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VERBETE
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O verbete, seja prescritivo, cognitivo, temático, enciclopédico ou remissivo, é a palavra ou expressão compondo o conjunto da definição, acepção, exemplos e outras informações estruturais respeitantes ao vocábulo – ou item lexical predominantemente de conteúdo
ou quanto à forma –, contido na organização alfabética das entradas da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo, termo;
expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”,
surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881.
Sinonimologia: 01. Entrada. 02. Palavra. 03. Vocábulo. 04. Termo. 05. Expressão.
06. Locução. 07. Conceito. 08. Constructo. 09. Corte da realidade; destaque. 10. Convite à reflexão.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo verbete: megaverbete; miniverbete; neoverbete; neoverbetógrafa; neoverbetografia; neoverbetógrafo; subverbete; verbetar; verbete-aula; verbete-chave; verbete-ensaio; verbete-tema; verbeteira; verbeteiro; verbete-verbete; verbetista; verbetocrítica; verbetógrafa; Verbetografia; verbetográfica;
verbetográfico; verbetógrafo; Verbetografologia; verbetograma; verbetóloga; Verbetologia; verbetólogo; verbetorado.
Neologia. Os 2 vocábulos miniverbete e megaverbete são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Frase. 02. Sentença. 03. Tópico. 04. Parágrafo. 05. Artigo. 06. Ensaio. 07. Tese. 08. Capítulo. 09. Seção. 10. Tratado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mentalsomaticidade comunicativa.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verbete: síntese lexicográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade.
Fatologia: o verbete; o verbete prescritivo; o verbete definidor; o verbete cognitivo;
o verbete de conteúdo; o verbete da forma; o verbete secundário; o verbete remissivo; o verbete-ensaio; a entrada; a definição; os exemplos; as informações; a técnica; a estilística; a peça; o teatro; a Teatrologia; a vida humana; a vida projetada.
Parafatologia: as parapercepções mentaissomáticas.
III. Detalhismo
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia.
Polinomiologia: o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons.
Antagonismologia: o antagonismo simplificação / complexificação.
Politicologia: a democracia.
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Filiologia: a cogniciofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia; a neofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: todas as tecas.
Interdisciplinologia: a Filologia; a Linguística; a Comunicologia; a Lexicografia; a Lexicologia; a Enciclopediologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Priorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa (personalidade, figura, vulto, celebridade) verbete de enciclopédia;
o elenco; o elenco da Conscienciologia.
Masculinologia: o lexicógrafo; o lexicólogo; o dicionarista; o enciclopedista.
Femininologia: a lexicógrafa; a lexicóloga; a dicionarista; a enciclopedista.
Hominologia: o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
glossarius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens
lexicographus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniverbete = a letra (Comunicologia); megaverbete = o autodiscernimento (Conscienciometrologia).
Restrito. O verbete stricto sensu pode ser interpretado por intermédio de 4 condições comunicativas, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Entrada: sinônimo do dicionário ou da enciclopédia.
2. Vocábulo: palavra; frequentemente também a expressão composta.
3. Assunto: tema.
4. Neologismo: verpon ou a verdade relativa de ponta.
Amplo. O verbete lato sensu pode ser interpretado também por intermédio de 4 condições comunicativas, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Ensaio: análise.
