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D E D O    D E    E V O L U C I Ó L O G O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O dedo de evoluciólogo é a expressão metafórica capaz de designar a inter-

venção, intercessão, ingerência, influência, intermediação, interversão ou interceptação de consci-

ência com nível evolutivo igual ou maior de 75% do Homo sapiens serenissimus, sobre determi-

nada situação, em favor de pessoa ou grupo, produzindo efeitos policármicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo dedo vem do idioma Latim, digitus, “ dedo da mão ou do pé, do 

homem e dos animais; medida de comprimento igual a de um dedo”. Surgiu no Século XIII.  

O termo evolução deriva do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de 

percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; 

desenvolver”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição logo procede do idioma 

Grego, lógos, “proposição; definição; palavra; discurso; saber; razão”. Surgiu em cultismos,  

a partir do Século XIX, com a acepção, “o que estuda; o que conhece; o especialista em”. 

Sinonimologia: 1.  Toque de evoluciólogo. 2.  Contato evoluciológico. 3.  Pegada de 

evoluciólogo. 4.  Acicate de orientador evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo dedo: deda-

da; dedal; dedaleira; dedão; dedar; dedeira; dedilhação; dedilhador; dedilhadora; dedilhamen-

to; dedilhar; dedilhável; dedilho; dedirróseo; dedo-durar; dedo-duro; dedudo; deduragem; de-

duramento; dedurante; dedurar; dedurismo; dedurista; dedurístico. 

Neologia. As 4 expressões compostas dedo de evoluciólogo, dedo de evoluciólogo no 

egocarma, dedo de evoluciólogo no grupocarma e dedo de evoluciólogo no policarma são neolo-

gismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Boi na linha. 2.  Toque de megassediador. 3.  Intervenção baratros-

férica. 4.  Estupro evolutivo. 5.  Forçação assediadora. 

Estrangeirismologia: o touch evoluciológico; os glimpses referentes às intervenções dos 

evoluciólogos; as atuações avant-garde; o rapport interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à atuação do evoluciólogo no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Proverbiologia: – É pelo dedo que se conhece o gigante. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal afim à Evoluciologia; os holopensenes pessoais 

dominando os holopensenes ambientais; a transformação holopensênica por aparente passe de 

mágica; o strong profile ortopensênico inquestionável; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os interassistenciopensenes; a interassistenciopensenidade; os megafraternopensenes; a me-

gafraternopensenidade; o holopensene dos evoluciólogos atuante de maneira ignota; os lateropen-

senes; a lateropensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os xenopensenes; a xenopenseni-

dade; os criptopensenes; a criptopensenidade. 

 

Fatologia: o dedo de evoluciólogo; a habilidade em solucionar contextos críticos ou gra-

ves pelo simples toque; a força presencial capaz de impactar e desassediar instantaneamente; a in-

vulgaridade do contato com o orientador evolutivo; o fato de o dedo do evoluciólogo poder valer 

por mais de mil mãos de pré-serenões; a maxipeça em relação aos pré-serenões, mas minipeça pe-

rante as Consciexes Livres (CLs); os adjutórios cotidianos insuspeitos em prol da evolução gru-

pal; as atuações assistenciais extremamente efetivas e otimizadas; a capacidade de fazer muito 

com pouco; as inoculações assistenciais; a despreocupação em arrogar para si os méritos dos êxi-
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tos e dos sucessos tarísticos; as intervenções megabrangentes de autoria quase imperceptível;  

a assistência despersonificada; a impessoalidade causal. 

 

Parafatologia: a frequência do estado vibracional (EV) permitindo a conexão com os 

evoluciólogos; o amparador dos amparadores extrafísicos; o ataque paraterapêutico; a parainter-

ceptação desassediadora; a permeabilidade onipresente do Maximecanismo Multidimensional In-

terassistencial; o ponto de virada nas reurbanizações extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paradireitologia-Cosmoeticologia enquanto síntese ma-

terpensênica dos evoluciólogos; o sinergismo protagonista-coadjuvante. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio de o menos doente 

ajudar o mais doente; o princípio de todo intermissivista ter tido a intervenção de evoluciólogo 

em maior ou menor grau; o princípio do 1 por todos e todos por 1; o princípio da primazia do to-

do em detrimento da parte; o princípio da impessoalidade; os princípios do Paradireito e da 

Cosmoética determinando a atuação do evoluciólogo. 

