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ABERTISMOLOGIA
(ARGUMENTUM: REFLEXIVOLÓGICO)
Introdução
Cosmovisiologia. O abertismo consciencial significa a conscin expor
o mais cosmoético que possui na distribuição interassistencial para a Humanidade. Tal estado de coisas é a abertura real da consciência saindo da monovisão milenar para a Cosmovisiologia. Cadê o artigo? Cadê o verbete? Cadê o livro? Cadê a megagescon? Estas 4 questões expressam os bordões do despertamento dos
intermissivistas sonolentos para o abertismo consciencial mentalsomático ou para
a maxiproéxis grupal.
Enunciado
Advertenciologia. A pessoa, quando se fecha em copas, começa a se intoxicar em função do trancamento consciencial egoico. Feche os olhos, se for
preciso, mas, por favor, abra os paraolhos! Esta pode ser a megadvertência mais
amiga. Na linguagem popular, o abertismo consciencial é conhecido pela expressão alargar a consciência.
Premissa
Viajologia. A interiorose pode ser combatida através da dromomania.
A pessoa precisa começar a viajar. É prioritário se mexer dentro da Geopolítica
ou na Geografia para caminhar evolutivamente. Hoje, nem a Internet, a TV ou
o cinema conseguiram anular a necessidade de a pessoa viajar. A viagem é insubstituível em termos de abertismo consciencial. Nada melhor do que fazer a autexperiência, quebrar a cara, ver as coisas frontalmente com os olhos, os dedos
e os pés, de visu, presencialmente. Tal vivência é superior à imaginação, à literatura e às trucagens infantilizadas da cinematografia. A experiência corrige. A experiência vale mais que a Ciência.
Argumentação
Conviviologia. A Liberofiliologia é a condição de gostar da coisa aberta,
da consciência com abertismo consciencial, a neofilia. A pessoa almeja saber, debater, discutir, conhecer as realidades, e se inteirar da coisa nova. A Liberofilia
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é buscar a liberdade para si, mas também defende a liberdade para os outros,
a fim de ocorrer a mutualidade do convívio cosmoético. Esse é o encadeamento
de argumentos ideais para quem defende a Abertismologia.
Conclusão
Cienciologia. Por esse lado, dogma significa fechadismo. A Ciência também tem dogma, igual à religião. Quer maior demonstração da dogmática científica do que a guerra de nervos promovida na maioria dos cursos de mestrado nas
universidades? O que já atendi de mestrandos! A pessoa chega e pela parapsicosfera nota-se que está fazendo mestrado. Tal aperfeiçoamento cria muitas rugas
nas mulheres e cabelos brancos nos homens. Vai fazer o curso, cuidado com
a sua pelezinha!
Adendo
Evoluciologia. Contudo, todos precisamos evoluir, até intelectualmente,
daí porque as pós-graduações são inafastáveis e insubstituíveis para os profissionais na atualidade. Haja abertismo consciencial.

