumentativa da conferência pública da conscin lúcida; maxixe-

nopensene positivo = a inspiração completa, integral, de toda a argumentação para a elaboração 

da obra-prima (megagescon) da conscin lúcida. 

 

Taxologia. Pela Experimentologia, quanto à finalidade, o xenopensene pode ser racio-

nalmente classificado em duas categorias básicas: 

1.  Propensenologia: os propensenes ou copensenes. 

2.  Antipensenologia: os antipensenes ou contrapensenes podendo ser patopensenes ou 

nosopensenes. 

 

Unidade. Segundo a Conscienciometrologia, o xenopensene, quando cunha mental ne-

gativa, é a unidade de medida do assédio interconsciencial. 

Interassistenciologia. Importa considerar o pensene do amparador extrafísico, através 

da sugestão mental, como sendo também xenopensene, conforme o caso, cosmoético, positivo ou 

sadio. 

Contrapensenologia. No âmbito da Consciencioterapia, as consciências menos evoluídas 

e carentes empregam mais contrapensenes ou antipensenes, por meio do polinômio reclamações- 

-lastimações-queixas-revoltas, por ignorarem ainda as realidades dos princípios primários regendo  

a vida consciencial em qualquer dimensão. 

 

Manifestação. Na Parassociologia, Intrafisicologia e Comunicologia, a intrusão inter-

consciencial é a ação exercida, direta ou indiretamente, por alguma consciência sobre outra, influen-

ciando-a de modo positivo ou sadio, negativo ou doentio, ou de maneira ambivalente (guia amauró-

tico), conforme as circunstâncias evolutivas entre conscins e consciexes, e as dimensões onde se 

manifestam. 

Telepatia. Como esclarece a Parapercepciologia, o fenômeno da telepatia pode veicular 

a intrusão pensênica através do emissor de xenopensenes sugestionadores, doentios, contra o re-

ceptor. 

Holomemoriologia. Do ponto de vista da Parapatologia, os xenopensenes têm relação 

direta com retropensenes, as intrusões mnemônicas e as paramnésias. 

Cosmoconscienciologia. Sob a perspectiva da Extrafisicologia, durante a vivência do fe-

nômeno da cosmoconsciência, pode ocorrer a comunicação interconsciencial mentalsoma a men-

talsoma ou paracérebro a paracérebro, sadia, através de pensenes avançados – xenopensenes – ou 

pelo conscienciês, com vistas ao serenismo. 

Copensenologia. De acordo com a Holomaturologia, as consciências evoluídas empre-

gam mais propensenes ou copensenes, em forma de serviços da maxifraternidade, por estarem 

mais autoconscientes e de acordo com o fluxo inteligente do desenvolvimento cosmoético da vida 

no Cosmos. 

 

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 xenopensene, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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2.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

3.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

4.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

6.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

7.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  XENOPENSENE  NÃO  É  ENTENDIDO  NEM  APLICADO  

COM  EFICÁCIA  PELAS  PESSOAS.  A  MAIORIA  DOS  COM-
PONENTES  DA  HUMANIDADE  NEM  ACEITA  AINDA  A  PA-
RARREALIDADE  DO  FENÔMENO  DA  TELEPATIA  COMUM. 

 

Questionologia. Como vivencia você a invasão dos pensenes dos outros no próprio mi-

crouniverso consciencial? Qual categoria de xenopensenes atua mais sobre você: os sadios ou os 

patológicos? 
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Z E I T G E I S T    D A    R E S S O M A  
( R E S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Zeitgeist da ressoma é o conjunto de acontecimentos, eventos, ocorrênci-

as, circunstâncias, episódios, fatos ou parafatos relativos ao período de retorno à vida intrafísica 

da conscin intermissivista, homem ou mulher, sendo possíveis indicadores do trabalho proexoló-

gico a ser desenvolvido pela mesma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo do idioma Alemão, Zeitgeist, é constituído pelo termo zeit, 

“tempo”, e geist, “espírito”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; 

repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra soma provém do idioma Grego, soma, “re-

lativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição a alma”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Espírito da época da ressoma. 2.  Conjuntura do período ressomático.  

3.  Sinal dos tempos à época da ressoma. 4.  Características do período ressomático. 

Neologia. As 3 expressões compostas, Zeitgeist da ressoma, Zeitgeist da ressoma ignoto 

e Zeitgeist da ressoma identificado são neologismos técnicos da Ressomatologia. 

Antonimologia: 1.  Zeitgeist do período pré-dessomático. 2.  Conjuntura do período des-

somático. 3.  Acontecimentos marcantes no período da dessoma. 4.  Demarcadores à época da 

dessoma. 5.  Características do período dessomático. 

Estrangeirismologia: o Zeitgeist da ressoma; a life history research da consciência;  

o political context da ressoma; o cocreating meaning da vida atual; a multiperformance na resso-

ma atual; o lifetime no momento evolutivo do grupo; o upgrade da ressoma; o right timing para os 

acertos grupocármicos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às realidades proexológicas à época da ressoma. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas, referentes ao tema: 

1.  “Adequação. A pessoa precisa viver, somente em parte, de acordo com o Zeitgeist,  

a contemporaneidade e o momento evolutivo”. 

2.  “Diferenciação. As ideias avançadas da conscin intermissivista em geral contradi-

zem os preceitos em vigor do Zeitgeist e da Socin, quando patológica, daí a importância do em-

prego do laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica”. 

3.  “Ideal. O ideal é renascer aqui, mas viver à frente do tempo e do Zeitgeist”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa ressomatológica; a autopesquisa da 

fôrma holopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

o holopensene pessoal pesquisístico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; a análise dos rastros cronográficos holopensênicos; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da Historiografia Autevolutiva Cosmoética. 

 

Fatologia: os acontecimentos marcantes no período da ressoma; o estilo temporal da 

época ressomática da conscin; os episódios marcantes; as causas sociais, políticas e econômicas 

no período da ressoma; o estudo aprofundado dos fatos ocorridos à época; a possibilidade de os 

fatos e / ou parafatos embasarem o presente; a realidade dos fatos e parafatos holobiográficos da 

consciência pesquisadora; as ocorrências fundamentais da vida intrafísica na atual ressoma; a in-

teratividade temporal das ocorrências no momento da ressoma; a discriminação cronológica da 

Historiografia Pessoal no período da ressoma; a relevância evolutiva dos acontecimentos, tornan-

do o Zeitgeist da ressoma especial na autopesquisa; a data relevante dos acontecimentos no perío-

do da ressoma; a análise cronográfica dos fatos ocorridos no momento da ressoma; as datas rele-
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vantes das retrovidas pessoais repercurtindo na vida atual; a correta interpretação dos autorresul-

tados existenciais prévios; os fatos relacionados à autoproéxis na condição de remédio conscien-

cial para a ressoma atual; a calibragem da própria bússola intraconsciencial a partir do estudo da 

personalidade consecutiva na atual ressoma; as possíveis influências do espírito do tempo na atual 

ressoma frente às autossuperações de retrotendências nosológicas; o envolvimento de múltiplas 

consciências individuais; as interrelações das experiências de outras pessoas na contemporaneida-

de; os fatos indicadores dos interesses evolutivos ao modo de cápsula do tempo; as multibiografi-

as do elenco familiar interagindo com a autoconscientização temporal da ressoma; a manifestação 

da real personalidade nas relações entre a família nuclear anterior e a atual; os marcos da evolu-

ção científica e tecnológica do Século da ressoma; os demarcadores de época; as transformações 

relevantes de época indicadoras de possíveis senhas proexológicas; o papel do intermissivista na 

célula familiar e das companhias evolutivas no protagonismo interassistencial do momento da 

ressoma; as transformações e consequências das mudanças sociais e econômicas; as transforma-

ções sociais ocorridas no período da ressoma; os indicadores de valores do passado considerados 

como norma para o momento presente; a pesquisa especializada do Zeitgeist da ressoma, dando 

sentido ao passado; os indícios essenciais para autopesquisa no momento evolutivo atual; a inteli-

gência evolutiva (IE) favorecendo a coragem do autenfrentamento multissecular independente da 

época; a possibilidade de correção da rota evolutiva a partir da identificação do Zeitgeist da res-

soma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a hipótese de os 

parafatos, à época da ressoma, influírem no presente; os parafatos compartilháveis das vidas pre-

gressas repercurtindo na vida atual; as pesquisas retrocognitivas do Zeitgeist da ressoma no mo-

mento atual; a autoprospecção seriexológica a partir das pesquisas do Zeitgeist da ressoma; a au-

topesquisa quanto ao autorrevezamento multiexistencial lúcido; o autesforço sincero na compre-

ensão útil dos meandros cosmoéticos do maximecanismo evolutivo pluriexistencial grupal no pe-

ríodo da ressoma; as paracontribuições pertinentes do evoluciólogo; a autoparaperceptibilidade 

alterando o planejamento prévio; a profilaxia das acareações extrafísicas; o descortínio homeostá-

tico das pararrealidades; a sincronicidade das evidências multiexistenciais no espírito do tempo;  

a identificação da retrossenha pessoal pela prática da tenepes; a macrotarefa assistencial pessoal 

identificada através do Zeitgeist da ressoma; a contribuição da Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocobaia seriexológica–conscin-cobaia voluntária;  

o sinergismo cognição intermissiva–cognição intrafísica; o sinergismo ponteiro do relógio cons-

ciencial–ponteiro da bússola consciencial; o sinergismo Proxêmica-Cronêmica. 

Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio do autorrevezamento 

consciencial; o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas retrocognitivas; o princí-

pio da conservação autocognitiva pluriexistencial. 

Codigologia: o cotejo entre o atual código pessoal de Cosmoética (CPC) e o grau de 

cosmoeticidade anterior, demonstrado pelas autodecisões pretéritas. 

Teoriologia: a teoria do megafoco evolutivo; a teoria da autossuperação evolutiva;  

a teoria da amortização dos endividamentos; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria 

de o Zeitgeist indicar possíveis trabalhos proexológicos; a teoria das seriéxis evidenciando a ne-

cessidade de mudança da História Pessoal; a teoria da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a fórmula técnica da análise comparativa na atual existência; as técnicas  

e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnicas da evocação positiva do passado;  

a técnica da comprovação da seriéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto propulsor das autossupera-

ções evolutivas; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das Autorretrocogniciologia; o la-

boratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Au-

toparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório consci-

enciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Policar-

mologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos repercussivos na autobiografia da data relevante; os efeitos dos 

calendários das retroculturas na existência atual; os efeitos atuais das auto-heranças conscienci-

ais; os efeitos benéficos de estudar as retropersonalidades nos respectivos Zeitgeist; os efeitos 

das afinidades reatualizadas na vida recente. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses;  

a ativação de memória proporcionando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) autoconsciente; a qualificação do ci-

clo evolutivo retrobiografia (Passadologia)-parabiografia (Paraprocedenciologia)-neobiografia 

(Autoproexologia)-paraneobiografia (Neointermissiologia); a possibilidade de identificação do 

ciclo multiexistencial grupal (CMG) mais próximo; o diagnóstico quanto ao ciclo evolutivo inter-

prisão-vitimização-recomposição-libertação. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância vivenciado; o binômio direitos-deve-

res; o binômio empatia-assertividade; o binômio autenfrentamento-autossuperação; o binômio 

autopercepção-autevolução; o binômio transformação-libertação. 

Interaciologia: a interação análise egocármica–análise grupocármica; a interação 

ações extrafísicas–ações intrafísicas; a influência da interação Paragenética-Genética-Mesolo-

gia no automaterpensene; a interação atores grupocármicos–contextos evolutivos. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo vida intrafísica–vida 

extrafísica; o crescendo estudo historiográfico–recuperação de cons; o crescendo retrocognição- 

-holocognição; o crescendo identificação do erro–planejamento da correção. 

Trinomiologia: o trinômio autoconsciencialidade-responsabilidade-interassistenciali-

dade; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio autoquestionamento-he-

teroquestionamento-omniquestionamento. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio 

autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas. 

Antagonismologia: o antagonismo presente-futuro / passado; o antagonismo aconteci-

mento relevante / acontecimento dispensável; o antagonismo recepção / retribuição. 

Politicologia: a autolucidocracia; a autopesquisocracia; a tecnocracia; a autassistencio-

cracia; a cognocracia; a autoproexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas; a lei da in-

separabilidade grupocármica; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo do Cosmos. 

Filiologia: a criticofilia; a fatofilia; a parafatofilia; a autopesquisofilia; a ajustofilia;  

a recexofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a cronofobia; a passadofobia; a sociofobia; a ideofobia; a decidofobia pes-

soal; a conviviofobia; a superação da pesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a profilaxia da síndrome da su-

bestimação; a síndrome da despriorização; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a fracassomania; a idolomania de todas as naturezas; a eliminação das me-

galomanias; a atenção quanto a nostomania. 

Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado; a eliminação do mito da per-

feição; o mito da mudança de patamar evolutivo sem autorreflexão; o mito de o outro ser a causa 

do sofrimento pessoal. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a proexote-

ca; a parapsicoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Priorologia; a Autopesquisologia; a Inventari-

ologia; a Autoproexologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Reciclopensenologia; a Grupocarmo-

logia; a Reeducaciologia. 
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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 atacadista consciencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o 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 atacadista consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a 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 temporalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens proexobiographicus;  

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Zeitgeist da ressoma ignoto = as tendências, intra ou extrafísicas, não 

identificadas e reconhecidas, relativas ao período de retorno à vida intrafísica; Zeitgeist da resso-

ma identificado = as tendências, intra ou extrafísicas, reconhecidas e determinadas, relativas ao 

período de retorno à vida intrafísica. 

 

Culturologia: a cultura do abertismo consciencial; a cultura da autanálise conscienci-

al; a cultura da autavaliação sistemática; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo; a cultura da 

Recexologia Evolutiva; a cultura da prioridade evolutiva; a cultura das autossuperações evolu-

tivas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 Zeitgeist da ressoma, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Ano-base:  2010:  Paracronologia;  Neutro. 

03.  Auto-historiografoterapia:  Historiografoterapeuticologia;  Homeostático. 

04.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Data  relevante:  Paracronologia;  Neutro. 

06.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Fatologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

11.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Paraparentela:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

PESQUISAR  O  ZEITGEIST  DA  RESSOMA  É  DEMONSTRA-
ÇÃO  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  TENDO  POR  OBJETIVO  

IDENTIFICAR,  REALIZAR  E  QUALIFICAR  A  PROÉXIS  PES-
SOAL  E  GRUPAL  ASSUMIDA  NO  CURSO  INTERMISSIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a pesquisa referente ao Zeit-

geist da ressoma pessoal? Já ponderou a respeito? 

 
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 213, 215, 254, 257, 440, 503, 803 e 933. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 206, 207, 210, 211 e 946. 

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 52, 527 e 814. 

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

Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 244, 319, 374, 
393, 805, 845 e 976. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 626. 

 

E. R. 
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Z E R O  
( A B S T R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O zero é o cardinal ou número de elementos do conjunto vazio, demarcan-

do a ausência de quantidade e representando, metaforicamente, o nada, a origem, a vaguidão,  

o vácuo, o início, a inexistência, a insignificância, a atmosfera. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo zero provém do idioma Francês, zéro, “signo numérico que repre-

senta algum valor nulo”, conexo ao idioma Italiano, zero, derivado do idioma Latim, zephyrum,  

e este do idioma Árabe, sifr, “vazio; nada; vago; em branco”, provavelmente traduzido do idioma 

Sânscrito, sünya. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Nada. 2.  Cardinal do conjunto vazio. 3.  Número natural neutro.  

4.  Número natural não positivo. 5.  Neutro aditivo. 6.  Nulo multiplicativo. 7.  Elemento de iden-

tidade aditivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados da palvra zero: zerada; ze-

rado; zerar; zerinho; zero-quilômetro; zerovalente. 

Neologia. As duas expressões compostas zero stricto sensu e zero lato sensu são neolo-

gismos técnicos da Abstraciologia. 

Antonimologia: 1.  Cardinal do conjunto unitário. 2.  Número natural positivo. 3.  Neu-

tro multiplicativo. 

Estrangeirismologia: o locus vazio; o gap; o nulla figura; o número placeholder; o as-

sifr (vazio; Árabe); o ling (nada; Chinês); o xixin (concha; Maia); o zefiro (vazio; Vêneto); o ou-

den (nada; Grego). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à capacidade de abstração racional produtiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste  

o vazio. Zero: inexistência existente. Zero: transgressão numérica. Zero: óbvio invisível. 

Coloquiologia: o zero à esquerda; o começar do zero; o zerar as contas; o tudo (1) ou 

nada (0); o voltar à estaca zero; o ano zero (inexistência). 

Citaciologia: – Todo número é zero em face do infinito (Vitor Hugo, 1802–1885). Zero, 

esse nada que é tudo (Charles-Ange Laisant, 1841–1920). 

Filosofia: o Niilismo; o Ignorantismo; a Mateologia; o Abstracionismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da abstração intelectiva; o holopensene pessoal da 

Intrafisicologia; o primopensene; a pesquisa da primopensenidade; os vacuopensenes; a vacuo-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a pensenidade alerta para as inconcretudes; os 

vazios temporários gerados nas mudanças autopensênicas. 

 

Fatologia: o zero; o único número natural inventado não pela abstração da contagem, 

mas pela necessidade discursiva e de registro; o número abstraído de experiências, criatividades  

e concessões interculturais; o filho da imaginação e da necessidade; o enigma da não existência;  

a desnecessidade do conjunto vazio no dia a dia; o fato de a contagem, na prática, não começar 

pelo zero; o abstrato palpável; a quantidade insubstancial; a genialidade ínsita na concepção da 

representação do “nada” e trazendo dentro de si o conteúdo; o dilema conceitual “ser e não ser”;  

o impacto social causado pelo conceito do zero; o emprego de nomes, em vez de símbolos, para  

o registro de contagem, atrasando a descoberta do zero; as enxurradas de suposições sobre a ori-

gem do zero; as várias maneiras de escrever o zero ao longo da História; a hipótese de as marcas 

redondas deixadas no tabuleiro de contar, forrados de areia, constituirem a origem mais plausível 
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do símbolo zero; o ovo de ganso; o sistema posicional de numeração sendo a grande solução para 

a dificuldade de simbolizar e nomear cada resultado de contagem; a Geometria dos Gregos sufo-

cando a Aritmética e o surgimento do zero; os grandes números da Astronomia sendo coadjuvan-

tes para o surgimento do zero; a tenacidade de Arquimedes (287–212 a.e.c.) conseguindo escrever 

números gigantescos sem a utilização do zero; a Matemática produzida na Casa da Sabedoria de 