Codigologia: o exemplarismo do evoluciólogo explicitado no código pessoal de Cosmo-

ética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da reurbex; a teoria do apareci-

mento dos evoluciólogos; a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do anonimato sereno-

lógico; a teoria da infiltração cosmoética; a teoria da escala evolutiva. 

Colegiologia: o holopensene do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o evoluciólogo enquanto peça chave do efeito dominó assistenciológico;  

o efeito cascata policarmológico; o efeito halo das achegas evoluciológicas; o efeito borboleta 

sob controle; o efeito contagiante da liderança exercida pelas consciências mais evoluídas; os 

efeitos interexistenciais das atuações presentes; os efeitos potentes do mentalsoma sutil sobre  

o soma rústico. 

Ciclologia: o ciclo conexão-desconexão; o ciclo assistente-assistido. 

Enumerologia: o ato de desatravancar; o ato de desembargar; o ato de desimpedir; o ato 

de desinterditar; o ato de desobstruir; o ato de desopilar; o ato de desoprimir. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação paradeveres intermissivos–paradeveres do evoluciólogo;  

a interação parafenomenalidade-evolutividade; a interação ortopensenidade-megafraternidade; 

a interação parassemiologia do evoluciólogo–identificação dos evoluciólogos; a interação reur-

bex–medida interplanetária–evoluciólogo; a interação perfis evoluciológicos–perfis paradireito-

lógicos; a interação Paradireitologia-Cosmoeticologia-Evoluciologia. 

Crescendologia: o crescendo dedo-mão-braço-tronco-corpo-holossoma; o crescendo 

dedo de evoluciólogo–dedo de Serenão; o crescendo monovisão-cosmovisão-omnivisão-paracos-

movisão; o crescendo cognoscibilidade–semi-incognoscibilidade–quase incognoscibilidade–total 

incognoscibilidade. 

Trinomiologia: o trinômio exaustividade-detalhismo-circularidade; o trinômio eficácia- 

-efetividade-eficiência; o trinômio paraleis-paradireitos-paradeveres; o trinômio Parassociolo-

gia-Paraconviviologia-Grupocarmologia. 

Polinomiologia: o polinômio Etiologia-Hermeneuticologia-Exegética-Parexegética-Ul-

trexegética. 

Antagonismologia: o antagonismo fama / anonimato; o antagonismo palco / bastidor;  

o antagonismo coercitividade truculenta / irresistibilidade cosmoética; o antagonismo primeirão 

/ segundão; o antagonismo intervenção assistencial / determinismo evolutivo; o antagonismo pé 

no peito / ombro a ombro; o antagonismo omissão ostensiva coletiva / intervenção sutil indivi-

dual. 

Paradoxologia: o paradoxo de as intervenções amparadoras serem silenciosas mas me-

gaimpactantes; o paradoxo de as atuações pontuais gerarem efeitos exponenciais; o paradoxo de  
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o evoluciólogo ser high profile mas agir em low profile; o paradoxo da comunicação codificada; 

o paradoxo de as decisões do evoluciólogo poderem causar dor e sofrimento, embora momentâ-

neos, a determinado(s) assistido(s); o paradoxo da autossuficiência na interdependência; o para-

doxo de a evolução ser individual, porém ninguém evoluir sozinho. 

Politicologia: a meritocracia; a criptocracia. 

Legislogia: a lei da retribuição; a lei da interdependência; a lei da coevolução; a lei da 

grupalidade; a lei do gregarismo; a lei das responsabilizações evolutivas; as leis da holocarmali-

dade. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a analiticofilia;  

a seriexofilia; a cosmopensenofilia. 

Mitologia: o mito da intangibilidade dos evoluciólogos. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Megafraternologia; a Interassistenciologia;  

a Reurbanologia; a Pré-Intermissiologia; a Liderologia; a Proexologia; a Interconscienciologia;  

a Policonscienciologia; a Parelencologia; a Interprisiologia; a Interdependenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o voluntário da megafraternidade; a consciência-fermento. 

