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A U T O I M U N I Z A Ç Ã O    E M O C I O N A L    CO N V I V I O L Ó G I C A  
(E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autoimunização emocional conviviológica é o ato ou efeito da conduta 

lúcida e autocrítica de a conscin, homem ou mulher, preservar o equilíbrio emocional ante as in-

terrelações conflitivas, em prol da coexistência sadia e da interassistencialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo imune deriva do idioma Latim, immunis, “livre de encargos; 
isento de impostos; dispensado de; isento”. Os termos imunizar e imunização surgiram no Século 

XIX. A palavra emocional procede do idioma Francês, émotion, “perturbação moral”, derivada de 

émouvoir, e esta do idioma Francês Antigo, motion, com origem no do idioma Latim, motio, 

“movimento; perturbação (febre)”. Apareceu em 1922. O vocábulo convívio provém igualmente 

do idioma Latim, convivium, “participação em banquete; convidado”. Surgiu no Século XV. O se-

gundo elemento de composição logia origina-se do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Antiemocionalismo conviviológico. 2.  Autequilíbrio emocional con-
vivencial. 3.  Estabilidade psicossomática interativa. 4.  Autocontrole emocional coexistencial. 

5.  Mitridatismo emocional. 

Neologia. As 3 expressões compostas autoimunização emocional conviviológica, autoi-

munização emocional conviviológica básica e autoimunização emocional conviviológica avançada 

são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autodescontrole emocional. 2.  Autocontaminação pensênica. 3.  Au-

toconflituosidade. 4.  Autassedialidade. 5.  Autemocionalismo. 

Estrangeirismologia: o acid test das interrelações; as recins ad aeternum; a expertise da 
autodesassimilação; a joie de vivre. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autodomínio emocional. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoimuni-

dade: conquista desafiadora. Autodesassédio: passaporte higienizante. Cosmoética: imunizador 

natural. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas pertinentes ao tema, classificadas em 2 subtítulos: 

1.  “Conviviologia. A conscin mais sábia, no universo da Conviviologia, é aquela que 
busca atenuantes para os trafares das pessoas e procura agravantes para os próprios trafares”.  

“O convívio diário minimiza a possibilidade de decepção e maximiza a possibilidade de admi-

ração legítima entre as consciências”. 

2.  “Evoluciologia. Se a evolução fosse fácil tudo estaria melhor há milênios para a Hu-

manidade”. “Você evolui mais depressa ajudando a evolução dos outros”. 

 

II.  Fatuística 

 
Pensenologia: o holopensene pessoal autoimunizador; o holopensene pessoal da Aute-

quilibriologia; o holopensene da estabilidade emocional; o holopensene pessoal da autocrítica;  

o holopensene da coexistência pacífica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a higidez pensênica; a retili-

nearidade pensênica; o holopensene da assertividade evolutiva; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a autoimunização emocional conviviológica; o autodesassédio; a refratarieda-
de cosmoética às hostilidades; a resistibilidade às pressões mesológicas antievolutivas; a resis-
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tência ao rolo compressor das inutilidades onipresentes; a prescindência às banalidades intrafísi-

cas; a inconflitividade; a vacina contra a interprisão grupocármica; o antiacumpliciamento explí-

cito quanto às ações alheias reprováveis; a conservação da autocriticidade diante de circunstâncias 

grupais; o exercício da ampliação da paciência em quaisquer contextos ou situações; a autopreser-

vação em prol da interassistencialidade; a lucidez quanto às manipulações conscienciais; a repe-

lência às chantagens emocionais; o repúdio às distorções intencionais; a antintimidação perante 

provocações, desacordos e contestações; a reeducação pessoal pelo convívio recorrente; as reci-

clagens da autexpressão pela conquista de maior estabilidade emocional; a antiemotividade paci-
ficadora amenizando conflitos grupais; a qualificação da comunicabilidade por meio de contatos 

com diferentes perfis conscienciais; a compreensibilidade quanto às interrelações conferindo 

maior harmonia na convivência cotidiana; a autocientificidade capaz de impessoalizar as diver-

gências; o autoconhecimento extinguindo sofrimentos e consequente desequilíbrio emocional; 

a profilaxia à desestabilização emocional ante a dificuldade de compreensão de parafato; o auto-

investimento efetivo na autopesquisa promovendo a higidez do psicossoma; o destravamento 

mentalsomático facilitando a autoimunidade emocional; os autoposicionamentos cosmoéticos 

conferindo maior saúde ao holossoma; a interassistência revigorando a homeostase consciencial; 
os indicativos de acertos nas interrelações cotidianas; a convivialidade harmônica; o foco na pro-

éxis enquanto ponteiro norteador das ações interassistenciais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção acurada 