2. Artigo: paper.
3. Tese: argumento.
4. Aula: lição; por exemplo, a Tertúlia Conscienciológica, o Curso de Longo Curso.
Seções. À luz da Comunicologia, a fim de simplificar os enfoques, as Seções dos verbetes – os itens fixos ou eventuais – foram sistematizadas com o sufixo logia (Idioma Grego, lógos)
relativo à Ciência. Eis 70 Seções, itens básicos ou subtítulos dos parágrafos, tópicos frasais da
técnica redacional, lexicográfica ou da estilística empregada na construção das Seções do verbete
da Enciclopédia da Conscienciologia, aqui dispostos e numerados na ordem funcional, a partir do
título do cabeçalho destacado:
01. Entrada: o título; o verbete em si; o tema; vocábulo; expressão composta (locução);
cabeçalho; vocábulo simples; expressão composta; em negrito-itálico; destaque. Os assuntos
prioritários para a conscin lúcida. O título do verbete, em geral, constitui o primeiro termo da
Seção Fatologia, apresentando exceções, por exemplo, quando sobre alguma categoria de consciência é o primeiro termo da Seção Elencologia; quando sobre alguma Ciência, com o sufixo logia (lógos), é o primeiro termo da Seção Interdisciplinologia. Item fixo.
02. Especialidade: subespecialidade da Conscienciologia; específica; explícita do tema
no cabeçalho; fonte 11; em itálico; destaque. As centenas de linhas de pesquisas especializadas.
Ocorrem determinadas complexidades nas abordagens, por exemplo, o verbete Verdade Prioritá-
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ria, a rigor, pode ser classificado tanto na especialidade Verponologia quanto na Priorologia.
A epígrafe mais adequada a ser empregada depende da predominância e qualidade das argumentações do contexto. Item fixo.
I (Conformática)
03. Definologia: definição específica do verbete redigido; o conceito trabalhado; prefixos (auto, hetero); sufixos (logia); contrapontos; indicação entre parênteses, de especialidades;
fonte 10; em itálico; enumeração horizontal, livre, entre parênteses, numerada; uso do sem (falta).
O emprego da Definologia Prática. Item fixo.
04. Tematologia: Temática; tema central específico de alguma de 3 categorias, tipos ou
naturezas em relação à Cosmoeticologia e à evolução das consciências; homeostático ou sadio;
neutro ou ambivalente; nosográfico ou patológico; classificado em itálicos. A área de interesse,
as prioridades da consciencialidade evoluída. Dependendo do teor específico da abordagem e das
argumentações, determinado assunto pode ser analisado em 3 verbetes distintos, correspondentes
a cada qual dos 3 temas centrais: o homeostático, o neutro e o nosográfico. Item fixo. V. o livro
700 Experimentos da Conscienciologia.
05. Etimologia: Etimologística; datas, quando possível; nomes de prováveis cunhadores
de neologismos; História. As mil controvérsias das origens das palavras. A maioria das datas da
Etimologística corresponde ao idioma Português. Item fixo.
06. Sinonimologia: Sinonímia; definição nominal; técnica analógica; associação de
ideias; paralelismo sinonímico; unidades léxicas; sentidos aproximados; numeração mínima de
2; ordem alfabética; sem artigos (o, a, os, as); progressão, quando necessária. A Cosmovisiologia
aplicada à Lexicologia. Item fixo. V. o livro Manual de Redação da Conscienciologia.
07. Arcaismologia: Arcaisticologia; aspecto histórico, curioso ou pitoresco. Item eventual. A Passadologia ainda atuante.
08. Cognatologia: a Cognática; a Cognatonímia; o substantivo; a Ciência; o profissional; o prefixo; o adjetivo; a teca; o pensene; os neologismos da Conscienciologia; o número dos
cognatos derivados do verbete, notadamente quando neologismo ou verpon; a ordem alfabética;
em itálicos. Item eventual.
09. Eufemismologia: Eufemisticologia; Eufemística; Cosmoética; anticosmoética. O estudo da demagogia comunicativa; os escudos semânticos. Item eventual.
10. Neologia: Neologística; total de termos, vocábulos ou expressões compostas; neoideias; verpons; Orismologia; Terminologia; Nomenclatura; Tesauro; Glossário; Vocabulário; Definologia; explicitação da especialidade da Conscienciologia; prefixos (micro, mini, hipo, maxi,
mega, hiper); neologismos em itálicos; abreviaturas e siglas. Item eventual. As milhares de palavras novas inevitáveis no universo da Ciência Nova, a mais abrangente.