 

Masculinologia: o anticonflitólogo; o codigólogo; o cosmoeticólogo; o cosmólogo; o in-

terassistenciólogo universalista; o megafraternólogo; o meritólogo; o pacifismólogo; o paraadvo-

gado; o paracriminólogo; o paradiplomata; o parafilósofo; o para-hermeneuta; o para-historiólo-

go; o parainvestigador; o parajurisconsulto; o parajurisprudente; o paralegislólogo; o paramagis-

trado; o parapoliticólogo; o paraprocessólogo; o paraprospectólogo; o parassociólogo; o paratéc-

nico judiciário; o parauditor evolutivo; o parepistemólogo; o parestadista; o paretólogo; o parexe-

geta; o policarmólogo; o paradireitólogo; o evoluciólogo Transmentor; o Serenão. 

 

Femininologia: a anticonflitóloga; a codigóloga; a cosmoeticóloga; a cosmóloga; a inte-

rassistencióloga universalista; a megafraternóloga; a meritóloga; a pacifismóloga; a paraadvoga-

da; a paracriminóloga; a paradiplomata; a parafilósofa; a para-hermeneuta; a para-historióloga;  

a parainvestigadora; a parajurisconsulta; a parajurisprudente; a paralegislóloga; a paramagistrada; 

a parapoliticóloga; a paraprocessóloga; a paraprospectóloga; a parassocióloga; a paratécnica judi-

ciária; a parauditora evolutiva; a parepistemóloga; a parestadista; a paretóloga; a parexegeta; a po-

licarmóloga; a paradireitóloga; a evolucióloga; a Serenona Manacá. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Ho-

mo sapiens paralegislogus; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens discernimentum; 

o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; 

o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dedo de evoluciólogo no egocarma = a intercessão de orientador evoluti-

vo na proéxis pessoal, auxiliando o intermissivista na superação ou atravessamento de condição 

interassistencial desafiadora; dedo de evoluciólogo no grupocarma = a intercessão de orientador 

evolutivo na maxiproéxis grupal, auxiliando nos acertos e recomposições grupocármicas; dedo de 

evoluciólogo no policarma = a intercessão de orientador evolutivo em megagescon policármica, 

auxiliando no holocarma das nações. 

 

Culturologia: a cultura avançada da Evoluciologia. 
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Presença. Segundo a Parapercepciologia, é possível identificar a presença, mais ou me-

nos ostensiva, do dedo de evoluciólogo nas 100 situações, por exemplo, em ordem alfabética se-

gundo as respectivas especialidades: 

01. Administraciologia: na determinação de rumos em setores importantes de comu-

nexes evoluídas. 

02. Amparologia: na formação de amparadores técnicos. 

03. Anonimatologia: nos bastidores do Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial. 

04. Anticonflitologia: nas mediações de conflitos complexos e delicados. 

05. Assistenciologia: no aumento consistente e instantâneo da autoconfiança do assisti-

do em prol da tarefa assistencial exigida. 

06. Autevoluciologia: na apuração do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) após  

a segunda dessoma. 

07. Cerebrologia: nos incrementos sinápticos acerca do senso de invulnerabilidade  

e imortalidade da consciência. 

08. Codigologia: nas mudanças dos códigos consagrados e dos costumes humanos de-

fasados. 

09. Comunexologia: no franqueamento de projetores ou consciexes a comunexes avan-

çadas. 

10. Comunicologia: nos estabelecimentos de diálogos interculturais e interétnicos, na 

prática. 

11. Conscienciocentrologia: nos momentos de especial sinergismo entre Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs). 

12. Consciencioterapeuticologia: na remissão de doenças ou minidoenças segundo  

o mérito do assistido. 

13. Cosmoeticologia: no aumento insuspeito da média da cosmoeticidade planetária. 

14. Cosmovisiologia: nos encaminhamentos às Centrais Extrafísicas em geral. 

15. Cronologia: no cálculo do timing das ressomas. 

16. Culturologia: na superação de culturalismos antievolutivos. 

17. Decidologia: nas decisões envolvendo impasses graves e, em geral, arrebatando 

muitas consciências. 

18. Desassediologia: no acolhimento, orientação e encaminhamento de megassedia-

dores. 

19. Despertologia: no auxílio à formação de seres despertos. 

20. Dessomatologia: nas dessomas ou catástrofes coletivas. 

21. Empreendedorismologia: no desenvolvimento de projetos intrafísicos de amplo al-

cance assistencial. 

22. Energossomatologia: nos encapsulamentos energéticos com o intuito de evitar ca-

tástrofes ou tragédias pessoais ou grupais. 

23. Equilibriologia: no reestabelecimento do equilíbrio em conflitos aparentemente in-

solúveis. 