Bagdá; a popularização do cálculo com o sistema algorítmico; o percurso do zero do Oriente ao 

Ocidente; o preconceito e relutância dos europeus contra as novas ideias indo-arábicas; a aversão 

inicial do Ocidente contra o zero – o vilão da perigosa magia sarracena; o zero, abominável para 

os devotos e misterioso para os ocultistas (o poder diabólico versus o poder divino); o número do 

louco do baralho do tarô; os zeros da sociedade, marcados a ferro, no rosto, o símbolo assemelha-

do à letra grega teta indicando marginalidade; a quebra de braço entre os sistemas de numeração 

egípcio, romano e grego com o sistema posicional indo-arábico; as contas feitas com os dedos;  

a “Aritmética Feminina”; a polêmica competitiva abacistas versus algoristas; a mudança de para-

digma; a revolução no Cálculo; o nó górdio da Aritmética e dos matemáticos; as indeterminações 

aritméticas provocadas pelo zero; a grande questão da divisão por zero; a possibilidade de algo 

surgir do nada; o zero representando o ponto de viragem passado-presente, negativo-positivo, pre-

juízo-lucro; a marca do equilíbrio pela nulificação das diferenças; o Cálculo Diferencial e Integral 

de Isaac Newton (1642–1727) e Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) viabilizado pelo concei-

to do zero; a instantaneidade; as metáforas do nada; a nudez; o vento; o silêncio; o hiato; o esque-

cimento; a vadiagem; o ócio criativo; a forma sem conteúdo; a anencefalia; a tábula rasa; o deser-

to; a ação sem resultados; a cor (pigmento) branca; o branco mental; o cérebro vazio; a fuga de 

ideias; o conceito vago; o bolso vazio; o eclipse; o uróboro; a roda; o átomo; a semente; o con-

ceptáculo; o trafal; o começo; a “nota zero” na primeira questão da folha de avaliação do Consci-

enciograma; o emprego do zero na estilística da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

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

gética objetivando zerar os bloqueios chacrais; a autorreflexão de 5 horas preenchendo o vazio 

paracognitivo; o ato fechar os olhos nos trabalhos energéticos enquanto muleta para anular os es-

tímulos externos; o parafato de ninguém poder esvaziar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a cons-

cin projetada abstraindo a materialidade do corpo físico; a anulação da força da gravidade e do 

atrito na volitação; o blackout consciencial na mudança de dimensão; os parafenômenos transcen-

dentes; o conscienciês, a linguagem sem forma; a manifestação em esfera de energia das conscie-

xes evoluídas; o parafato de tudo ser ambíguo no Cosmos; o anonimato enquanto tendência da 

evolução. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cálculo-contagem; o sinergismo sistematização-matema-

tização; o sinergismo significação-abstração; o sinergismo abstração-parabstração; o sinergis-

mo coesão-coerência-consistência; o sinergismo cultura-prática-teoria; o sinergismo nulificação 

dos trafares–potencialização dos trafores. 

Principiologia: o princípio posicional; o princípio aditivo; o princípio multiplicativo;  

o princípio distributivo; o princípio da decomposição; o princípio da intercooperação; o princí-

pio admiração-discordância; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: os códigos de conduta social específicos de cada cultura. 

Teoriologia: a Teoria dos Conjuntos; a Teoria dos Números; o jogo de soma zero da 

Teoria dos Jogos; a teoria de sistemas; a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a teo-

ria da evolução consciencial mentalsomática; a teoria da evolução em grupo. 

Tecnologia: a técnica do balancete de verificação; as técnicas algorítmicas. 

Voluntariologia: o trabalho de inspiração no paravoluntariado em prol da construção 

coletiva de conceitos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-
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rio conscienciológico da holomnemônica; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das 

retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Alge-

bristas; o Colégio Invisível dos Matemáticos; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invi-

sível dos Terminólogos; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmovisi-

ologia. 

Efeitologia: a dificuldade quanto à exumação da real origem do zero enquanto efeito de 

o passado remoto ser pouco documentado; o atraso no desenvolvimento do sistema posicional de 

numeração como efeito das superstições contra o vazio e o zero; a premência de repensar os 

achados científicos da época enquanto efeito da inclusão do zero no sistema de numeração 

posicional; o efeito revolucionário do zero nas Ciências; os efeitos bloqueadores das crenças  

e superstições no desenvolvimento sociocultural; o efeito do conceito do zero sobre as questões 

filosóficas de existência e vazio; o efeito renovador de pensar em algo inexistente; o efeito do 

zero na vida cotidiana atual. 

Neossinapsologia: as neossinapses provocadas pela inclusão do conceito do zero. 

Ciclologia: as representações sistematizadas da contagem do tempo em ciclos anuais fa-

vorecendo o surgimento do zero; o ciclo passado-presente-futuro; o ciclo evolutivo construção-

-desconstrução-reconstrução dos conceitos; o ciclo contínuo de produção intelectual; o ciclo das 

neoideias; o ciclo da pesquisa racional; o ciclo da reação em cadeia técnica. 

Enumerologia: a inexistência; a vacuidade; a neutralidade; a arbitrariedade; a inutilida-

de; a transitoriedade; a receptividade. O buraco (kha); o útero (sünya); o vapor (nabhas); a gotí-

cula (bindu); o seixo (psephos); a coroa (sipho); o receptáculo (theca). A coluna vazia; o espaço 

branco; o círculo oco; a ausência das coisas; o nada numérico; o inócuo aparente; o vácuo prenhe. 

O zero marcador; o zero operador; o zero incógnito; o zero final; o zero medial; o zero nulifica-

dor; o zero potencializador. 

Binomiologia: o binômio ausência de unidades–presença de sentido; o binômio símbo-

los-significados; o binômio abstração-formalismo; o binômio valor relativo–valor absoluto; o bi-

nômio cardinal-ordinal; o binômio contar-nomear; o binômio invenção-descoberta. 

Interaciologia: a interação especulação-erudição; a interação imaginação-abstração-

-lógica; a interação teoria-prática; a interação conceito ideativo–aplicabilidade prática; a inte-

ração dedução-indução; a interação ordenação–inclusão hierárquica; a interação iteração-re-

cursão. 

Crescendologia: o crescendo de complexificação dos conceitos matemáticos. 

Trinomiologia: o trinômio (invenções revolucionárias) fogo-roda-zero; o trinômio nadi-

ficar-nulificar-zerar; o trinômio não-nada-ninguém;  o trinômio ausência-falta-falha; o trinômio 

algo-vácuo-vazio; o trinômio invisibilidade-indeterminação-ambiguidade; o trinômio (ambigui-

dade do zero) neutralidade-predominância-explosividade; o trinômio número-numeral-algaris-

mo; o trinômio sabedoria-conhecimento-memória; o conceito de zero ínsito na compreensão do 

trinômio incompletismo existencial–vácuo evolutivo–completismo existencial. 

Polinomiologia: o polinômio imaterialidade-abstração-quintessência-impalpabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo infinitamente pequeno / zero; o antagonismo quase 

nada / zero; o antagonismo ponto cheio (1) / ponto vazio (0); o antagonismo ponto zero / infinito; 

o antagonismo todo / parte; o antagonismo tudo / nada; o antagonismo vazio existencial / pleni-

tude consciencial; o antagonismo nulificação dos conflitos / planificação interassistencial; o an-

tagonismo registrar quantidades / fazer contas; o antagonismo contar histórias / contar quanti-

dades. 

Paradoxologia: o paradoxo da invenção do número zero; o paradoxo da coexistência 

presença-ausência; o paradoxo de se nomear o inexistente; o paradoxo de o zero ter valor abso-

luto nulo e compor a infinitude; o paradoxo de o zero, ou o nada, colocar em evidência a comple-

xa construção da Matemática; o paradoxo de o zero ser o vazio cheio de sentido; o paradoxo de 

na expansão de consciência se ter a sensação de cabeça vazia; o paradoxo de a nulificação da 

força do sexo na vida humana ser condição necessária à plenitude da transafetividade. 
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Politicologia: a política de desenvolvimento intelectual do Renascimento Islâmico (749–

–1258), acarretando a difusão do zero no ocidente; a prevalência da democracia. 

Legislogia: as leis de criação de sistemas de numeração; a lei de causa e efeito; as leis 

gerais das sequências numéricas. 

Filiologia: a matematicofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Maniologia: a aritmomania. 

Mitologia: o mito maia do Deus Zero – o Deus da Morte; a interpretação mito-mística 

leibniziana defendendo o sistema binário: o Deus (1) criou o Universo do nada (0). 

Holotecologia: a abstratoteca; a mensuroteca; a metodoteca; a imagisticoteca; a criati-

voteca; a heuristicoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Abstraciologia; a Aritmeticologia; a Proxemicologia; a Astrono-

mia; a Matematicologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Auto-

cogniciologia; a Autodefinologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciênçula; a conscin “cabeça vazia”; a pessoa insensível;  

a pessoa indiferente; a pessoa solitária; a pessoa sem amigos. 

 

Masculinologia: o contador do “tabuleiro de contar”; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidis-

sidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólo-

go; o tocador de obra; o homem de ação; o aritmomaníaco. 

 

Femininologia: a contadora do “tabuleiro de contar”; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxi-

dissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a tocadora de obra; a mulher de ação; o aritmomaníaco. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mensurabilis; o Homo sapiens mensurator; o Homo sa-

piens calculator; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

creativus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens progressi-

vus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: zero stricto sensu = o empregado enquanto valor numérico nulo nas 

questões envolvendo a quantificação; zero lato sensu = o empregado enquanto valor social nulo 

nas questões envolvendo a qualificação. 

