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E M A N C I P A Ç Ã O    CO 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. A emancipação consciencial é o ato ou efeito de a conscin tornar-se consci-

entemente livre das influências auto e heterassediadoras (Interprisiologia), promovendo maior pa-

tamar de autonomia intra e extraconsciencial, qualificando a liderança assistencial grupocármica  

e a responsabilidade quanto ao uso do livre arbítrio, visando atuar harmonicamente integrada ao 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial (minipeça lúcida), conforme o fluxo do Cos-

mos (Cosmoeticologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo emancipação vem do idioma Latim, emancipatio, “emancipa-

ção; ato de alienar (uma propriedade)”. Surgiu no Século XIV. O termo 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. 

Sinonimologia: 1.  Emancipação cosmoética. 2.  Libertação consciencial. 3.  Antiescra-

vização consciencial. 4.  Conquista da autonomia consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo emancipa-

ção: autemancipação; biemancipação; emancipacionismo; emancipacionista; emancipada; 

emancipado; emancipador; emancipadora; emancipar; emancipatório; emancipável; grupeman-

cipação; heteremanipação; maxiemancipação; miniemancipação; megaemancipação; pareman-

cipação; poliemancipação; transemancipação. 

Neologia. As 5 expressões compostas emancipação consciencial, miniemancipação 
consciencial, maxiemancipação consciencial, megaemancipação consciencial e transemancipa-

ção consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Escravização consciencial. 2.  Subjugação consciencial. 3.  Assedia-

lidade interconsciencial. 4.  Antidesperticidade. 5.  Interprisão grupocármica. 

Estrangeirismologia: o neomodus faciendi; o Despertarium; o Serenarium; o Priorita-

rium; o ultimatum cosmoético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Desassediologia Teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Emanci-

par-se: paradever consciencial. 

Coloquiologia. A expressão popular: – Viva e deixe viver. 
Citaciologia. Eis pensamento de Confúcio (551–479 a.e.c.) sobre o tema: – A condição 

de um homem superior é tripla. Virtuoso, ele está livre das ansiedades. Sábio, ele está livre das 

perplexidades. Corajoso, ele está livre do medo. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Emancipação. As áreas da educação e da saúde são as melhores, na vida intrafísi-

ca, para a conscin se emancipar no caminho da evolução”. 

2.  “Era. Quem deseja fazer progressos com os seus poderes ou talentos parapsíquicos 

latentes, nesta Era de Emancipação Extrafísica, não tem tempo a perder, ante princípio da des-

crença e os cursos, técnicas e eventos promovidos pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

A época do medo desarrazoado, superstições, crendices, rituais abstrusos, práticas irracionais  

e misticismos de todas as naturezas ficou para trás para as conscins intermissivistas”. 

3.  “Liberdade. Paradoxalmente, a melhor liberdade pessoal é a que aprisiona mais  
a consciência. Quanto mais acertada seja a sua conduta, mais minipeça lúcida do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial você será consciencialmente e com a satisfação máxima”. 
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4.  “Megagescon. A pessoa que trabalha prioritariamente com o mentalsoma constitui 

exceção na Socin ainda patológica. Se a conscin publica a megagescon tende a se emancipar dos 

megassediadores”. 

 

Filosofia: o Cosmovisionismo; o Universalismo; a Megafraternidade; a Holofilosofia. 

Unidade. A unidade de medida da emancipação consciencial é o liberopensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da libertação grupocármica; o holopensene pessoal 

da Parapercepciologia Interassistencial; os antipensenes; a antipensenidade; os belicopensenes;  
a belicopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoetico-

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o direito inalienável à li-

berdade de pensenização; a liberdade de expor a própria pensenidade; o abertismo pensênico;  

a eliminação dos monopensenes autossabotadores; a antipensenização liberticida; os patopensenes 

cativos; a neopensenidade pós-emancipação; o autesforço parapsíquico visando a expansão da 

liberopensenização; a autopensenidade analógica; o holopensene da liberdade multidimensional;  

o holopensene da desassedialidade; o holopensene da Liberopensenologia; o holopensene da De-

sassediologia; o holopensene da Cosmoconscienciologia. 