24. Equipexologia: na formação de equipexes técnicas em recomposição grupocármica. 

25. Erudiciologia: na composição de obra conectando diversos saberes em várias lín-

guas com finalidade útil à vida humana. 

26. Exemplarismologia: nas demonstrações práticas de verpons inalcançáveis às cons-

ciências pré-serenonas vulgares. 

27. Extrafisicologia: nos paramomentos impactoterápicos cosmoéticos e acachapantes. 

28. Extraterrestriologia: nas intermediações de contatos extraterrestriológicos. 

29. Geneticologia: nas qualificações genéticas a partir da ressoma em determinado gru-

po familiar. 

30. Governologia: nas intercessões em prol das formas de governo mais equânimes  

e cosmoéticas. 
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31. Grupocarmologia: nas conexões de consciências envolvidas grupocarmicamente 

tanto intra quanto extrafisicamente. 

32. Gruporrevezamentologia: nas obras realizadas com o intuito de servirem enquanto 

cápsulas do tempo grupais. 

33. Heterodesassediologia: nos preparativos até o desassédio efetivamente de grupos 

mais empedernidos evolutivamente. 

34. Heuristicologia: na inspiração de ideias avançadas e de amplo espectro tarístico. 

35. Holocarmologia: no fenômeno da visão panorâmica holomnemônica na qual são 

aferidas as atenuantes e agravantes holocármicas. 

36. Holopensenologia: nas qualificações repentinas de determinado holopensene. 

37. Homeostaticologia: nas depurações energéticas de ambientes intra ou extrafísicos. 

38. Infiltraciologia: nas tarefas de infiltração cosmoética. 

39. Interassistenciologia: nas neutralizações de consciências atravancadoras de deter-

minado trabalho assistencial relevante. 

40. Intermissiologia: nas viabilizações necessárias ao acesso da consciex ao Curso In-

termissivo (CI). 

41. Interpretaciologia: no auxílio às intepretações profundas dos mecanismos evoluti-

vos do Cosmos. 

42. Interprisiologia: no mapeamento das interprisões grupocármicas de maneira abran-

gente. 

43. Intrafisicologia: na intrafisicalização de ideias avançadas do Curso Intermissivo. 

44. Inventariologia: nos balanços existenciais do proexista em momento crítico da pro-

éxis. 

45. Lateropensenologia: nos insights capazes de mudar destinos. 

46. Liderologia: no gerenciamento de corpo discente e docente dos Cursos Intermis-

sivos. 

47. Lucidologia: na elevação de súbito e exponencial do nível da lucidez do assistente. 

48. Macrossomatologia: na programação genética de macrossomas. 

49. Maxiproexologia: na concatenação de pessoas para realização de maxipróexis 

grupais. 

50. Megafraternologia: nas interações interconscienciais megafraternas. 

51. Megagesconologia: no desenvolvimento de megagescons libertárias. 

52. Mentalsomatologia: na soltura do mentalsoma a fim de facilitar o recebimento de 

ideias avançadas em bloco. 

53. Multidimensionologia: no desencadeamento de fenômenos em prol da autoconsci-

entização multidimensional (AM) inquestionável. 

54. Ofiexologia: na estruturação e manutenção de ofiexes. 

55. Pacifismologia: nos acordos de paz entre povos em conflito. 

56. Pangrafologia: nos acoplamentos pangráficos. 

57. Parabanhologia: nos parabanhos energéticos acima do normal. 

58. Paracientificologia: nas pesquisas de ponta dos Cursos Intermissivos. 

59. Paracogniciologia: na recuperação de megacons em favor de conscins. 

60. Paracosmovisiologia: na implantação lúcida de corpus de ideias libertadoras,  

a exemplo do paradigma consciencial, em vários planetas. 

61. Paradeontologia: nas recomendações sobre paradeveres intermissivos a serem as-

sumidos pelas consciexes pré-ressomantes. 

62. Paradiplomaciologia: nos intercâmbios interplanetários paradiplomáticos. 

63. Paradireitologia: na defesa dos direitos de consciexes perseguidas, quando opor-

tuno. 

64. Paradoxologia: no auxílio ao vislumbre de obviedades sofisticadas implícitas na re-

alidade cotidiana. 

65. Paraecologia: nas ações em prol do ambiente planetário e da homeostase da fauna  

e da flora. 
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66. Parageneticologia: na otimização dos trafores paragenéticos a fim de se sobressai-

rem em relação aos trafares epigenéticos. 