 

Culturologia: a cultura Babilônica; a cultura Indiana; a cultura Maia; a cultura Árabe; 

a cultura Grega; a cultura Romana; o zero enquanto criação multicultural progressiva. 

 

Numeração. No contexto da Experimentologia, a necessidade de contar, calcular e regis-

trar deu origem a vários sistemas de numeração. Destaca-se o sistema de numeração posicional, 

especialmente na base 10, em associação à simples quantidade de dedos da mão, pela facilidade, 

estética e utilidade para expressar grandes números. 

Conceituação. Sob a ótica da Constructologia, o conceito do zero se fez necessário 

quando, em sistemas de numeração posicional, se tornava imperiosa a marcação das colunas ou 

espaços vazios para evitar ambiguidades nos registros. 
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Historiologia. Sob o enfoque da Epistemologia, eis, em ordem cronológica, 10 fatos 

históricos, corroborados por diversos autores, sobre produções intelectuais, invasões, domínios ou 

concessões culturais, procurando descrever de modo simplificado a evolução do conceito do zero: 

01.  Sumérios (3.000 a.e.c.): o uso do sistema de numeração posicional envolvendo base 

10 e 60; o emprego do espaço vazio intermediário (o conceito do zero medial). 

02.  Chineses (400 a.e.c.): o surgimento de sistema de numeração tendo característica 

posicional e base 10; as contas feitas em ábaco, deixando as casas vazias, em caso de zero. 

03.  Babilônios (700 a.e.c.): o uso do sistema de numeração posicional sexagesimal;  

o surgimento de símbolo para demarcar os espaços vazios (o primeiro algarismo para o zero). 

04.  Gregos (300 a.e.c.): a representação dos espaços vazios pelo “círculo oco” nos papi-

ros gregos, provavelmente adquirido na invasão à Babilônia (331 a.e.c.) por Alexandre, o Grande 

(356–323 a.e.c.). 

05.  Indianos (200 a.e.c.): a representação dos espaços vazios pelo “ponto”, possível-

mente influenciado pela invasão de Alexandre, o Grande, à Índia (325 a.e.c.). 

06.  Maias (350): o emprego do símbolo correspondente ao zero medial e final no siste-

ma de numeração vigesimal, em analogia à quantidade de dedos das mãos somadas a dos pés. 

07.  Indianos (628): a consolidação do zero enquanto número através da publicação  

Brahmasphutasiddhanta – O Desabrochar do Universo –, por Brahmagupta (598–665). 

08.  Árabes (825): a disseminação do sistema de numeração posicional indiano, ressal-

tando a importância do zero, no Mundo Islâmico, através dos trabalhos sobre os “números india-

nos” (Aritmética) e o Kitab al-Jabr wal-Muqabala (Álgebra), escritos por Abu Já’far Mohamed 

ibn Musa al-Khwarizmi (780–850). Desse fato derivou, mais tarde, o nome sistema de numeração 

indo-arábico. 

09.  Europeus (1.200): a divulgação do sistema de numeração indo-arábico, através dos 

trabalhos do espanhóis islâmicos (desde 950) e do Liber Abaci, escrito por Leonardo Fibonacci 

(1170–1240). 

10.  Algoristas europeus (1503): a fixação do sistema de numeração indo-arábico, indi-

cada pela xilografia de Gregor Reisch (1467–1525) – O Triunfo dos Algoristas Arábicos –, chan-

celando a indispensabilidade do zero. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 zero, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amensurabilidade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

03.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

04.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

05.  Coisa:  Lexicologia;  Neutro. 

06.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Incógnita:  Pesquisologia;  Neutro. 

08.  Inconcretude:  Autopriorologia;  Homeostático. 

09.  Micrassediador  invisível:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

12.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Vácuo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

14.  Vaguidão  ideológica:  Etologia;  Nosográfico. 

15.  Vazio  Existencial:  Proexologia;  Nosográfico. 
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O  ZERO,  REPRESENTANTE  DO  VAZIO,  PERMITE  O  RECO-
MEÇO  NA  DIREÇÃO  DA  PLENITUDE  PELO  PREENCHIMEN-
TO  PAULATINO  DA  IGNORÂNCIA  OU  INEXPERIÊNCIA  COM  

O  PRIORITÁRIO,  O  ÚTIL,  O  COSMOÉTICO,  O  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. É fácil para você, leitor ou leitora, abstrair o conceito do vazio? Admite 

ser producente a determinação em zerar os trafares e preencher os vazios criados pelos trafais? 

 
Videografia  Específica: 
 

1.  Filetti, Denise; A História do Número 1: Índia (Invenção do Zero e dos Algarismos) e Arábia; 6 Vídeos; 

Vídeo 4; apres. Terry Jones; Categoria: Educação; Duração: 8min01; Licença: licença padrão do YouTube; Produção: 
BBC; enviado em 26.09.11; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Da-u9CQ5Bd0>; acesso em: 19.03.13. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Anne, Rooney; The Story of Mathematics: From Creating the Pyramids to Exploring Infinity; 208  

p.; 9 caps.; 25 citações; 1 cronologia; 4 enus.; 1 esquema; 98 fichários; 12 fórmulas; 131 fotos; 16 gráfs.; 317 ilus.; 3 ma-
pas; 26 microbiografias; 14 tabs.; glos. 51 termos; alf.; 22,5 x 16 cm; br.; Arcturus; London; 2011; páginas 12 a 24, 56  

e 57. 

2.  Brezina, Corona; Al-Hhwarizmi: The Inventor of Algebra (Great Muslim Philosopher and Scientist of 

the Midle Ages); revisor Munir A. Shaikh; 112 p.; 5 caps.; 1 cronologias; 1 E-mail; 30 fichários; 34 fotos; 18 ilus.;  

1 mapa; 2 microbiografias; 5 websites; glos. 16 termos; 15 refs.; alf.; 26,5 x 18 cm; br.; The Rosen Publishing Group; 

New York, NY; 2006; páginas 10 a 12, 20, 21, 27 a 29, 32, 46, 51 a 57 e 64 a 68. 
3.  Garbi, Gilberto Geraldo; A Rainha das Ciências: Um Passeio Histórico pelo Maravilhoso Mundo da 

Matemática; XVI + 472 p.; 24 caps.; 9 citações; 2 cronologias; 13 enus.; 100 fórmulas; 93 fotos; 9 gráfs.; 208 ilus.; 1 ma-

pa; 37 símbolos; 10 tabs.; 43 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 4a Ed. rev. e aum.; Livraria da Física; São Paulo, SP; 2009; 
páginas 11, 141 a 148 e 433 a 445. 

4.  Ifrah, Georges; Os Números: A História de uma Grande Invenção (Les Chiffres ou L´Histoire d´une 

Grande Invention); revisores Antônio José Lopes; & Jorge José de Oliveira; trad. Stella M. de Freitas Senra; 368 p.; 10 
caps.; 2 cronologias; 24 enus.; 42 esquema; 4 fluxogramas; 480 ilus.; 1 microbiografia; 93 tabs.; alf.; 20 x 13,5 cm; br.; 

11a Ed.; 6a imp.; Globo; São Paulo, SP; 2005; páginas 235 a 262, 283 a 294, 298, 299, 303 a 319 e 340 a 349. 

5.  Kaplan, Robert; O Nada que existe: Uma História Natural (The Nothing that is: A Natural History of 
Zero); revisor Walter Maciel; trad. Laura Neves; 208 p.; 17 caps.; 1 diagrama; 6 enus.; 2 esquemas; 10 fórmulas; 17 

gráfs.; 45 ilus.; 4 tabs; alf; 23 x 16 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 15 a 26, 32 a 39, 46, 50, 51, 54, 57, 

60, 65 a 78, 81 a 85, 88, 94 a 99, 104, 108, 110, 111, 129, 137, 138, 144 a 148, 169, 179, 197 e 201 a 204. 
6.  Sayili, Aydin; Dosay, Melek; & Baloch, N A.; Al Khwârazmî’s Algebra (Kitâb al-Mukhtasar Fi Hisad al-

Jabr wa al Muqabala); Great Books Project; N. 80; apres. N. A Baloch; int. Aydin Sayih; pref. Frederic Rosen; trad. 

Frederic Rosen; XIV + 198 p.; 9 caps.; 9 enus.; 54 ilus.; 405 notas; 1 apênd.; 25 x 17 cm; enc.; sob.; Pakistan Hijra Council; 
Islamabad; Pakistan; 1989; páginas 11, 12 e 33 a 45. 

7.  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 340. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Padrão, Darice Lascala; A Origem do Zero; Monografia de Mestrado Profissional em Ensino de Matemá-

tica; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); 76 p.; 3 caps.; 12 abrevs.; 1 cronologia; 14 enus.; 1 fórmu-

la; 27 ilus.; 5 mapas; 5 tabs.; 35 refs.; São Paulo, SP; 2008; páginas 27 a 71; disponível em: <http://www.pucsp.-
br/pos/edmat/mp/dissertacao/darice_lascala_padrao.pdf>; acesso em: 19.03.13. 

2.  Vomero, Maria Fernanda; A Importância do Número Zero (A Invenção do Zero foi uma das Maiores 

Aventuras Intelectuais da Humanidade – e não só para a Matemática); Artigo; Super Interessante; Revista; Mensário; 
Seção: Ciência; 1 E-mail; 1 enu.; 1 fichário; Abril, 2001; disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/importancia-

numero-zero-442058.shtml>; acesso em: 19.03.13. 

