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P O S I T I V I D A D E    A M B Í G U A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A positividade ambígua é o ato, efeito, condição, reação, posicionamento 

ou manifestação errada, negativa ou menos digna da conscin na vivência de alguma experimenta-

ção suposta e naturalmente positiva, sadia, evolutiva, homeostática e cosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo positivo vem do idioma Latim, positivus, “convencional; aciden-

tal”. Surgiu no Século XVI. A palavra positividade apareceu no Século XIX. O vocábulo ambí-

guo deriva também do idioma Latim, ambiguus, “que tem 2 sentidos; equívoco; duvidoso”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ação equivocada. 2.  Abordagem errada. 3.  Atitude contraditória.  

4.  Postura ambígua. 5.  Vivência distorcida. 6.  Negatividade. 

Neologia. As 3 expressões compostas positividade ambígua, positividade ambígua mí-

nima e positividade ambígua máxima são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Abordagem correta. 2.  Postura equilibrada. 3.  Positividade.  

4.  Inutilogia. 

Estrangeirismologia: a falta do know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a positividade ambígua; o positivo tornado negativo; o correto tornado erra-

do; a displicência da conscin; os comocionalismos; a apriorismose; o porão consciencial; o subcé-

rebro abdominal; a incompreensibilidade; o ansiosismo; o autocomprometimento pela desatenção; 

a saída do megafoco da vivência; a predisposição à interprisão grupocármica; a conação errônea; 

a reação exagerada; o bifrontismo; a distorção da vivência; a sedução da simplificação; a trun-

cagem intraconsciencial; o gargalo operacional; o caminho da causa perdida; a ausência da 

bússola consciencial; os amores errados; a ausência do autodiscernimento sutil; a falta da cosmo-

visão. 

 

Parafatologia: o abuso das energias conscienciais (ECs); a ausência da vivência do esta-

do 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 Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Efeitologia: a produção tecnológica com efeitos ecológicos nocivos. 

Paradoxologia: a postura paradoxal. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a patopensenoteca; a psicossomatoteca; a psicopaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Fatuística; a Parafatuística; a Psicossomato-

logia; a Mentalsomatologia; a Deficienciologia; a Desviologia; a Enganologia; a Parapatologia;  

a Vivenciologia; a Paraprofilaxiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa 

autassediada; a conscin displicente; a conscin sem megafoco; a conscin bifronte; a personalidade 

acrítica; a pessoa crédula; a pessoa descuidada; a conscin eletronótica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o bamburrista perdulário. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a bamburrista perdulária. 

 

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

piens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens illucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: positividade ambígua mínima = a atitude ingrata de quem recebe a assis-

tência e, depois, debocha da pessoa assistente; positividade ambígua máxima = a atitude autopro-

motora de quem assiste e, depois, sugere a promoção da assistência executada ao assistido re-

ceptor. 

Personologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a positividade ambígua pode se manifes-

tar por intermédio de várias causas ou fatores desencadeantes, entre os quais as carências pes-

soais, por exemplo, estas 7, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Etiologia: a causa positiva, contudo com efeito contraproducente por incúria. 

2.  Experimentologia: a realidade positiva empregada negativamente com outros obje-

tivos. 

3.  Multiculturalismo: o vício da formação cultural mantendo a conscin despreparada. 

4.  Perdularismo: a visão curta trazendo o desperdício à experiência sadia. 

5.  Planejamento: a ausência do pré-requisito do planejamento acurado. 

6.  Prospectiva: a falta do projeto de viabilidade dentro do universo ou contexto. 

7.  Qualificação: o objetivo bom, em tese, abordado com óbvia incompetência. 

 

Caracterologia. Do ponto de vista da Psicossomatologia, a positividade ambígua apa-

rece inúmeras vezes por intermédio da condição da inconsciência pessoal, por exemplo, estas  

7, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Autoconsciencialidade: a inconsciência quanto aos detalhes e efeitos dos aconteci-

mentos. 

2.  Autocriticismo: a inconsciência quanto à autocrítica exigida pelos fatos ou parafatos 

confluentes. 

3.  Emocionalismo: a inconsciência dos efeitos da compaixão quando excessiva. 

4.  Euforin: a inconsciência do estado da euforin quando malempregado pelo entusias-

mo transbordante. 

5.  Extrapolacionismo: a inconsciência da mensagem do extrapolacionismo não-entre-

vista nos fenômenos vivenciados. 

6.  Primener: a inconsciência da ocorrência da primener passando batida ou desperce-

bida. 

7.  Valor: a inconsciência quanto à relevância da experiência sadia na própria vida. 

 

Eletronóticas. No âmbito da Intrafisicologia, a positividade ambígua incide frequente-

mente, com ampla expressão, nas vivências das conscins eletronóticas quando bifrontes ou indife-

rentes à qualificação dos detalhes das escolhas dos objetivos, por exemplo, estas 3, listadas na or-

dem alfabética: 

1.  Biógrafo: experiente e mercantilista. 

2.  Filósofo: erudito e tabagista. 
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3.  Jurisconsulto: sábio e leniente. 

 

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 positividade ambígua, indicados para a expansão das 

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

A  POSTURA  DA  POSITIVIDADE  AMBÍGUA  ACOMETE   
MAIS  QUEM  MENOSPREZA  OS  DETALHES  DA  ASSISTEN-
CIALIDADE  INTERCONSCIENCIAL,  VIVENDO  COM  DUBIE-  

DADE  NOS  PROPÓSITOS  ATÉ  OS  MAIS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você ainda comete algum ato, mesmo sutil, de positividade ambígua? 

Tem autoconsciência plena das consequências? 