67. Parageopoliticologia: nas atividades voltadas às superações dos regionalismos mul-

tidimensionais anacrônicos. 

68. Para-Hermeneuticologia: na ajuda aos interessados à formação dos fundamentos 

da Hermenêutica da Evoluciologia. 

69. Parajurisprudenciologia: nos paraprecedentes parajurisprudenciais. 

70. Paramagistraturologia: nas decisões, orientações ou encaminhamentos evolutivos 

fundamentados na Paralegislogia. 

71. Parapedagogiologia: na constituição da grade curricular das matérias ministradas 

nos Cursos Intermissivos. 

72. Parapercepciologia: nos cursos de campo conscienciológicos, a exemplo da Exten-

são em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), oferecido pelo Instituto Internacional de Pro-

jeciologia e Conscienciologia (IIPC). 

73. Parapesquisologia: nas pesquisas mentaissomáticas paracosmovisiológicas. 

74. Parapoliticologia: no desenvolvimento de políticas intrafísicas mais condizentes 

com as parapolíticas das comunexes avançadas. 

75. Pararquiteturologia: Na confecção do design das comunexes evoluídas. 

76. Pararretrocogniciologia: no desencadeamento de retrocognição de momento-chave 

do período intermissivo. 

77. Parasseguranciologia: no estabelecimento dos protocolos e paraprotocolos de se-

gurança do grupo de consciências sob guarda e proteção. 

78. Parassociologia: na instalação de comunexes evoluídas sob a supervisão dos Sere-

nões. 

79. Perfilologia: nas definições dos papéis proexológicos a serem desempenhados nos 

palcos existenciais intrafísicos. 

80. Policarmologia: nos trabalhos essencialmente policármicos. 

81. Politicologia: nos contextos políticos decisivos de qualquer país. 

82. Precogniciologia: Na tomada de medidas preventivas, muitas vezes incompreendi-

das pela maioria, de acordo com o princípio da economia de males. 

83. Pré-Intermissiologia: no resgate de grupos de alta representatividade enredados ex-

trafisicamente em dimensões baratrosféricas. 

84. Projeciologia: nas projeções de mentalsoma ou cosmoconsciência. 

85. Reciclologia: nas conquistas autevolutivas relevantes das consciências pré-sereno-

nas em geral. 

86. Reeducaciologia: nos ensinamentos magnos do Curso Intermissivo. 

87. Ressomatologia: nos preparativos essenciais às ressomas. 

88. Retrocogniciologia: no desencadeamento de autorretrocognição grupocármica pro-

funda. 

89. Reurbexologia: na liderança de grupos de trabalho reurbexológicos. 

90. Serenologia: na canalização do contato com Serenões. 

91. Sincronologia: no mapeamento das sincronicidades e parassincronicidades do gru-

po evolutivo sob tutela. 

92. Sociologia: na consecução do Estado Mundial. 

93. Taristicologia: no apoio às tares universalistas frente aos complexos dilemas relati-

vísticos. 

94. Tecnologia: no encaminhamento de intermissivistas para consultas técnicas na para-

psicoteca. 

95. Tenepessologia: nos balanços tenepessológicos, em geral anuais, do tenepessista 

veterano. 

96. Transafetivologia: no acolhimento livre de emocionalismos, paixões ou reações 

psicossomáticas das consciências com enfermidades profundas. 

97. Transmigraciologia: nas transmigrações interplanetárias. 
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98. Visitaciologia: nas parexcursões interplanetárias. 

99. Volitaciologia: na mobilização de grupos volitativos em missão assistencial crítica. 

100. Voluntariologia: na inauguração de instituições de voluntariado cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o dedo de evoluciólogo, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autoparelencologia  interassistencial:  Parelencologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

12.  Intervenção  extrafísica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Lei  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Parassemiologia  do  evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

A  INCIDÊNCIA  DO  DEDO  DE  EVOLUCIÓLOGO  CARACTE-
RIZA-SE  POR  3  CONDIÇÕES  SINE  QUA  NON:  O  MÉRITO  

DO  ASSISTIDO,  AS  COMPLEXIDADES  DA  PROBLEMÁTICA   
E  AS  EXTENSÕES  DA  ASSISTÊNCIA  A  SER  ALCANÇADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a atuação de evoluciólogo na atual 

proéxis? Se sim, qual era o contexto envolvido e os resultados obtidos? 
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