 
Fatologia: a expansão do livre arbítrio consciencial como resultado dos acertos evoluti-

vos; o mérito interassistencial; a maxissuperação; a megarrecin; a magnoproéxis; o senso de ma-

xipriorização evolutiva; o voo livre na autevolução; a ampliação da autoconsciencialidade; a su-

peração das fronteiras autoimpostas; a extinção da mediocridade pessoal; a libertação dos autassé-

dios; a anticonflitividade teática; a estatística motivadora; as crises de crescimento oportunas;  

a autolibertação emocional; o anticomocionalismo; a resolução de mágoas e conflitos; o otimismo 

cosmoético; o antidogmatismo pessoal; a eliminação das crenças disfuncionais; a autolibertação 

quanto às cangas sociais; a perda do valor da opinião pública; a sabedoria ante às tentações intra-

físicas; a espontaneidade lúcida na condição de termômetro da maturidade holossomática; a profi-

laxia quanto às sujeições interconscienciais; a desopressão dos trafores; a assunção do megatrafor; 

a antiescravidão doméstica; a antiescravidão afetiva; a antiescravidão interpessoal; a antiescra-

vidão social; a antiescravidão tecnológica; a antiescravidão profissional; a antiescravidão inte-
lectual; a antiescravidão parapsíquica; a vitimização não cavada; o perdão irrestrito; a superação 

do determinismo intrafisicalista; a evitação dos acumpliciamentos anticosmoéticos; o ato de saber 

conviver com os erros pessoais e alheios; o sobrepairamento das heteroimaturidades; a releva-

lidade consciente; a intercooperação franca; a interassistencialidade além de interesses pessoais 

ou méritos alheios; a qualificação lúcida dos vínculos grupocármicos; o Livro dos Credores Gru-

pocármicos (LCG) enquanto símbolo da autemancipação; a gratidão consciencial expressa; o ma-

nejo consciente da conta holocármica; o papel essencial do duplismo libertário; o elastecimento 

da mundivisão; a autocognição enquanto elemento libertador; a excarceração consciente dos atri-

butos mentaissomáticos nobres; o senso universalista aplicado; o Manual Pessoal de Prioridades 

(MPP); a transcendência das automanifestações holossomáticas; as pesquisas despertológicas pes-

soais; as insinuações evolutivas antecipatórias (Extrapolacionismologia). 

 

Parafatologia: a emancipação consciencial; a conquista da autonomia intra e extrafísica; 

a alforria multidimensional da consciência; o 13 de maio seriexológico da conscin lúcida; a liber-

tação dos grilhões intra, inter, extra e paraconscienciais; o fraterno atendimento multidimensional 

dedicado aos assediadores; a liberdade de expressão multidimensional; a adultidade seriexológica; 

a condição dos elders evolutivos autoconscientes; o alívio da pressão assediadora; a desopressão 

da bagagem holobiográfica; o acesso maior aos refolhos da holomemória; as retrocognições para-

terapêuticas; a expurgação dos nódulos holomnemônicos; os parapsicodramas retrocognitivos 
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grupolibertadores; o descolamento grupocármico autolibertador; a autovivência do estado vibraci-

onal (EV) profilático expandindo o autoparapsiquismo; a iscagem interconsciencial lúcida eman-

cipando a conscin assediada e, posteriormente, a consciex assediadora; a paraimunidade advinda 

da autoridade moral multidimensional; a força parapresencial imposta pela parapsicosfera eman-

cipada; a primavera energética (primener) assistencialmente conquistada; a paraperceptibilidade 

anulando a ditadura do soma; os extrapolacionismos parapsíquicos antecedendo a autemancipação 

