
 
Encic lopédia  da  Conscienciologia  

 

1 

V A R I Á V E L    S E R I E X O M É T R I C A  
(S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A variável seriexométrica é o indicador autopesquisístico avaliado pela 

perspectiva multiexistencial utilizado como referência para a análise do nível de autoconscientiza-

ção seriexológica, capaz de ampliar a autocosmovisão evolutiva ao revelar informações prioritári-

as sobre a manifestação consciencial, a trajetória holobiográfica e a programação existencial 

atual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo variável provém do idioma Latim, variabilis, “variável; mu-

dável”. Surgiu no Século XV. O termo série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; en-

cadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. A palavra existencial procede 

do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O segundo ele-
mento de composição metria procede do mesmo idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”  

e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Indicador seriexométrico. 2.  Unidade de avaliação seriexométrica.  

3.  Parâmetro seriexométrico. 4.  Variável seriexometrológica. 5.  Variável evoluciométrica. 

Neologia. As 3 expressões compostas variável seriexométrica, variável seriexométrica 

isolada e variável seriexométrica conjunta são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Variável matemática. 2.  Indicador financeiro. 

Estrangeirismologia: as descobertas arqueológicas quanto ao background holobiográ-

fico pessoal e grupal; o detalhamento das self-performances; o farway, so close seriexológico;  

o upgrade evolutivo; a awareness quanto ao timelime multiexistencial pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-
nimento quanto à autopesquisa seriexológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autosseriexome-

tria: antecipação intermissiva. 

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

1.  “Autocognição. Para se alcançar a autocognição é necessária a autopesquisa, ou seja, 

a autoinvestigação até conhecer as bases da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)”. 

2.  “Autoconscienciometria. O primeiro passo para a autopesquisa é o da autobiogra-

fia, para depois a conscin se aprofundar nos meandros da holobiografia pessoal, por meio das au-

torretrocognições”.“– “Você já estabeleceu o mapeamento da sua vida atual e pregressa?”. “Para 

se analisar o gabarito autoconscienciométrico, estude como foi a sua juventude, se possui 

macrossoma e se o parapsiquismo se manifestou desde tenra idade física”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da aferição autevolutiva; o holopensene das 

autopesquisas seriexológicas; o holopensene das autavaliações técnicas cosmovisiológicas; o ho-

lopensene da Seriexometrologia; o holopensene da Autevoluciologia Lúcida; o holopensene pes-

soal da Cosmovisiologia; o holopensene pessoal da Paraconscienciometrologia; o holopensene da 

Paramatematicologia; o holopensene da Holocarmologia; o holopensene do Curso Intermissivo 

(CI); a pensenização com parâmetros seriexométricos; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; 

os retropensenes; a retropensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os seripensenes; 

a seripensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

a consequência dos atos pensênicos pretéritos. 

 

Fatologia: a variável seriexométrica; a autopesquisa sob o prisma seriexológico; a auto-

investigação cosmovisiológica profunda; as diferentes frentes de avaliação seriexométrica; a afe-
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rição da autosseriéxis; o cotejo entre as variáveis de análise; a cosmovisão ocasionada pela pers-

pectiva seriexométrica; a qualidade das respostas seriexométricas pessoais interferindo no resulta-

do autoconscienciométrico; a autopesquisa profunda e paciente ao longo do tempo visando auto-

diagnóstico seriexométrico fidedigno; o preenchimento do conscienciograma pelo viés seriexoló-

gico; os fatores facilitadores e dificultadores da autosseriexometria; a análise dos encaminhamen-

tos espontâneos da vida pessoal; a importância do feedback seriexométrico; as assessorias serie-

xométricas ofertadas pela Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográfi-

cas (CONSECUTIVUS); o aprendizado com os seriexistas-cobaias da Escola de Personalidade 

Consecutiva; o curso de campo Lucidez Retrocognitiva auxiliando nas pesquisas holobiográficas; 

a seriexometria pessoal e grupal auxiliando na identificação de novas personalidades consecuti-

vas; a avaliação dos erros pessoais e grupais sob o ponto de vista seriexológico; o olhar seriexo-
métrico do evoluciólogo; o seriexograma; o evoluciograma. 