à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a reação lúcida ante as energias conscienciais (ECs) 

patogênicas; a neutralização de instruções assediadoras; a profilaxia das autodescompensações 

energéticas; a prevenção a acidentes de percurso parapsíquicos; as assimilações simpáticas (as-

sins) sadias acolhedoras; as desassimilações simpáticas (desassins) higienizadoras do holochacra; 
os desbloqueios energéticos; a checagem diárias das condições energossomáticas; o estado de 

alerta parapsíquico preventivo; a lucidez evitando distorção na interpretação das parapercepções; 

a atenção à parassegurança; os parafatos desassediadores; o desassombro parapsíquico promoven-

do o equilíbrio emocional; a recusa de pressão antirreciclogênica de assediadores extrafísicos;  

a coexistência pacífica da conscin lúcida com a extrafisicalidade; o parapsiquismo interassisten-

cial; a ampliação gradativa do grau de autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reeducação emocional–intercompreensão consciencial; 

o sinergismo produzido pela comunicação assertiva; o sinergismo gratidão-perdão; o sinergismo 

generosidade-flexibilidade. 

Principiologia: o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da in-

tenção cosmoética; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da coexistência pacífica;  

o princípio universal da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 
(CGC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da proéxis. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica da autavaliação holossomática; a técnica do foco nos trafores; a técnica do consci-

enciograma; a técnica da autodesassimilação; a técnica dos elementos norteadores autopesqui-

sísticos; a técnica do levantamento dos incômodos; a técnica da análise do mapeamento de perfil 

comportamental. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico possibilitando o exercício da imuni-
dade emocional por meio dos trabalhos interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automen-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colé-

gio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Desassediologia. 

Efeitologia: o efeito autoimunizador decorrente do olhar traforista; o efeito do foco no 

trabalho interassistencial; o efeito gratificante da ostensibilidade do amparo; os efeitos das au-

torreflexões autotarísticas. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses desassediológicas; as paraneossinapses analí-
ticas. 

Ciclologia: o ciclo contínuo da autoinvestigação reciclogênica; o ciclo da autopesquisa; 

o ciclo do arcabouço desassediológico mentalsomático. 

Enumerologia: o equilíbrio emocional ante dificuldades e desafios; o equilíbrio emo-

cional ante debates acalorados; o equilíbrio emocional ante divergências de opinião; o equilíbrio 

emocional ante reações adversas; o equilíbrio emocional ante crises existenciais; o equilíbrio 

emocional ante contrafluxos sociais; o equilíbrio emocional ante conflitos grupais. 

Binomiologia: o binômio valorização parapsíquica–autorresponsabilidade evolutiva;  
o binômio autodesassedialidade–convivialidade cosmoética; o binômio errar-corrigir; o binômio 

autopesquisa–parapsiquismo interassistencial; o binômio admiração-discordância; o binômio 

autodidatismo-autopesquisa; o binômio afetividade-benignidade. 

Interaciologia: a interação boa vontade–discernimento; a interação desapego-liberta-

ção; a interação recin–inteligência evolutiva (IE)–fraternismo; a interação autodesassédio-hete-

rodesassédio. 

Crescendologia: o crescendo da autopreservação imunológica pelas recins; o crescen-

do vontade-resiliência-aprendizado-superação-renovação. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio grupo 

familiar–grupo profissional–grupo evolutivo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer fortale-

cendo a autoimunidade diante de conflitos; o trinômio colaboração-cooperação-solidariedade;  

o trinômio moderação-ponderação-equilíbrio; a superação do trinômio autointimidação-reativi-

dade-ansiedade. 

Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação; o polinômio compreensão-empatia-respeito-interassistência; o polinômio bom hu-

mor–otimismo–bem-estar–saúde emocional. 
Antagonismologia: o antagonismo precipitação / reflexão; o antagonismo afeição gru-

pal / desafeição grupal; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo assédio / desassédio;  

o antagonismo autodescontaminação / autocontaminação; o antagosnimo visão de conjunto / vi-

são limitada; o antagonismo desorganização emocional / organização mental. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito na interassistência;  

a lei da convivialidade sadia. 

Filiologia: a abertismofilia; a autodeterminofilia; a assistenciofilia; a autexperimentofi-
lia; a autopesquisofilia; a energofilia; a pacienciofilia; a teaticofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a neofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do emocionalismo; a suplantação da síndrome 

da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: o mito da imunidade do assistente. 

Holotecologia: a convivioteca; a grupoteca; a interacioteca; a imunoteca; a energetico-

teca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Equilibriologia; a Imunologia; a Homeostatico-
logia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Energossomatologia; a Prio-

rologia; a Holomaturologia. 