despertológica; a autotranscendência parapsíquica quanto às formas e forças modeladoras da vida 

humana; a exoprojeção expandindo os próprios limites intraconscienciais; a quebra das automi-

meses fossilizadoras; a cura do psicossoma seriexologicamente inflamado; a interassistencialida-

de enquanto moeda holocármica da Liberologia; a liderança intermissiva consolidando a emanci-

pação consciencial (Pré-Intermissiologia); a inteligência policármica; a soltura mentalsomática 
neoverponológica (Parapolineurolexicologia); a revelação de personalidades consecutivas predis-

pondo neoemancipações; o irrompimento do paracérebro; o gargalo vivido na fase de libertação 

do Curso Grupocármico da Evolução; o papel decisivo do Curso Intermissivo (CI); a depuração 

da autoidentidade ao longo do périplo evolutivo; a profissionalização da minipeça interassistenci-

al; o fim das vidas humanas trancadas; a emancipação da serialidade multiexistencial realizada 

pela Conscientia libera (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo emancipação consciencial–autodoação interassistencial; 

o sinergismo retrovida crítica–maxiproéxis atual. 
Principiologia: o princípio da descrença (PD) oferecendo a liberdade de escolha pesqui-

sística; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da afinidade interconsciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coedes. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas para ampliação do mundo pessoal; a técnica 

da mudança de bloco pensênico; as técnicas projetivas; as técnicas de desassédio mentalsomáti-

co; a técnica da bilibertação inversora; as técnicas extrafísicas da parapsicoteca; as técnicas de 

autopesquisa seriexológica; a técnica de expansão dos neuroléxicos. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos multidimensionais no grupo ocasionados pela autemancipação 
consciencial; a depuração paragenética enquanto efeito da emancipação consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à assunção de neopatamares evolutivos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal da atividade (CMP); o ciclo CI-tenepes-epi-

centrismo-ofiex-compléxis; o ciclo recéxis-recin-autossuperação; o ciclo autoconsciencioterápi-

co; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo autorreflexão-autodecisão-autemancipação- 

-neorreflexão; o ciclo seriexológico algoz-vítima. 

Enumerologia: a autemancipação (Intraconscienciologia); a biemancipação (Duplolo-

gia); a grupemancipação (Interassistenciologia); a heteremancipação (Recomposiciologia); a pa-

remancipação (Despertologia); a poliemancipação (Policarmologia); a transemancipação (CL). 

Binomiologia: o binômio linguagem consciencial–fronteira extraconsciencial; o binô-

mio revelar-relevar; o binômio omissão deficitária–omissão superavitária; o binômio ser-estar; 
o binômio desamarração-emancipação; o binômio desperticidade–glasnost multidimensional;  

o binômio liberdade-libertação. 

Interaciologia: a interação das emancipações setoriais potencializando a autodesperti-

cidade; a interação recebimentos-retribuições; a interação recuperação de megacons–emancipa-

ção consciencial; a interação estorcegão multidimensional–autemancipação consciencial; a inte-

ração desperticidade–liderança intermissiva; a interação microcosmo-macrocosmo; a interação 

liberdade interior–experiência extrafísica. 
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Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex emancipando assistentes e assistidos; o cres-

cendo Pré-Intermissiologia–Liderologia Intermissiva; o crescendo tares-libertação; o crescendo 

autodesrepressão-autemancipação; o crescendo autodesassédio-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio benignidade-benevolência-benemerência; a superação do tri-

nômio prestígio-posição-poder; o trinômio liberdade-responsabilidade-autocosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio erro-remorso-perdão-interassistencialidade; o polinômio 

egocarma-duplocarma-grupocarma-policarma. 