 

R. N. 
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Z E T É T I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Zetética é o conjunto de preceitos compondo a Metodologia investigati-

va, indagatória e inquisitiva, voltada para a resolução de problemas teáticos, na busca incansável 

da verdade relativa de ponta (verpon), apesar da incredulidade a respeito da real possibilidade de 

atingi-la. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo Zetética vem do idioma Grego, zetetikós, “que gosta ou é capaz de 

procurar, examinar”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Antidogmática. 02.  Descrenciologia. 03.  Pirronismo. 04.  Hetero-

pesquisa. 05.  Ceticismo otimista cosmoético. 06.  Holofilosofia. 07.  Experimentologia. 08.  Pes-

quisologia. 09.  Fatologia. 10.  Fenomenologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo Zetética: an-

tizetética; Parazetética; zetético. 

Neologia. As duas expressões compostas Zetética Light e Zetética Heavy são neologis-

mos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 01.  Antizetética. 02.  Dogmática científica. 03.  Dogmática religiosa. 

04.  Doutrinação. 05.  Crença; fé. 06.  Absolutismo religioso. 07.  Ultrortodoxia fundamentalista. 

08.  Ausência de pesquisa. 09.  Ficcionismo. 10.  Ignorantismo. 

Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; a performance; o insight; o finding; a apli-

cação urbi et orbi da heterocrítica; a awareness em todo momento pesquisístico; o breakthrough 

pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento experimental da Cosmovisiologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os contrapensenes; a contrapensenidade. 

 

Fatologia: a perspectiva zetética; a postura zetética; a abordagem zetética; o conteúdo;  

o eixo; a análise; a interpretação; a razão; a lógica; a conjetura; a hipótese; os indicadores técni-

cos; a argumentação; as justificativas; as proposições; os efeitos; os subprodutos; o profissionalis-

mo; os procedimentos; as reverificações; os debates; a demonstração; a sistematização; a refuta-

ção; a holoconfrontação; a postura universalista; o objetivo; a neoperspectiva; a viabilidade do 

contexto; o desenho do cenário; as prioridades; a conferência; o artigo; o ensaio; a tese; o livro;  

o tratado; a autodisponibilidade pesquisística; o engajamento com a autoconsciencialidade; a in-

corruptibilidade cosmoética; a autocrítica onipresente. 

 

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

ções; a Parazetética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis de Pesquisas. 
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Enumerologia: o enfoque; a cosmovisão; o megalocus; a bissociação; a disceptação;  

a síntese; a teoria. 

Binomiologia: o binômio agendin-agendex. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Filosofia-Politicologia; o trinômio retrofatos-fatos- 

-parafatos; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio dissecção-detalha-

mento-exaustividade. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo escritórios-consultórios-laboratórios-audi-

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

Antagonismologia: o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo tentativa / 

erro; o antagonismo questionamentos infinitos (omniquestionamentos) / questionamentos finitos; 

o antagonismo enfoque zetético / enfoque dogmático; o antagonismo premissas / evidências. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a democracia; a conscienciocracia; a argu-

mentocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Filiologia: a gnosiofilia; a neofilia; a xenofilia; a criticofilia; a conteudofilia; a fatofilia; 

a bibliografofilia. 

Mitologia: as pesquisas derrubam os mitos em geral. 

Holotecologia: a ciencioteca; a experimentoteca; a autopesquisoteca; a mentalsomato-

teca; a criticoteca; a definoteca; a fatoteca. 

Interdisciplinologia: a Zetética; a Parazetética; a Experimentologia; a Autopesquisolo-

gia; a Metodologia; a Prospecciologia; a Dissecciologia; a Cataliselogia; a Argumentologia; a Fa-

tologia; a Fenomenologia; a Parafatologia; a Hermenêutica; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a pessoa questionadora; 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 tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o produtor de conhecimentos. 

 

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-

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

ação; a produtora de conhecimentos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis;  

o Homo sapiens hermeneuticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Zetética light = a dos pesquisadores eletronóticos, materiológicos, aprio-

ristas e amauróticos; Zetética heavy = a dos pesquisadores conscienciólogos, parapsíquicos, cos-

moéticos e universalistas. 

 

Culturologia: a multiculturalidade. 

 

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 Zetética, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Barreira  teórica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

09.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONFLUÊNCIA  TEÁTICA  DA  AUTOPESQUISOLOGIA, 
DA  DESCRENCIOLOGIA,  DA  ZETÉTICA,  DA  DISSECCIO-

LOGIA  E  DA  REFUTACIOLOGIA  FORMAM  O  EIXO  FUNDA-
MENTAL,  IDEAL,  PARA  TODA  INVESTIGAÇÃO  TÉCNICA. 

 

Questionologia. Você tem autoconsciencialidade da relevância da Zetética em relação às 

próprias pesquisas conscienciais? Vem aplicando os recursos mais evoluídos disponíveis nas ex-

perimentações? 
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Z O N A    D E    CO N F O R T O  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A zona de conforto é a área, local ou condição na qual a consciência se sen-

te sob aconchego, com o máximo de bem-estar e segurança, inteiramente satisfeita e despreo-

cupada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo zona provém do idioma Grego, zone, “cintura; zona terrestre ou 

celeste”. Surgiu no Século XIV. A palavra conforto deriva do idioma Latim, confortare, “fortale-

cer; fortificar; consolar; animar; confortar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Zona de alívio. 02.  Zona de segurança. 03.  Zona de conforto mú-

tuo. 04.  Zona de interdição de conflitos. 05.  Faixa de tranquilidade. 06.  Boavidismo. 07.  Água- 

-de-rosas. 08.  Mar-de-almirante. 09.  Céu-de-brigadeiro. 10.  Confortologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo conforto: 

confortabilidade; confortada; confortado; confortador; confortadora; confortante; confortar; 

confortativa; confortativo; confortável; Confortologia; desconfortada; desconfortado; desconfor-

tante; desconfortar; desconfortativa; desconfortativo; desconfortável; desconforto. 

Neologia. As duas expressões compostas zona de conforto patológica e zona de conforto 

homeostática são neologismos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Zona de desconforto. 2.  Zona de guerra. 3.  Faixa de intranquilida-

de. 4.  Área de risco consciencial. 5.  Comodismo infrutífero. 6.  Autocomplacência. 7.  Platitude 

ilógica. 8.  Crise de crescimento. 9.  Conforto de enforcado. 

Estrangeirismologia: o dolce far niente. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao bem-estar físico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocrítica; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a zona de conforto; a zona de conforto infantil; a zona de conforto material;  

a zona de conforto da prostituição; a zona de conforto mental; a zona de conforto produtivo; a zo-

na de conforto enganosa; o hedonismo; a comodidade preguiçosa; o aconchego infantil; a calentu-

ra; o refrigério do ar condicionado; o relaxe na rede de dormir; a defesa da sombra e da água fres-

ca; o poder da inércia; os tradicionalismos bolorentos; o encaramujamento; a inatividade; a rotina 

aplastrante; o mundinho pessoal de vistas curtas; os autoplacebismos; a faixa do Desviacionismo; 

a zona de interprisão grupocármica; a zona de conforto interiorota, apriorística, uterina e retró-

grada; o patamar da Inutilogia; o falso conforto; as pantufas sufocantes; o aumento da autocrítica; 

o esforço pessoal intransferível; o despertamento quanto ao autassédio; o ponto de viragem; a saí-

da da zona de conforto quando medíocre e prejudicial; a recicalgem do megafoco pessoal; a deci-

são de fazer coisas novas, assumir riscos, identificar novas descobertas e estabelecer neovínculos 

evolutivos; a expansão da própria zona de conforto quando positiva; a catálise evolutiva; a apren-

dizagem com os próprios erros; a ousadia da mudança; a aniquilação dos bichos-papões; a auto-

convicção teática da reciclagem existencial (recéxis); a busca da zona de conforto evolutiva;  

a troca da zona de conforto material pelo nível de excelência do empreendimento libertário; o ni-

cho evolutivo; o equilíbrio estático; o equilíbrio dinâmico; a zona de conforto do autencapsula-

mento energético; a zona de conforto da base intrafísica; a zona de conforto da ofiex pessoal;  

o fato da estrutura da condição da serenidade do Serenão não estar assentada na zona de conforto 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do autocomodismo; o princípio da evolução inarredável. 

Tecnologia: a fartura da vida tecnológica moderna; a técnica de viver evolutivamente. 

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. 

Efeitologia: o efeito casulo; o ato de questionar os efeitos do próprio conforto. 

Binomiologia: o binômio zona de conforto–melin; o binômio zona de conforto–incom-

pléxis; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio progresso-rotina;  

o binômio crise-crescimento. 

Interaciologia: a interação estabilidade-dinamismo. 

Crescendologia: o crescendo zona de conforto–cipriene. 

Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo tacon / tares;  

o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo doação do bálsamo / recebimento do bálsa-

mo; o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo ociosidade / produtividade;  

o antagonismo apego / desapego; o antagonismo arrimo / sujeição; o antagonismo renovação 

/ tradição. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a hedonofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: as mil fobias irracionais. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a criticoteca; a recexo-

teca; a analiticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autevoluciologia; a Confortologia; a Auto-

discernimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodesassediologia; a Autopriorologia;  

a Autoconsciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin enci-

clopedista. 

 

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 estroina; o dependente. 