 

 

 



 
Encic lopédia  da  Conscienciologia  

 

 

 

4 

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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; 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 tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens grupocarmicus; o Homo sapiens autodeterminatus;  
o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens refractarius;  

o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoimunização emocional conviviológica básica = a preservação do au-

tequilíbrio ante interações conflitivas resultantes de ataques intra e extrafísicos; autoimunização 
emocional conviviológica avançada = a preservação do autequilíbrio ante interações hostis resul-

tantes de ataques intra e extrafisicos, assistindo com imparcialidade, intencionalidade cosmoética 

e fraternismo. 

 

Culturologia: a cultura da constância autopesquisística. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 11 avaliações, passíveis de serem efetivadas pela pessoa interessada em mensurar e aprimorar 
a própria autoimunização emocional conviviológica, explicitadas por meio de especialidades da 

Conscienciologia: 

01. Autodesassediologia. Avaliar a capacidade de manutenção do equilíbrio pessoal, 

diante de injunções para descartar interferências intrusivas mantendo a acalmia mental. 

02. Autodicernimentologia. Avaliar a discriminação quanto à própria capacidade de li-

dar com situações conflitivas e a autocompetência quanto à isenção relativa e a intencionalidade 

cosmoética pessoal. 

03. Autopensenologia. Avaliar a diferenciação das próprias ideias, emoções, energias  

e a sustentação da higidez consciencial ante a dissimulação de intenções, a apriorismose grupal,  
o sectarismo social e o dogmatismo camuflado. 

04. Autopesquisologia. Avaliar o nível de autobservação e autorreflexão sobre os fatos 

e parafatos cotidianos, os contatos e interações diários e respectivos efeitos em prol do autodomí-

nio consciencial. 
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05. Comunicologia. Avaliar o grau de coragem e firmeza para a autexpressão autêntica 

e assertiva mantendo a conduta cosmoética inalterada pelas contrariedades. 

06. Conviviologia. Avaliar a habilidade para a convivência pacífica apesar das possí-

veis divergências e diferenças interconscienciais, sustentando a carga da convivialidade sem 

exaurimento e com conduta assistencial. 

07. Grupocarmologia. Avaliar a postura crítica, a compreensão e aplicação da autorres-

ponsabilidade perante as oportunidades favoráveis aos acertos grupocármicos. 

08. Holossomatologia. Avaliar a atenção à saúde física, a dedicação ao desenvolvimen-
to e manutenção do domínio energossomático, o patamar de autolibertação do jugo de emoções 

e a cota diária de investimentos na autocognição. 

09. Interassistenciologia Avaliar a compreensão do próprio estofo consciencial para as-

sistir, sem eletividade, às situações de desassédio interconsciencial e o juízo crítico quanto à real 

necessidade presente nas injunções cotidianas. 

10. Proexologia. Avaliar o fôlego para enfrentar a vida independente das adversidades, 

mantendo o foco nos autodesempenhos proexológicos, com atenção à primazia da interdependên-

cia consciencial. 
11. Projeciologia. Avaliar o nível de descondicionamento quanto às realidades extra-

físicas, abertismo diante de situações inusitadas, anonimato relativo em respeito aos assistidos 

e o proveito das vivências multidimensionais para o desenvolvimento 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 autoimunização emocional conviviológica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01. Antibagulhismo  emocional:  Equilibriologia;  Homeostático. 

02. Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03. Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04. Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05. Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06. Autolibertação  emocional:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

07. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08. Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09. Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10. Capacidade  reequilibradora:  Equilibriologia;  Homeostático. 

11. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

12. Conscin  emocional:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

13. Desenvolvimento  da  inteligência  emocional:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14. Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15. Higidez  autopensênica  pró-assistencialidade:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOIMUNIZAÇÃO  EMOCIONAL  CONVIVIOLÓGICA  DE-
PENDE  DO  NÍVEL  DE  MATURIDADE  CONSCIENCIAL  DIAN-
TE  DOS  DESAFIOS  DA  COEXISTÊNCIA  SADIA  E  DAS  RE-

CINS  DECISIVAS  À  INTERASSISTENCIALIDADE  AVANÇADA. 
 

Questionologia. Você leitor ou leitora, empreende esforços para alcançar a autoimuniza-
ção emocional conviviológica? Já identificou as recins prioritárias para a qualificação das interre-

lações grupais e da interassistência? 



 
Encic lopédia  da  Conscienciologia  

 

 

 

6 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; revisores Equipe de revisores da Edi-

tares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 

1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 1 apênds.; 23 x 16 cm; br.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 160, 161 e 242. 

2.  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 401 e 402. 

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.; 3
a
 Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

241 a 510 e 537. 

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.; 3
a
 Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 240, 502  

a 798 e 1.027. 

5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vol.  

I; 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 433, 659  

e 660. 

6.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 p.: 34 caps.; 147 

abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21x 14 cm; br.; 2
a
 Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 72. 

7.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander 

Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 ter-

mos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 6
a
 Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, 

RJ; 2002; páginas 54 e 55. 

 

M. G. S. 