 

Parafatologia: o autorrealismo holobiográfico de hoje preparando a liderança intermis-

siva de amanhã (Pré-Intermissiologia); a busca pela compreensão da seriéxis por meio da história 

holobiográfica pessoal e grupal; os atos, fatos e parafatos de retrovidas e intermissões enquanto 

raízes das notas seriexométricas atuais; o Curso Intermissivo enquanto momento crítico de auta-

valiação seriexométrica; a megacompreensão quanto às tendências multimilenares pessoais; a au-

toprospecção seriexológica teática; o autenfrentamento holobiográfico lúcido; a preparação cons-

ciente para os oportunos experimentos na parapsicoteca no período pós-dessomático; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a raiz seriexológica das manifestações holossomáticas 

predominantes (Autoparageneticologia); a longa história evolutiva da formação dos atributos 
conscienciais (Intraconscienciologia); a extensa bagagem convivencial em retrovidas gerando as 

afinidades interconscienciais positivas e negativas (Interseriexologia); as implicações proexo-

lógicas da retrovida crítica; o megaparavinco intermissivo unindo seriéxis e proéxis; a equipex 

técnica em Seriexometria; os experimentos retrocognitivos grupais ampliando a base de análise 

seriexométrica; a ampliação do nível de autoconscientização pluriexistencial catalisando a as-

sunção a novos patamares da Escala Evolutiva das Consciências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocobaia seriexológica–heterocobaia evolutiva; o si-

nergismo seriexograma-proexograma-conscienciograma; o sinergismo parapsiquismo-memória. 

Principiologia: o princípio seriexológico segundos de loucura–séculos de recomposição. 

Teoriologia: a teoria do nódulo holomnemônico; a teoria da retrovida crítica. 

Tecnologia: a técnica da identificação da retrossenha pessoal. 

Voluntariologia: os voluntários da CONSECUTIVUS dedicados às pesquisas seriexo-

métricas pessoais e grupais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Efeitologia: o efeito maxiproexológico da personalidade consecutiva lúcida. 

Neossinapsologia: as neossinapses impostas pelas retrocognições; as neossinapses de-

sencadeadas pelas evocações intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico; o ciclo holorressomático; o ciclo vital; o ciclo ante-

passado de si mesmo–personalidade consecutiva–autorrevezador multiexistencial; o ciclo da es-
piral evolutiva pré-humano–humano–pós-humano (CL); o ciclo algoz-vítima; o ciclo análise-sín-

tese-neoanálise; o ciclo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia-autosseriexoprofilaxia; 

as investigações quanto ao ciclo multiexistencial pessoal e Grupal (CMP) e ao ciclo multiexis-

tencial grupal (CMG). 

Enumerologia: a autosseriexometria ignorada; a autosseriexometria suspeitada; a au-

tosseriexometria presumida; a autosseriexometria descoberta; a autosseriexometria assumida;  

a autosseriexometria compartilhada; a autosseriexometria reperspectivada. 

Binomiologia: o binômio vida humana–período intermissivo. 
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Interaciologia: a interação interseção holopensênica–intercessão interassistencial; a in-

teração Autoconscientização Multidimensional (AM)–Autoconscientização Seriexológica (AS). 

Crescendologia: o crescendo evolutivo na seriéxis; o crescendo da lucidez consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio egocar-

ma-grupocarma-policarma; o trinômio paraidentidade intermissiva–personalidade consecutiva– 

–conscin atual (trio ínsito); o trinômio seriéxis-proéxis-invéxis; o trinômio Genética-Paragenéti-

ca-Mesologia; o trinômio reurbex-seriéxis-recéxis; o trinômio Conscienciometria-Seriexometria- 

-Evoluciometria. 

Antagonismologia: o antagonismo Materialismologia / Seriexologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a memória necessitar do esquecimento para funcionar 

melhor. 
Politicologia: a seriexocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a sofocracia; a ma-

xiproexocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei evolutiva de ação e reação; a lei do maior esforço aplicada à autopes-

quisa seriexológica. 

Filiologia: a seriexofilia; a historiofilia; a cognofilia; a parapercepciofilia; a conviviofi-

lia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a seriexofobia. 

Mitologia: o mito de Sísifo. 

Holotecologia: a seriexoteca; a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca; a so-

cioteca; a cronoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Seriexometrologia; a Seriexogramologia; a Inter-
seriexologia; a Holobiografologia; a Holomemoriologia; a Retrocogniciologia; a Parageneticolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Holocarmologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as auto e heterocobaias seriexológicas; o ser desperto; o ser interassis-

tencial. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o parageneticista; o seriexólogo; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a pro-
jetora consciente; a epicon lúcida; a parageneticista; a seriexóloga; a evolucióloga. 

 

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: variável seriexométrica isolada = a análise unitária de certo indicador 

autopesquisístico sob o viés seriexológico; variável seriexométrica conjunta = a análise simultâ-
nea de múltiplos indicadores autopesquisísticos sob o viés seriexológico. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica; a cultura da autopes-

quisa. 