11. Pseudonimologia: Pseudonímia; os possíveis pseudônimos. Item eventual.
12. Antonimologia: Antonímia; técnica analógica; associação de ideias; sentidos aproximados; numeração mínima de 2; ordem alfabética; sem artigos (o, a, os, as); progressão, quando necessária; os antagonismos ou antipodias (a, in, anti, contra). A antonímia como solução evolutiva ou recurso terapêutico. Item fixo.
13. Estrangeirismologia: estrangeirismos; quando elucidativo; expressões internacionais; itálicos. Item eventual. O universalismo por intermédio do idioma.
14. Atributologia: a especificação da categoria de atributos da consciência predominante na análise do tema, de alguma destas 3 naturezas: os sentidos somáticos – os fenômenos orgânicos; as faculdades mentais – os fenômenos psíquicos; as percepções extrassensoriais – os fenômenos parapsíquicos; derivados do trinômio corpo-mente-consciência. Item fixo.
15. Megapensenologia: síntese; megapensene trivocabular; itálicos; resumo do tema;
2 em 1; 3 em 1; 4 em 1. Item eventual. Os resumos possíveis das análises mais acuradas. V. o Manual dos Megapensenes Trivocabulares
16. Coloquiologia: Coloquialismo; jargão; gíria. O emprego avançado do laringochacra. Item eventual.
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17. Citaciologia: expressão antiga; trecho de autor. Item eventual.
18. Filosofia: quando típica do tema em foco. Item eventual. V. a obra Homo sapiens
pacificus.
19. Unidade: específica do assunto. Item eventual.
20. Seciologia: específica do assunto-título de alguma das Seções; a Seção fixa ou permanente; a Seção variável ou eventual; a Lexicografia; a Divisão do verbete correspondente;
itálicos. Item eventual.
II (Fatuística)
21. Pensenologia: o pensene ou pensenes pertinentes ao tema; as manifestações autopensênicas; as faculdades mentais; Autopensenologia; Heteropensenologia. Item fixo.
22. Fatologia: Fatuística; verbete; com artigos (o, a, os, as); sublinhamentos; realçamentos; itálicos; enumerações horizontais; correlações; o positivo; o negativo; união dos temas
afins; percentuais; indicadores polimáticos; relações com as energias; neotécnicas; equipes técnicas do Holociclo; abreviaturas; siglas; cifras; unidades de medida; cognatos; travessões; variáveis;
minivariáveis; temas dos verbetes; tecas; os títulos de verbetes; as ocorrências centrípetas. O almoxarifado do pensamento multifacetado teático, o megalocus da Enciclopédia da Conscienciologia. Pela natureza sintética das expressões, esta Seção é, obviamente, a maior provocadora de
perguntas por parte dos tertulianos. A enumeração horizontal ou interna de, no mínimo, 7 expressões interrelacionadas, no texto desta Seção, pode ser considerada como máximo. Item fixo.
23. Parafatologia: Parafatuística; os parafatos e parafenômenos relativos ao tema. Item
fixo. V. a obra Homo sapiens reurbanisatus.
III (Detalhismo)
24. Sinergismologia: os sinergismos em geral; as potencializações energéticas; itálicos.
Item eventual.
25. Principiologia: os princípios em geral; itálicos. Item eventual.
26. Codigologia: os códigos em geral; itálicos; siglas. Item eventual.
27. Teoriologia: as teorias em geral; a teoria da Teaticologia; itálicos. Tema eventual.
28. Tecnologia: os processos técnicos em geral; a técnica estilística sui generis da Enciclopédia da Conscienciologia; itálicos. Item eventual.
29. Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a Instituição Conscienciocêntrica (IC); a Academia; a Associação; o Centro; o Instituto; a Organização; a União; itálicos. Item
eventual.