 

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; a estroina; a depen-

dente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens conscientiotherapicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens proexologus; o Homo sapiens autodeterminator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: zona de conforto patológica = a da conscin vulgar partidária da condição 

perdulária da autovivência do trinômio pão-amor-fantasia; zona de conforto homeostática = a da 

conscin lúcida partidária da autovivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

 

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 zona de conforto, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

QUALQUER  PESSOA  PODE  DESFRUTAR  DE  ALGUM  TIPO  

DE  ZONA  DE  CONFORTO.  O  PROBLEMA  É  A  QUALIDADE  

DA  INTENCIONALIDADE  E  DOS  EFEITOS  EVOLUTIVOS  DE-
CORRENTES  DESSA  CONDIÇÃO  INDIVIDUAL  ESPECÍFICA. 

 

Questionologia. Qual a qualidade da zona de conforto escolhida por você, leitor ou 

leitora, na vida atual? A sadia ou a doentia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bardwick, Judith M.; Perigo na Zona de Conforto (Danger in the Comfort Zone); Como Eliminar o Hábi-

to do Entitlement); trads. Luzi L. Gomes & Paula Csillag; rev. Janet Yunes Elias; XVIII + 156 p.; 11 caps.; 31 enus.; 5 es-

calas; 1 estatística; 7 gráfs.; 36 perguntas; 141 refs.; 20 respostas; 3 tabs.; alf.; 21 x 17 cm; br.; Editora Pioneira; São Pau-
lo, SP; 1996; páginas 9 a 21. 
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Z O N A    D E    DE S C O N F O R T O  
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A zona de desconforto é a área, local ou condição na qual a consciência se 

sente incomodada, desassossegada, apoquentada, importunada e inquieta, com algum grau de ma-

lestar, insegurança e insatisfação, notadamente em relação a aspectos incoerentes da automanifes-

tação, podendo impulsionar, paradoxalmente, reciclagens intraconscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo zona provém do idioma Latim, zona, “zona; círculo da esfera”, 

e este do idioma Grego, zone, “cintura; zona terrestre ou celeste”. Surgiu no Século XIV. O prefi-

xo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afas-

tamento; supressão”. A palavra confortar deriva também do idioma Latim, confortare, “fortale-

cer; fortificar; consolar; animar; confortar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Zona de malestar. 2.  Zona de autoconflitividade. 3.  Prurido intra-

consciencial. 4.  Incômodo intrapessoal. 5.  Crise de crescimento. 6.  Desconfortologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo zona: sub-

zona; zonada; zonado; zonagem; zonal; zonalidade; zonar; zoneação; zoneada; zoneado; zonea-

dor; zoneadora; zoneamento; zonear; zoneiro; zoneografia; zoniforme; zônula; zonular; zonulite. 

Neologia. As 3 expressões compostas zona de desconforto, zona de desconforto noso-

gráfica e zona de desconforto homeostática são neologismos técnicos da Autocoerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Zona de conforto. 2.  Pacificação íntima. 3.  Zona de antiautoconfli-

tividade. 4.  Confortologia. 

Estrangeirismologia: o das unbehagen in der kultur freudiano; a intraconsciencialidade 

ill at ease da conscin incoerente; o turning point das autorreciclagens programadas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das automanifestações coerentes. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Descon-

forto gera mudança. Valorizemos os incômodos. 

Coloquiologia: a pedra no sapato; a pulga atrás da orelha; a necessidade faz o sapo 

pular. 

Citaciologia. – “A solução para o problema que você vê em sua vida é a maneira de vi-

ver que faça desaparecer o problema” (Ludwig Wittgenstein, 1889–1951). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Coerenciologia; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a ma-

nutenção da autopensenidade hígida na zona de conflito íntimo. 

 

Fatologia: a zona de desconforto; o desassossego intraconsciencial; a autossaturação 

prenunciando reciclagens; o desconforto admonitório; o conforto desconfortável; a deflexão ge-

rando reflexão; o ponto de viragem consciencial; o incômodo promovendo desacomodação; os 

pertúrbios reeducadores; o desconforto imposto, necessário, da conscin truculenta ressomada em 

soma frágil; a zona de risco consciencial; a dissonância cognitiva gerando inquietação pela in-

congruência entre o verbo e a ação; o fim do boavidismo; as crises de crescimento precipitadas 

pelos autoincômodos; os desconfortos psicológicos; a ansiedade; a distimia; a depressão; os pre-

juízos dos rituais obsessivos; o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); o inconveniente da timi-

dez excessiva; o malestar do autista quanto à Proxêmica; as manias; as rabugices; os agasta-

mentos dos acoplamentos assistenciais; os males necessários; a igualdade de ânimo nas vivências 

prazerosas e desprazerosas; a fixação no rentável; a serenidade independentemente da consciência 
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estar na zona de conforto ou desconforto; a incorruptibilidade precedendo a pacificação íntima;  

o poder intransferível de mudar a si mesmo. 

 

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

síquica e energética apontando os agastamentos; os desconfortos extrafísicos da melex; o incô-  

modo da consciex, recém-dessomada, perante as autoinconsistências da última vida intrafísica;  

as retrocognições atanazantes; a autocongruência multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-logicidade-autodiscernimento; o sinergis-

mo autorreflexão-autorrenovação; o sinergismo patológico estagnação-regressão; o sinergismo 

autorganização-auteficácia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio da descrença aplicado 

às próprias inquietações. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado neutralizando os desa-

lentos; o código grupal de Cosmoética (CGC) compartilhado evitando constrangimentos coleti-

vos; os códigos deontológicos embasando a Confortologia dos profissionais. 

Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da Psicologia Positiva; a teoria da evo-

lução consciencial por meio da soma das autoincoerências superadas. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida aplicada às conscins estacionadas na zona 

de conforto; a técnica de viver evolutivamente administrando os fastios inevitáveis; a técnica   

dos 100 procedimentos da Conscienciologia; a técnica de ir às últimas consequências cosmoéti-

cas dos autoimportunamentos; a técnica da madrugada; a técnica da Higiene Consciencial; as 

técnicas conscienciométricas; a técnica da atomização do autodesconforto. 

Voluntariologia: a zona de desconforto sadia do voluntariado conscienciológico, auto-

motivado, frente aos constantes percalços e desafios gerados à partir da consecução da maxi-

proéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Coerenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio 

Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da 

Proexologia. 

Efeitologia: o efeito de sentir-se mal na própria pele; o efeito do autossemancol; os 

efeitos da coerência mediante a procedência evolutiva; os efeitos da busca voluntária pelos 

desconfortos pró-evolutivos; os efeitos evolutivos da verbação; os efeitos exemplaristas da teá-

tica. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo autenfadar-se–autenfrentar-se–autocurar-se; o ciclo esfor-

ço-conquista; o ciclo erro-retificação; o ciclo da evitação dos autodesperdícios; o ciclo distres-

se-eustresse. 

Enumerologia: as rotinas inúteis; os maus hábitos; o autoaperreamento; a pressão evolu-

tiva; os limites pessoais; a imposição das renovações; os autenfrentamentos inadiáveis. 

Binomiologia: o binômio patológico incômodo-exasperação; o binômio nosográfico or-

gulho-vaidade; o binômio desconforto íntimo–dificuldades interconscienciais; o binômio pacifi-

cação intraconsciencial–empatia interconsciencial; o binômio visão-cosmovisão; o binômio Re-

ciclologia-Reciclogenia; o binômio ansiedade existencial–megafoco existencial. 

Interaciologia: a interação minidissidência-autoinconforto; a interação maxidissidên-

cia-autorrefrigério. 
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Crescendologia: o crescendo zona de conforto–zona de desconforto; o crescendo autos-

saturação-autorrenovação; o crescendo autorreflexão-ortopensenização; o crescendo autorreci-

clagens-exemplarismo. 

Trinomiologia: o trinômio autocrítica-autavaliação-autenfrentamento; o trinômio dis-

cernimento–lucidez–bem-estar; o trinômio pensar correto–sentir-se bem–agir cosmoético. 

Polinomiologia: o polinômio coceira-comichão-prurido-escoriação; o polinômio incoe-

rência-incongruência-inconsistência-autocontradição; o polinômio distresse–reação de alarme–

–adaptação–exaustão; o polinômio situação-avaliação-interpretação-decisão-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo conflito psicossomático / conflito mentalsomático;  

o antagonismo pressão intraconsciencial–pressão extraconsciencial; o antagonismo contenta-

mento / descontentamento; o antagonismo autocoerência / autoincoerência; o antagonismo zona 

de conforto filosófica / zona de desconforto conscienciológica; o antagonismo autopusilanimida-

de / autenfrentamento; o antagonismo estacionar na zona de conforto / avançar na zona de des-

conforto. 

Paradoxologia: o paradoxo do máximo bem-estar intraconsciencial gerar problema pa-

ra a conscin descuidada; o paradoxo do fracasso (desconforto) preceder, por vezes, o sucesso 

(conforto). 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a coerenciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço mudancista da conscin estacionada na zona de bem- 

-estar; a lei do maior esforço autorrenovador da conscin alojada temporariamente na zona de 

malestar. 

Filiologia: a reciclofilia; a autopesquisofilia; a autocoerenciofilia; a evoluciofilia; a voli-

ciofilia; a intencionofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a neofobia. 

Sindromologia: as síndromes somáticas enquanto freios inibitórios; a síndrome distími-

ca; a síndrome do ansiosismo; a síndrome de burnout. 

Mitologia: o fim do mito religioso do martírio pedagógico. 