 

Paraetiologia. No contexto da Seriexometria, a conscin ou consciex, individualmente ou 

em grupo, deve idealmente avaliar a trajetória holobiográfica a partir de múltiplas variáveis con-

vergentes, tendo na busca da Paraetiologia Seriexológica o denominador comum. Nesse sentido, 
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eis listadas alfabeticamente a seguir, 61 variáveis de análise seriexométrica capazes de fornecer 

visão de conjunto acerca da manifestação consciencial ao longo das vidas consecutivas: 

01. Amizade raríssima: listagem; holopensenes; conscins; consciexes; raízes seriexo-

lógicas. 

02. Aportes: recebimentos; características; holopensenes; raízes seriexológicas. 

03. Autestilística: estilo pessoal; raiz seriexológica da Redaciologia Pessoal. 

04. Autoconscienciometria: geral; nota no conscienciograma; visual do gráfico 360; 

viés seriexológico predominante. 

05. Autoconsciencioterapia: autodiagnósticos; autenfrentamentos; autossuperações; ní-

vel de sanidade pessoal; eventuais traumas recentes ou antigos. 

06. Autocosmoética: raízes seriexológicas do CPC; paradeveres seriexológicos. 

07. Autoespecialidade: profissional; proexológica; interassistencial; seriexológica. 

08. Autogenopensenidade: ideias inatas; quantidade; qualidade; raízes intermissivas  

e seriexológicas. 

09. Autogesconometria: textos publicados; bibliografia pessoal; teaticidade; nível de 

recomposição; raiz seriexológica dos interesses intelectuais. 

10. Auto-holocarmometria: posição no curso grupocármico; predomínio da automani-

festação cotidiana; eventuais extrapolacionismos; erros e acertos holobiográficos; saldo da FEP. 

11. Auto-holomnemograma: mapa das autorretrocognições; puzzle holobiográfico pes-

soal e grupal. 

12. Auto-holopensenofilia: abertura de caminho; retrofôrmas holopensênicas; holopen-

senes predominantes; holopensene padrão pessoal. 
13. Autointermissiometria: Ciclo Multiexistencial Pessoal; datas; tempo; qualficação; 

quantidade de tempo. 

14. Autolegadologia: patrimônios proexológico, intraconsciencial, interconsciencial, 

paraconsciencial e policonsciencial; vínculo com a trajetória holobiográfica (tarefa seriexológica). 

15. Automacrossoma: existência ou não; qualidade; tipo; função; raiz seriexológica. 

16. Automaterpensene: ponteiro íntimo; bússola consciencial; raiz seriexológica. 

17. Automaxiconquistas: intraconscienciais; proexológicas (pré-compléxis); seriexoló-

gicas. 

18. Automaxidissidência: ideologias; repercussões; convalescência; retrovínculos. 

19. Automegafoco: atual; proexológico; seriexológico. 

20. Automegagescon: já publicada; neoprojetos; eventuais vínculos com retrolivros 

pessoais. 

21. Automegaparavinco: intermissivo; paramaterpensene; tema; implicações proexoló-

gicas e seriexológicas. 

22. Automegatrafal: diagnóstico; correlações; raiz holobiográfica. 

23. Automegatrafar: diagnóstico; correlações; raiz holobiográfica. 

24. Automegatrafor: diagnóstico; correlações; raiz holobiográfica. 

25. Automissões: deficitárias; superavitárias; relações seriexométricas. 

26. Autonomástica: significado; mensagem; vínculos; rapport. 

27. Autopara-historiografofilia: afinidades pessoais; marcos historiográficos; rapport; 

pesquisas pessoais. 

28. Autoparacronologia: timeline holobiográfica; índice automimético; elders. 

29. Autoparadigma: protimia pessoal; mentalidade predominante; apriorismos pessoais 
seculares; raízes seriexológicas do autorraciocínio. 

30. Autoparafenomenologia: desenvoltura; predomínio; expertise; retrovida marcante. 

31. Autoparagenética: auto-heranças; holossoma; biotipo; qualificação; lucidez serie-

xológica. 

32. Autoparaidentidade: extra (intermissiva); quantidade; qualidade; autoproéxis; 

retrovida-base. 

33. Autoparaneuroléxico: qualidade; extensão; pensenidade; Paracerebrologia; raiz se-

riexológica. 
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34. Autoparapercepciometria: nível; qualificação; atributos; autoparafenômenos pre-

dominantes; raiz seriexológica. 

35. Autoparaprocedência: comunexometria; parapreceptores; parageopolítica; Curso 

Intermissivo. 

36. Autoparaterapeuticologia: autoprescrições; necessidades intraconscienciais; con-

valescença seriexológica. 