30. Laboratoriologia: os laboratórios, em geral, da Conscienciologia; itálicos. Item eventual.
31. Colegiologia: os Colégios Invisíveis conscienciológicos em geral; itálicos. Item eventual.
32. Efeitologia: os efeitos, em geral; as consequências; as decorrências; as derivações;
os dividendos; as ressonâncias; as repercussões; as sequelas; os subprodutos; itálicos. Item eventual.
33. Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses; as parassinapses; a Heuristicologia;
a Verponologia; a inventividade. Item eventual.
34. Ciclologia: os ciclos, em geral; a ciclicidade; itálicos. Item eventual.
35. Enumerologia: listagem ou listagens horizontais de termos pertinentes ao tema; mínimo de 7 itens; aproximações simples; substantivos; adjetivos; cognatos; itálicos. Item eventual.
O dicionário analógico mais avançado. A Seção Enumerologia pode ser absorvida pela Seção Sinonimologia, conforme o assunto do verbete.
36. Binomiologia: listagem horizontal de binômios pertinentes ao tema; os conceitos
coexistentes; as díades técnicas; as dualidades; itálicos. Item eventual.
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37. Interaciologia: as interações, em geral; a interatividade; os cruzamentos intelectivos; itálicos. Item eventual.
38. Crescendologia: os crescendos, em geral; a evolução das manifestações pensênicas;
a consciência crescente; os sinergismos naturais; itálicos. Item eventual.
39. Trinomiologia: listagem horizontal de trinômios pertinentes ao tema; as tríades; itálicos. Item eventual.
40. Polinomiologia: listagem horizontal de polinômios de 4 termos pertinentes ao tema;
itálicos. Item eventual.
41. Antagonismologia: listagem horizontal de expressões antagônicas; os conceitos
opositivos; as oposições binárias frontais; as idiossincrasias opostas; as antíteses; as polaridades;
separação por barra (/); itálicos. Item eventual.
42. Paradoxologia: os paradoxos, em geral; itálicos. Item eventual.
43. Politicologia: Sociologia; Parassociologia; os regimes políticos mais consentâneos
ou coexistentes com o tema; os temas de universo mais amplo, indicados com 7 ou mais cracias,
apresentam as sílabas finais (sufixos) cracia, em itálicos. Item eventual.
44. Legislogia: as leis; a Jurisdiciologia. Item eventual.
45. Filiologia: as preferências da conscin relativas ao tema; a neofilia. Os temas de universo mais amplo, indicados com 7 ou mais filias, apresentam as sílabas finais (sufixos) filia, em
itálicos. Item eventual.
46. Fobiologia: a fobia ou fobias relativas ao tema. Os temas de universo mais amplo,
indicados com 7 ou mais fobias, apresentam as sílabas finais (sufixos) fobia, em itálicos. Item
eventual.
47. Sindromologia: a síndrome ou síndromes relativas ao tema. Item eventual.
48. Maniologia: a mania ou manias relativas ao tema. Os temas de universo mais amplo, indicados com 7 ou mais manias, apresentam as sílabas finais (sufixos) mania, em itálicos.
Item eventual.
49. Mitologia: os mitos em geral relativos ao tema. Item eventual.
50. Holotecologia: a teca ou tecas relativas ao tema. Os temas de universo mais amplo,
indicados com 7 ou mais tecas, apresentam as sílabas finais (sufixos) teca, em itálicos. Item eventual.
51. Interdisciplinologia: mais as disciplinas ou especialidades da Conscienciologia; Interdisciplinaridade; Codisciplinaridade; Pluridisciplinaridade; Multidisciplinaridade; Transdisciplinaridade; Detalhismo; Orismologia; Subespecialidades; Subcampos; mais de 70; aproximações
simples; Casuística; Paracasuística; Fatuística; Parafatuística; Nosografia; Extrafisicologia; os títulos de verbetes. Item fixo.