Holotecologia: a recexoteca; a coerencioteca; a prioroteca; a discernimentoteca; a proe-

xoteca; a holossomatoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Autorrealismologia; a Desconfortologia;  

a Confortologia; a Reciclologia; a Homeostaticologia; a Nosografologia; a Ansiosismologia;  

a Etologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin inconfortável. 

 

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 importunado. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapi-

ens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens proexolo-

gus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: zona de desconforto nosográfica = a condição da conscin incomodada, 

porém acomodada, frente aos autotrafares; zona de desconforto homeostática = a condição da 

conscin desassossegada, porém autodeterminada na aquisição dos autotrafais. 

 

Culturologia: a cultura da acomodação; a cultura da superficialidade; a cultura do 

malestar civilizatório. 

 

Avaliação. A teoria appraisal defende ser a maneira pela qual as consciências interpre-

tam ou avaliam os fatos, a causa dos incômodos e outras emoções desprazíveis. Já o reappraisal, 

ou reavaliação cognitiva, consiste em reciclar o modo de pensar e diminuir o impacto emocional 

frente aos eventos estressores, minimizando a amofinação intraconsciencial e favorecendo a mu-

dança comportamental. 

 

Analogia. O diamante e o grafite são substâncias simples, alotrópicas, formadas apenas 

pelo carbono. A diferença entre eles é a estrutura atômica coerente, coesa e com poucas falhas dos 

valiosos brilhantes. Analogamente, a consciência-grafite pode tornar-se consciência-diamante, 

aumentando o grau de coerência intraconsciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autenganologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 

zonas de desconforto vivenciadas pelas conscins ainda incautas quanto à Autocoerenciologia: 

01.  Ansiosismo: o ansioso frente à anticonflitividade alheia. 

02.  Ciência: o cientista eletronótico perante o princípio da descrença. 

03.  Cobaiagem: a conscin-cobaia sem abertura às heterocríticas cosmoéticas. 

04.  Cognópolis: o cognopolita ausente no Conselho dos 500. 

05.  Conscienciometria: o autopesquisador diante do Conscienciograma sem notas. 

06.  Cosmoética: o político corrupto perante a Cosmoética. 

07.  Dogmatismo: o lavador de cérebros ante o pesquisador independente. 

08.  Duplismo: o trintão(ona), quarentão(ona), cinquentão(ona) sem dupla evolutiva. 

09.  Egão: o egoísta perante a generosidade dos amparadores. 

10.  Escala: o pré-serenão vulgar frente ao desassediado permanente total. 

11.  Esclarecimento: o consolador varejista perante a tares atacadista. 

12.  Evoluciólogo: o intermissivista displicente perante o orientador evolutivo. 

13.  Generosidade: o miserê perante a conscin large. 

14.  Incompléxis: o incompletista pela negligência ante a autoproéxis. 

15.  Motivação: o derrotista frente à automotivação dos compassageiros evolutivos. 

16.  Omissão: o autopesquisador frente à ausência de publicações. 

17.  Parapercepciologia: o casca-grossa nada sentindo durante a megaeuforização. 

18.  Perdulário: o comprador compulsivo perante a inteligência financeira. 

19.  Preguiça: o preguiçoso diante da prontidão do interassistente. 

20.  Proéxis: o intermissivista inadaptado frente ao desvio da rota evolutiva. 

21.  Pusilanimidade: o covarde perante a autodeterminação da conscin arrojada. 

22.  Queixa: o poliqueixoso diante do silêncio cosmoetificador. 

23.  Retribuição: o docente diante da omissão na tares retributiva. 

24.  Semperaprendência: o indolente mentalsomático frente ao semperaprendente. 
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25.  Tabagismo: o tabagista perante a legislação antifumo. 

26.  Traforismo: o perdulário de trafores ante os trafais alheios. 

27.  Transmigração: a consréu transmigrável frente à mudança de domicílio planetário. 

28.  Verbete: o pré-neoverbetógrafo frente à gescon inacabada. 

29.  Verpons: o neófobo crônico perante as verdades relativas de ponta. 

30.  Vítima: o autovitimizador frente à conscin resiliente exemplarista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 zona de desconforto, indicados para a expansão das 

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

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

10.  Ponto  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

A  ZONA  DE  DESCONFORTO  VIVENCIADA  PELA  CONSCIN 
INTERMISSIVISTA  É  A  OPORTUNIDADE  EVOLUTIVA  ÍMPAR 

PROMOTORA  DE  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS  

EMBASADAS  NA  COERÊNCIA  DAS  AUTOMANIFESTAÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda vive sob a sombra e água fresca da zona 

de conforto ou já se inquieta frente às autoincongruências manifestas? 

 

E. M. M. 
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Z O O C O N V I V I A L I D A D E    S A D I A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A zooconvivialidade sadia é a condição, capacidade, manifestação ou auto-

vivência assistencial na qual a conscin lúcida, homem ou mulher, emprega o senso de convívio 

fraterno e cosmoético com os pré-humanos.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição zoo vem do idioma Grego, zôion, “ser vivo; ani-

mal”. Apareceu no Século XVI. O termo convívio procede do idioma Latim, convivium, “partici-

pação em banquete; convidado”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Coexistência pacífica com os pré-humanos. 2.  Convivialidade cos-

moética com os animais. 

Neologia. As 4 expressões compostas zooconvivialidade sadia, minizooconvivialidade 

sadia, maxizooconvivialidade sadia e megazooconvivialidade sadia são neologismos técnicos da 

Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Abandono animal. 2.  Maus-tratos aos pré-humanos. 3.  Indiferença 

perante a zooconvivialidade. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o feeling dos pré-humanos; o rapport entre hu-

manos e pré-humanos; os pets. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto à zooconvivialidade sadia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da zooconvivialidade sadia; os autopensenes favo-

ráveis à zooconvivialidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; a zoopensenização; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene pessoal da 

interassistencialidade; o holopensene acolhedor da zooenergia. 

 

Fatologia: a zooconvivialidade sadia; o senso de convívio fraterno ante as espécies ir-

mãs ou primas; os animais domésticos; os animais silvestres; a compreensão e o respeito do está-

gio evolutivo do animal; a comunicação não verbal integrando os homens e os animais; a Etologia 

evidenciando a conexão entre os seres vivos; a coexistência pacífica; o pré-humano auxiliando na 

expressão da afetividade; a condição evolutiva de levar de eito a assistência às consciências 

humanas e princípios conscienciais; a qualidade do aprofundamento da vinculação entre os pri-

mos-animais e irmãos chimpanzés; os pré-humanos auxiliando no resgate de conscins vítimas de 

acidentes ou catástrofes naturais; o subumano-terapeuta; a militância anticaça, consciente e deli-

berada; a domesticação mútua entre homem e pré-humanos; o animal doméstico refletindo 

a mente do cuidador; o apriorismo; o antiuniversalismo; o abandono animal; o zoocida profissio-

nal; a conduta egoica e possessiva capaz de manter pássaros engaiolados; as rinhas de galos, ca-

nários e peixes-betas; as corridas de cães e de cavalos; as touradas e safáris; o pré-humano acolhi-

do enquanto membro da família humana; as Sociedades Protetoras dos Animais; os inúmeros san-

tuários dedicados à proteção e cuidado dos animais selvagens; o porte responsável; a educação 

em bem-estar animal difundida nas escolas desde a tenra idade favorecendo a zooconvivialidade 

sadia. 

 

Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático; a zooenergia; a ec-

toplasmia; os amparadores extrafísicos afinizados com a assistência aos pré-humanos; o parapsi-

quismo do animal; os resgates extrafísicos realizados pelos amparadores conjuntamente com as 
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consciexes pré-humanas; os parafenômenos potencializados através da interfusão energética entre 

homem e pré-humano; as comunexes especializadas na Parazoologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo existente entre todos os seres vivos. 

Principiologia: o princípio da zooconvivialidade sadia. 

Codigologia: a elaboração de cláusula no código pessoal de Cosmoética (CPC) sobre 

zooconvivialidade. 

Teoriologia: a teoria da coexistência pacífica entre todos os seres vivos. 

Tecnologia: a técnica da aquisição do senso universalista; as técnicas assistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da 

Terra; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia integrando o Conselho dos Colégios 

Invisíveis da Conscienciologia (Colegiologia) da UNICIN. 

Efeitologia: o efeito benéfico da zooconvivialidade para a saúde holossomática das 

consciências. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através do convívio com o pré-humano. 

Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo evolutivo evidenciando a conexão inevitável entre as 

consciências e os princípios consciencias. 

Binomiologia: o binômio pré-humano–humano; o binômio pré-humano assistente–hu-

mano assistido; o binômio pré-humano assistido–humano assistente. 
Interaciologia: a interação vegetais-animais-homens.  

Crescendologia: o crescendo evolutivo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cos-

moética aplicado a zooconvivialidade. 

Trinomiologia: a reflexão do trinômio fitopensenização-zoopensenização-cosmopense-

nização. 

Politicologia: a política da megafraternidade já exequível. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na convivialidade com os pré-humanos. 

Filiologia: a zoofilia. 

Fobiologia: a zoofobia. 

Sindromologia: as manifestações extremadas da síndrome da ectopia afetiva (SEA); 

a síndrome da Anticosmoética Generalizada; a síndrome dos acumuladores compulsivos de ani-

mais.  