37. Autopolicarmalidade: percentual; conta-corrente pessoal; Maxifraternismo. 

38. Autoprecocidade: existência; nível; sustentação; exemplarismo; Invexometria. 

39. Autoproexologia: cláusulas-pétreas; paradeveres; retrovida crítica (relação). 

40. Autorrecomposição (grupocármica): temas; pessoas; percentual; Retribuciologia. 

41. Autorrepresentatividade: grupal; multidimensional; liderança pessoal; nível; esti-
lo; teática; histórico; aglutinação; raiz seriexológica. 

42. Autorretrossenha: forças holopensênicas; síntese holobiográfica; implicações proe-

xológicas. 

43. Autorrevezamento: anterior e futuro; percentual de lucidez; nível de teática; tarefa 

seriexológica. 

44. Autosseriexometria: retrovidas conhecidas; hipóteses; personalidades-chave; 

personalidades consecutivas pessoais e alheias. 

45. Autotemperamento: sínteses; raízes seriexológicas. 

46. Autoverponometria: ideias pessoais; nível de originalidade, teática e defesa. 

47. Autovinculometria: quem é quem em termos seriexológicos; famílias pessoais; 

Grupocarmometria Pessoal. 
48. Credores: assediadores; nível de contato; holopensenes predominantes; Livro dos 

Credores Grupocármicos. 

49. Duplocarma: intersecção holobiográfica; características; saldo evolutivo a 2. 

50. Egocarma: saldo; características; acertos; erros; cláusulas; resgates seriexológicos. 

51. Equipex: pré-intermissiva (eventual participação); atual; possíveis componentes 

ressomados; implicações proexológicas. 

52. Equipin: tipos de afinidades; nível de produtividade; raízes convivenciais. 

53. Escalologia: patamar evolutivo pessoal; percentual; metas; relação com a retrovida 

pré-CI. 

54. Interassistencialidade: grupo-alvo; credores; características; qualidade; quantidade. 

55. Leitmotiv holobiográfico: retromegafoco; retrointeresses intelectuais; tarefa serie-

xológica. 

56. Mãe: predominância do vínculo; temperamento; retrossenha; denominadores co-

muns; retrovida crítica. 

57. Megaextrapolacionismos: vividos; indicadores; mensagens; raízes intermissivas. 

58. Megassincronicidades pessoais: casuísticas; contextos; concausas; mensagens pro-

exológicas; contextos retrocognitivos; raízes seriexológicas; autolucidez paracronológica. 

59. Nódulos holomnemônicos: retrotraumas pessoais; retrorraízes; retrocontextos; Pa-

raetiologia. 

60. Retrovida crítica: época; contexto; retrocontatos; saldo; autoproéxis atual; heteroi-

dentificação. 

61. Tenepes: tempo; qualidade; sinalética; amparador; raiz intermissiva; vínculo serie-

xológico. 

 

União. No âmbito da Conscienciocentrologia, as variáveis seriexométricas devem ser 

investigadas, idealmente, com a participação de diferentes especialistas conscienciológicos a fim 

de aumentar as chances de sucesso na correta identificação das mesmas. 

Intermissão. Segundo a Paratecnologia, as análises seriexométricas interdisciplinares 

com grupo de especialistas evocam o holopensene e as paratécnicas utilizadas pelos amparadores 

durante o Curso Intermissivo. Retrointermissão: saibamos reproduzi-la. 
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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 variável seriexométrica, indicados para a expansão das 

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

01. Autauditoria  periódica:  Autevoluciologia;  Neutro. 

02. Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03. Autenfrentamento  holobiográfico:  Seriexologia;  Homeostático. 

04. Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

05. Autopesquisa  holocármica:  Holocarmologia;  Neutro. 

06. Autorretroconscienciometria:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07. Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08. Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

09. Indicador  autoconscienciométrico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

10. Indicador  evoluciométrico:  Evoluciologia;  Neutro. 

11. Lucidez  paracronológica:  Seriexologia;  Homeostático. 

12. Neovariável  autevolutiva:  Experimentologia;  Neutro. 

13. Quinquênio  da  CONSECUTIVUS:  Seriexologia;  Homeostático. 

14. Seriexograma:  Seriexologia;  Neutro. 

15. Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

 

AS  RESPOSTAS  ÀS  VARIÁVEIS  SERIEXOMÉTRICAS  FOR-
NECEM  COSMOVISÃO  ÍMPAR,  INDICANDO  AS  RAÍZES  HO-
LOBIOGRÁFICAS  E  PARAGENÉTICAS  DA  MANIFESTAÇÃO  

DAS  CONSCIÊNCIAS  NO  AQUI-AGORA  MULTIDIMENSIONAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já possui respostas a quantas variáveis seriexo-

métricas? Qual o nível de profundidade e cosmovisão provenientes de tal autanálise seriexoló-

gica? 
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