IV (Perfilologia)
52. Elencologia: com artigos (o, a, os, as); verbete, quando for o caso; gêneros; nomes
e datações; os títulos de verbetes; a dupla evolutiva; o casal; a dupla intra-extrafísica; o grupo;
a equipe. Os protagonistas das peças evolutivas, intra e extrafísicas. Item fixo.
53. Masculinologia: os agentes; os atores; os homens. Item fixo.
54. Femininologia: as agentes; as atrizes; as mulheres. Item fixo.
55. Hominologia: Homo ou Hominis; itálicos; o latinismo; a latinização definidora.
Item fixo. A Caracterologia Histórica. Os perfis de consciências mais chegadas ao tema sob análise.
V (Argumentologia)
56. Exemplologia: Exemplário; exemplos; mais de 1; cobaia humana; a condição consciencial; o vocábulo pessoal; prefixos (micro, mini, hipo, maxi, mega, hiper); sinal de igualdade
(=); itálico nos contrapontos; grandezas; pequenezas; os cúmulos, superlativos ou recordes. A indicação prática do núcleo do tema. Item fixo.
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57. Argumentologia: argumentos; enumerações; Cronologia; numeração; Lexicomática; Bibliomática. As reciclagens através das verdades relativas de ponta (verpons). Item eventual.
58. Culturologia: as culturas, em geral; os idiotismos culturais. Item fixo.
59. Curiosologia: a curiosidade científica; as pesquisas; as interrelações; Mentalsomatologia. Item eventual.
60. Transdisciplinologia: mais as Ciências em geral; Ciências Convencionais específicas; Transdisciplinaridade; Multidisciplinaridade; Multiculturologia; abordagens; análises; referências nas frases-síntese; enumerações verticais; Taxologia; Caracterologia; categorias; argumentações; listagem de 100 itens; especialidade-verbete; itálicos. Item eventual.
61. Taxologia: classificação; categorias; terceto composto com Caracterologia e Remissiologia. Item eventual.
62. Caracterologia: perfis; Personologia; Conscienciometrologia. Item eventual.
63. Tipologia: objetos; realidades além da consciência; Extraconscienciologia. Item eventual.
64. Terapeuticologia: Terapia; Profilaxia; prevenção; remissão; cura; evitação; resolução; solução; reeducação; Paraprofilaxia; Paraterapêutica; Consciencioterapia. Item eventual.
65. Tabelologia: Tabelário; tabela; tabela-teste; tabelas; numeração; 2 ou 3 colunas;
Taxologia; Caracterologia; Contrapontologia; paralelismos; confrontos; cotejos; contrastes. Item
eventual.
VI (Acabativa)
66. Remissiologia: fórmula redacional repetitiva; a Alfabeticologia; mínimo de 7 verbetes; comentários sintéticos; temas positivos; temas negativos; temas neutros; 2 espaços nas expressões dos títulos; listagem especial somente de especialidades ou subespecialidades; em negrito; a inclusão da especialidade específica do verbete citado. Apresenta relação intensa com as
Divisões Fatuística, Detalhismo e Perfilologia. As especialidades da Conscienciologia e os temas
centrais são indicadores dos verbetes da Remissiologia. Através da Remissiologia está montada
ampla rede interverbetes quando certo verbete remete a outros, sucessiva e geometricamente, dentro da concepção sistêmica autorreferencial. Serve também como substituto ou complemento da
Bibliografia Específica. Item fixo.
67. Frase enfática: técnica específica, definida; em geral, abordando a essência prioritária do tema; sentença ou sentenças em negrito; expressão ou vocábulo grafados em itálicos;
megapensene trivocabular, se incluído, em itálicos. A frase enfática não tem subtítulo, fala por si.
Item fixo.
68. Questionologia: Questionário; questionamentos; mais de 1 teste, quando possível;
duas perguntas, no mínimo; diretas ao leitor ou leitora (você); escalas; os alertas conscienciais
sutis; Conscienciometrologia. Item fixo.