Holotecologia: a zooteca; a energoteca; a convivioteca; a parapsicoteca; a cosmoetico-

teca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Zoologia; a Biologia; a Etologia; a Interassis-

tenciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Psicologia; a Intrafisicolo-

gia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin zoofílica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; a conscin pesquisadora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista; os pré-humanos. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o veterinário; o cuidador; o adestra-

dor; o biólogo; o aquarista; o treinador de animais; o zoologista; o conscienciólogo; o conviviólo-

go; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o pesquisador. 
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Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a veterinária; a cuidadora; a adestrado-

ra; a bióloga; a aquarista; a treinadora de animais; a zoologista; a consciencióloga; a conviviólo-

ga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens convivius; o Homo sapi-

ens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens benevolens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minizooconvivialidade sadia = o ato de auxiliar financeiramente as So- 

ciedades Protetoras dos Animais; maxizooconvivialidade sadia = o ato de acolher e encaminhar 

pré-humanos necessitados; megazooconvivialidade sadia = o ato de elaborar e realizar projetos 

sociais de cuidado e proteção para com os pré-humanos. 

 

Culturologia: a cultura da zooconvivialidade sadia. 

 

Convivialidade. No universo da Conviviologia,  eis, na ordem alfabética, por exemplo,  

7 temas com divergências óbvias existentes entre a zooconvivialidade sadia e a zooconvivialidade 

doentia: 

 

Tabela  –  Zooconvivialidade Sadia versus Zooconvivialidade Doentia 

 

N
os

 Temas Identificadores Zooconvivialidade Sadia 
Zooconvivialidade 

Doentia 

1. Assistenciologia Postura pessoal acolhedora Postura pessoal indiferente 

2. Conviviologia Receptibilidade fraterna Rejeição antifraterna 

3. Cosmoeticologia Respeito evolutivo Desprezo antievolutivo 

4. Cuidadologia 
Encaminhamento 

terapêutico 
Abandono  

5. Energossomatologia Guarida energética Rechaçamento energético 

6. Perfilologia Zoofilia  Zoocídio  

7. Psicossomaticologia Afetividade equilibrada Agressividade 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 zooconvivialidade sadia, indicados para a expansão das 

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

01.  Abandono  animal:  Zooconviviologia;  Nosográfico. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Canis  lupus:  Cinologia;  Neutro. 

04.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

05.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

06.  Ignorantismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Indústria  canina:  Zooconviviologia;  Neutro. 

08.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro.  

09.  Lastro  subumano:  Evoluciologia;  Nosográfico.  

10.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  
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11.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

12.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático.  

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

14.  Subumano-terapeuta:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

15.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático.  

 

A  MEGAFRATERNIDADE  PESSOAL  PODE  SER  MENSURA-
DA  PELO  NÍVEL  DE  APLICABILIDADE  EMPÁTICA,  SINCE-

RA  E  ESPONTÂNEA  DA  CONSCIN,  NO  CONVÍVIO  COM   
OS  PRÉ-HUMANOS  E  COM  AS  DEMAIS  CONSCIÊNCIAS.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega lucidamente o senso de convívio frater-

no com os pré-humanos? Possui animais domésticos vivendo junto no lar? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

244 e 245. 

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 403. 

 
 

L. Z. 
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Z U M    M N E M Ô N I C O  
( A U T O R R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O zum mnemônico é o efeito retrospectivo de aproximação ou afloramento 

de determinada lembrança nítida, até nos mínimos detalhes, de cena ou episódio vivenciado (Au-

torretrocogniciologia) no passado recente ou remoto, desta vida humana ou de alguma retrovida 

intrafísica ou intermissiva, da conscin, quando hipermnemônica, ocorrendo ao modo de pinça-

mento do segmento pontual, relevante e alijado nos refolhos da memória. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo zum procede da palavra de origem onomatopaica do idioma In-

glês, zoom, “mover-se, causando zunido; movimentar-se rapidamente”, derivando a acepção para 

“ato ou efeito de variar e aumentar a imagem de algum objeto, sem perda de foco”. Apareceu, na 

Linguagem Cinematográfica, Fotográfica e Televisiva, em 1950. O termo mnemônico vem do 

idioma Latim Medieval, mnemonicus, e este do idioma Grego, mnémonikós, “de ou relativo à me-

mória; que tem boa memória; que se refere ao uso da memória”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Retrocognição de alta definição. 2.  Rememoração superrefinada. 

Neologia. As 4 expressões compostas zum mnemônico, zum mnemônico patológico, zum 

mnemônico homeostático e zum mnemônico intencional são neologismos técnicos da Autorretro-

cogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Retrocognição trivial. 2.  Rememoração comum. 

Estrangeirismologia: a open mind; os megafocos esquecidos nos gigabytes da memória 

pessoal; a memória RAM pessoal de alta definição; o megaflash mnemônico; o upgrade do follow 

up; o Retrocognitarium; o Cosmocognitarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à automnemônica mais remota. 

Unidade. O mnemopensene (engrama) é a unidade de medida ou de trabalho da retenção 

da memória ou Mnemotécnica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Retropensenologia; os mnemopensenes; a mne-

mopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o zum mnemônico; o zum mnemônico nominativo; o zum mnemônico nume-

ral; o zum mnemônico ideológico; o zum mnemônico e catalítico; os bons hábitos mnemônicos; 

os potenciais inatos; a inteligência mnemônica; a autoevocação sadia; a revivência minuciosa au-

topersuasiva; os destravadores conscienciológicos das autopercepções; a abertura mnemônica 

minuciosa; a megacognição; a polimemória; a hipermnésia; as retro-holomemórias; as retros-

pecções; a abertura da incubadora holomnemônica; a catálise mnemônica circunscrita; a re-

cuperação de engramas; o resgate da lembrança pragmática; os vincos mnemônicos pontuais; os 

gatilhos retrocognitivos heurísticos; a exumação do detalhe mnemônico; a recaptura da nuança 

existencial esquecida; a relevância do poder da memória pessoal correta; as autorretrocognições 

nítidas homeostáticas; a memorização superpontual; a compilação mnemônica detalhista; a au-

totenacidade mnemônica; a soltura mnemônica detalhista máxima; a autodisciplina da Imagística; 

a engrafia; o traço mnésico; a taquimnemônica; a memória fiel; a autodidaxia mnemônica; a te-

saurização mnemônica. 

 

Parafatologia: a autoparaprocedência; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as 

retroparapercepções; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os extrapolacionismos 

parapsíquicos; a minuciosidade do parafato transato considerada de modo isolado; a semente 
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mnemônica identificada; a onifluência dos detalhes das retrocognições das vivências mais remo-

tas; a Megafenomenologia; a clarividência multifacetada; a megafocagem consciencial seletiva;  

a pangrafia; os parafenômenos holomnemônicos da pré-cosmoconsciência; os paradiagnósticos 

minuciosos; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo mnemônico. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático. 

Tecnologia: a mnemotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

geneticologia. 

Neossinapsologia: as retroenergias das retrossinapses de retrovidas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial plurissecular. 

Enumerologia: o mnemopensene; a retroideia; o retroconstructo; o engrama; o retrode-

talhe; a retrossolução; o retrocatalisador. 

Binomiologia: o binômio apreensibilidade-compreensibilidade. 

Interaciologia: a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral. 

Crescendologia: o crescendo macrossoma–mnemossoma evoluído; o crescendo zum 

mnemônico catalítico–recuperação dos cons magnos; o crescendo visão estereogramática–zum 

mnemônico; o crescendo memória cerebral–holomemória. 

Trinomiologia: o trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos 

retrocognitivos; o trinômio do abertismo consciencial Mnemônica-Parapsiquismo-Pangrafia;  

o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória 

vulgar / zum mnemônico; o antagonismo extremo branco mental / zum mnemônico; o antagonis-

mo autografia cutânea / zum mnemônico. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a mnemofilia; a gnosiofilia. 

Fobiologia: a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia (lapsus memoriae). 

Maniologia: a nostomania. 

Holotecologia: a cronoteca; a fenomenoteca; a retrocognoteca; a holomnemoteca; a in-

telectoteca; a intermissioteca; a mentalsomatoteca; a parafisiologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorretrocogniciologia; a Holomnemônica; a Holomnemonio-

logia; a Automnemônica; a Holobiografologia; a Parafenomenologia; a Seriexologia; a Intermis-

siologia; a Parageneticologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

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-
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luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o leitor mnemônico; o mnemonista; o mnemosso-

maticista. 

 

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 leitora mnemônica; a mnemonista; a mne-

mossomaticista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens evocator; o Homo sa-

piens tachypsychicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo 

sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: zum mnemônico patológico = quando gerado a partir de alguma posses-

são interconsciencial, sendo desagradável ao modo de pseudomnésia; zum mnemônico homeostá-

tico = quando patrocinado por amparador extrafísico de função; zum mnemônico intencional = 

quando gerado voluntariamente pela potência mnésica da conscin autoconsciente. 

 

Culturologia: as retroculturas; o background cultural da personalidade. 

 

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 zum mnemônico, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

06.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Paraconscienciologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

 

AO  MODO  DE  EXTRAPOLACIONISMO  PARAPSÍQUICO  

AVANÇADO,  O  ZUM  MNEMÔNICO,  QUANDO  PARAFENÔ-
MENO  PRÉ-COSMOCONSCIENCIOLÓGICO,  PODE  IMPOR  

MUDANÇAS  COMPLETAS  NA  VIDA  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum episódio interpretável, logi-

camente, como zum mnemônico? Quais os efeitos deixados pela vivência? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  
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