Antagonismologia: o antagonismo interdependência / interprisão; o antagonismo rele-

validade / omissão; o antagonismo autemancipação / autoflagelação; o antagonismo (dupla) 

emancipado evolutivo / satélite de assediador; o antagonismo psicossoma escravizador / mental-

soma liberto; o antagonismo autovitimização / heterolibertação; o antagonismo ter / ser. 
Paradoxologia: o paradoxo do estupro evolutivo; o paradoxo de quanto mais submetido 

ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, maior a liberdade consciencial; o para-

doxo da paraprofilaxia despertológica; o paradoxo das omissões emancipadoras; o paradoxo da 

consciência interprisioneira feliz; o paradoxo amizade-debate; o megaparadoxo evolutivo. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei cosmoética de causa e efeito. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da evoluciofobia. 

Sindromologia: a cura quanto à síndrome da mediocrização consciencial. 

Mitologia: o mito do super-homem. 

Holotecologia: a volicioteca; a cronoteca; a liberoteca; a pensenoteca; a cosmoteca;  
a evolucioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Liberologia; a Liberopensenologia; a Desperto-

logia; a Autonomologia; a Paradireitologia; a Cogniciologia; a Cosmovisiologia; a Holocarmolo-

gia; a Seriexologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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 libertarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens jubilatus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens maxijubilatus; o Homo sapiens 
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transverponarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sa-

piens interassistentialis; o Homo sapiens mutator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniemancipação consciencial = a projetabilidade lúcida (PL); maxie-

mancipação consciencial = a desperticidade teática; megaemancipação consciencial = o serenis-

mo consciencial; transemancipação consciencial = a terceira dessoma. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica. 

 
Taxologia. Considerando a Cosmovisiologia, a emancipação ocorre em diferentes seto-

res da manifestação consciencial e com diversas camadas de profundidade, havendo aquelas mais 

avançadas e significativas no contexto seriexológico. Nesse sentido, eis ordenadas alfabeticamen-

te, 40 tipos de emancipação consciencial capazes de elevar a visão de conjunto sobre o tema: 

01. Emancipação assediológica: a desperticidade. 

02. Emancipação autoproexológica: a maximoréxis. 

03. Emancipação baratrosférica: o Curso Intermissivo. 

04. Emancipação cerebral: a projeção de mentalsoma. 

05. Emancipação comunexológica: a intermissão mudancista. 

06. Emancipação conformática: o conscienciês. 

07. Emancipação cosmopensenológica: a cosmoconsciência. 
08. Emancipação dessomatológica: o pós-compléxis (euforex). 

09. Emancipação econômica: a independência financeira (pé-de-meia). 

10. Emancipação emocional: a transafetividade. 

11. Emancipação existencial: o autorrevezamento multiexistencial. 

12. Emancipação familiar: a adultidade. 

13. Emancipação geopolítica: a radicação vitalícia. 

14. Emancipação grupocármica: a policarmalidade. 

15. Emancipação holocármica: a Serenologia. 

16. Emancipação holomnemônica: a pangrafia seriexológica. 

17. Emancipação holossomática: a semiconsciexialidade. 

18. Emancipação ideológica: a maxidissidência. 

19. Emancipação intelectual: a neoverponogênese. 
20. Emancipação interassistencial: o jubileu evolutivo. 

21. Emancipação intraconsciencial: a exoprojeção. 

22. Emancipação intrafísica: a projetabilidade lúcida. 

23. Emancipação linguística: a paratelepatia. 

24. Emancipação lucidológica: o Estado de Consciência Contínua. 

25. Emancipação maternológica: a invéxis. 

26. Emancipação maxiproexológica: o maxicompléxis. 

27. Emancipação organizacional: a Autoortabsolutismologia. 

28. Emancipação paracronológica: a intermissão prolongada, a maior. 

29. Emancipação paradireitológica: a Parajurisprudenciologia Interplanetária. 

30. Emancipação parafenomênica: a pangrafia. 
31. Emancipação parapatológica: a (auto)cura consciencioterápica. 

32. Emancipação planetária: a transmigração, a maior. 

33. Emancipação profissional: a aposentadoria digna. 

34. Emancipação quadridimensional: a parassincronicidade. 

35. Emancipação religiosa: a tenepes. 

36. Emancipação seriexológica: a Consciex Livre (CL). 

37. Emancipação somática: o macrossoma, a maior. 

38. Emancipação tarística: a megagescon publicada. 



 
Encic lopédia  da  Conscienciol ogia 

 