69. Filmografia Específica: numerada; ordem alfabética; detalhismo; negritos; itálicos; negritos e itálicos; fonte 8. Item eventual.
70. Bibliografia Específica: numerada; ordem alfabética; detalhismo; idem; cosmograma; Lexicologia; Holoteca; negritos; itálicos; negritos e itálicos; fonte 8. Item eventual.
Permanência. Como se observa, das 70 Seções, ou itens subtitulados, há muitas fixas,
ou seja, comparecem em todos os verbetes, entradas ou miniensaios.
Explicitação. A Enciclopédia expõe a abrangência da Cosmovisiologia. O verbete indica
a condição pontual da Definologia. A fim de manter a expansão do universo das expressões,
predispondo a cosmovisão das realidades e pararrealidades do Cosmos, deficiência natural da
conscin vulgar, eis, na ordem funcional, 7 técnicas ou Seções específicas para atingir tal objetivo:
1. Sinonimologia: relação próxima com os antônimos.
2. Antonimologia.
3. Ciclologia: relação próxima com os crescendos.
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4.
5.
6.
7.

Binomiologia.
Crescendologia: relação próxima com os binômios.
Trinomiologia.
Polinomiologia: relação próxima com os trinômios.

Divisões. Cada verbete é composto didaticamente com as Seções distribuídas em 6 Divisões afins, dispostas nesta ordem técnica invariável:
I. Conformática: afora o título, da Definologia à Seciologia.
II. Fatuística: da Pensenologia à Parafatologia.
III. Detalhismo: da Sinergismologia à Interdisciplinologia.
IV. Perfilologia: da Elencologia à Hominologia.
V. Argumentologia: da Exemplologia à Tabelologia.
VI. Acabativa: da Remissiologia à Bibliografia Específica.
Relações. Há relações intraverbéticas, ou interações entre os textos do próprio verbete,
onde cada Seção supre a argumentação da outra sobre o mesmo assunto em foco, notadamente
quando mais complexos ou com verpons, por exemplo, estas 7 Seções do verbete Natureza da
Conscienciologia:
1. Definologia: o corpus da Conscienciologia.
2. Fatologia: o princípio da descrença.
3. Interdisciplinologia: a Macrossomatologia.
4. Exemplologia: o Curso Intermissivo.
5. Frase enfática: o paradigma consciencial.
6. Remissiologia: o código pessoal de Cosmoética.
7. Questionologia: a manifestação mentalsomática pessoal e grupal.
Experimentologia. À vista da Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 Seções da Enciclopédia da Conscienciologia e os respectivos departamentos técnicos ou Instituições Conscienciocêntricas correspondentes:
1. Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia, em geral.
2. Culturologia: a Lexicoteca; a Encicloteca; o Holociclo.
3. Fatologia: o Cosmograma (Cosmanálise; Bibliografia); o Holociclo.
4. Holotecologia: as tecas, em geral; a Holoteca.
5. Laboratoriologia: os Laboratórios Conscienciológicos, em geral.
6. Questionologia: as tertúlias conscienciológicas; o Tertuliarium.
7. Terapeuticologia: a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o verbete, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cognato: Comunicologia; Neutro.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
04. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
05. Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
06. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
07. Palavra: Comunicologia; Neutro.
08. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
09. Técnica da qualificação dos verbetes: Comunicologia; Neutro.
10. Técnica dos Atos / Fatos / Parafatos: Comunicologia; Neutro.

Enciclopédia da Conscienciologia

10823

O VERBETE DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA
ESTÁ REDIGIDO A PARTIR DA FATUÍSTICA, DA PARAFATUÍSTICA, DA TÉCNICA DO DETALHISMO, DA TÉCNICA
DA EXAUSTIVIDADE E DA COSMOVISIOLOGIA POSSÍVEIS.
Questionologia. Os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia trazem algum esclarecimento (tares) para você? Já analisou os verbetes em conjunto (Cosmovisiologia) conforme
o assunto?
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