 

6 

39. Emancipação tenepessológica: a ofiex. 

40. Emancipação trafarológica: o megatrafor. 

 

Marco. Nas pesquisas da emancipação consciencial, deve-se destacar o marco evolutivo 

da desperticidade, condição na qual a conscin deixa de sofrer com as heteroinvestidas assediado-

ras, intra ou extrafísicas. Por já ter superado a autassedialidade crassa, tais ataques não mais en-

contram eco na intraconsciencialidade. Daí surgem o sobrepairamento, a imperturbabilidade  

e a cosmovisão parapsíquica maior, condições inerentes à emancipação cosmoética (libertação 

grupocármica). 

Prática. A reação psicossomática, instintiva e automatizada, talvez seja derradeiro obstá-

culo a ser superado pela conscin pré-desperta, notadamente quando provocada por certos contex-
tos interassistenciais, outras conscins e / ou determinadas consciexes assediadoras. 

Emoções. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, eis, listadas a seguir na ordem alfabética, 

dentre outras, 20 emoções, estados psicossomáticos ou condições de base afetiva capazes de re-

presentar o gargalo para a conscin interessada na vivência plena da emancipação consciencial: 

01. Ansiedade (inquietação; agonia; desassossego; impaciência). 

02. Assédio (emocional; sexual; ideativo). 

03. Beligerância (raiva; irritabilidade; agressividade). 

04. Carência (afetiva; energética; financeira; sexual). 

05. Desafeição (desprezo; depreciação; descaso). 

06. Egolatria (autopromoção; síndrome da ribalta; egocentrismo). 

07. Imposição (ideativa; deliberativa; síndrome da dominação). 
08. Insegurança (emocional; parapsíquica; intelectual). 

09. Intransigência (intolerância; austeridade; rigidez; inclemência). 

10. Inveja (ganância; cobiça). 

11. Jactância (bravata; arrogância). 

12. Medo (fobia; pusilanimidade). 

13. Omissão (deficitária). 

14. Orgulho (caprichos; vaidade; desejo de reconhecimento). 

15. Presunção (apriorismose; imodéstia). 

16. Procrastinação (postergação; atraso; impontualidade crônica). 

17. Promiscuidade (pensênica; holossomática). 

18. Repressão (inibição; contenção; controle; coerção). 

19. Rivalidade (confrontação; desarmonia; atrito; antagonismo). 
20. Vingança (retaliações). 

 

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 emancipação consciencial, indicados para a expansão 

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autenfrentamento  holobiográfico:  Seriexologia;  Homeostático. 

03.  Autolibertação  emocional:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

04.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisa  despertológica:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisa  holocármica:  Holocarmologia;  Neutro. 

07.  Desrepressão  da  holomemória  pessoal:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 
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12.  Mentalsomaticidade  libertária:  Liberologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

15.  Taxologia  do  assédio  interconsciencial:  Despertologia;  Neutro. 

 

A  EMANCIPAÇÃO  CONSCIENCIAL  REPRESENTA,  NO  PER-
CURSO  SERIEXOLÓGICO,  A  QUALIFICAÇÃO  DA  IDENTIDA-
DE  CONSCIENCIAL,  TENDO  NA  DESPERTOLOGIA  O  MAR-
CO  MULTIDIMENSIONAL  E  MULTIEXISTENCIAL  ESSENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou quais tipos de emancipação consci-

encial? Já desfruta do livre arbítrio despertológico? Em qual nível? 
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