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ACIDENTE MARCANTE
(ACIDENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acidente marcante é o sinistro ou acontecimento inesperado desagradável ou infeliz, envolvendo perda, dano ou sofrimento à conscin responsável e / ou a terceiros, deixando forte impressão ou lembrança, ao modo de divisor de águas e consequente estigmatização,
limitação da liberdade pessoal e da produtividade, impondo reciclagem existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo acidente vem do idioma Latim, accidens, “acidente; acontecimento; o que sucede”. Surgiu no Século XIV. O termo marca é de origem controversa, provavelmente do idioma Germânico, marka, “limite; fronteira; sinal”, sob influência do idioma Latim
Tardio, marca. Apareceu no Século IX com a acepção de “antiga moeda”, e no Século XIV, significando “traço, sinal”.
Sinonimologia: 1. Acidente inesquecível. 2. Acidente inolvidável. 3. Acidente divisor
de águas. 4. Acidente marco de vida. 5. Tragédia marcante.
Neologia. As duas expressões compostas acidente marcante individual e acidente marcante grupal são neologismos técnicos da Acidentologia.
Antonimologia: 1. Miniacidente. 2. Acidente insignificante. 3. Infortúnio irrelevante.
4. Êxito marcante.
Estrangeirismologia: a mensagem do carpe diem distorcida pela indústria cultural;
o risk taker; o self killer; o accident proneness.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à preservação do corpo humano.
Citaciologia: – Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem (Regina Brett, 1956–).
Ortopensatologia: – “Acidente. Pela Paracronologia, em certos casos, o acidente de
percurso parapsíquico pode ser interpretado, no mínimo, como sendo aviso providencial para
o reequilíbrio pensênico da conscin assistida”. “Na Comunex Evoluída não ocorrem sincronicidades negativas ou acidentes de percurso”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do risco; o holopensene dos esportes radicais;
o holopensene do hedonismo; o holopensene da adrenalina; o holopensene do exibicionismo;
o holopensene dos distritos extrafísicos patológicos; o holopensene de renovação íntima dos Cursos Intermissivos (CIs); o holopensene de fraternismo das comunexes avançadas inspirando a autopreservação em prol da interassistencialidade.
Fatologia: o acidente marcante; o estigma para o resto da vida intrafísica; as limitações
de vida impostas por sequela física mutiladora; o megacidente; o acidente gravíssimo; o acidente
gerador de autoculpa; o acidente gerador de interprisão grupocármica; o acidente impeditivo à invéxis; as repercussões psicológicas ocasionadas por trauma; o antes e o depois do acidente marcante; a perda da liberdade máxima de atuação; a limitação da produtividade assistencial; as posturas evitáveis na invéxis; a evitação da prática de esportes radicais sendo opção lúcida do inversor; a evitação de motocicletas; a evitação da prática do ciclismo em autoestradas; a evitação
dos excessos de qualquer natureza; a evitação da prática de artes marciais; a evitação da prática
das corridas automobilísticas e dos rachas; a evitação do alcoolismo associado a atividade de
risco; a autopreservação somática; as estatísticas de morte de causa externa nas faixas etárias mais
jovens; as estatísticas apontando o alto número de acidentes fatais nos esportes radicais; os cosmogramas exemplificando os acidentes marcantes envolvendo jovens; a indústria dos seguros;
a indústria dos esportes radicais; a indústria dos automóveis; as estratégias da indústria cultural
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visando lucro; a indústria de armas de fogo; o porão consciencial da conscin buscadora de adrenalina; a sequela de trauma somático gerando dependência interconsciencial para cuidados básicos;
a dependência financeira do indivíduo beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
onerando o Estado; as profilaxias juvenis; a prudência do intermissivista com inteligência evolutiva (IE); o estímulo à autorreflexão dos jovens nos cursos de Invexologia e nos grupos de inversores existenciais (Grinvexes); o autodomínio das emoções primitivas; a saída do porão consciencial; a autopreservação somática da conscin jovem demonstrando nível de abnegação e responsabilidade interassistencial; a importância da dedicação integral à proéxis, com engajamento nos
trabalhos, contribuindo para a reurbanização planetária.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o assédio extrafísico envolvido nos acidentes de percurso; as companhias seriexológicas; os acertos de contas infindáveis gerados pelas interprisões grupocármicas; a macro-PK destrutiva sendo evento catastrófico
máximo; a predisposição energossomática a acidentes; a melancolia extrafísica gerada pelo desperdício de vida crítica; a experiência de quase morte (EQM) gerando crise evolutiva no contexto
de acidente grave; a tenepes da conscin lúcida favorecendo o desassédio assistencial interconsciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo profilaxia-autodesassédio; o sinergismo invexibilidade-liberdade.
Principiologia: o princípio “isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica da inversão existencial pressupondo
a profilaxia de acidentes; a técnica da reciclagem existencial (recéxis) sendo alternativa de alto
nível para a conscin traumatizada, visando o cumprimento oportuno da proéxis.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional da Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); o voluntariado de pesquisa nos Grinvexes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil auxiliando a conscin cerebelar no domínio dos instintos somáticos.
Efeitologia: o efeito limitador do acidente marcante na liberdade interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas por acidente marcante; as neossinapses advindas do estudo da Parapatologia; as neossinapses adquiridas no contato com o professor teático de Invexologia.
Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–acerto de contas.
Interaciologia: a interação assédio–acidente de percurso.
Crescendologia: o crescendo miniacidentes-megacidente.
Trinomiologia: o trinômio prudência-longevidade-produtividade.
Antagonismologia: o antagonismo medroso / prudente; o antagonismo coragem evolutiva / impulsividade irresponsável; o antagonismo prazer momentâneo / satisfação íntima; o antagonismo morte evitável / morte natural; o antagonismo liberdade de ação / castração limitadora; o antagonismo saldo egocármico positivo / dívida egocármica; o antagonismo risco evitável
/ risco inevitável; o antagonismo risco controlado / risco ampliado; o antagonismo fatalidade
/ acidente provocado; o antagonismo imperícia / análise dos riscos; o antagonismo autorresponsabilização / autoculpa; o antagonismo estigma autestagnador / liberdade máxima do inversor.
Paradoxologia: o paradoxo do jovem inversor lúcido; o paradoxo de a conscin manter
arma em casa para proteção da família.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; as leis holocármicas.
Filiologia: a riscofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a distiquifobia; a hipengiofobia.
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Sindromologia: a síndrome do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT); a síndrome da negligência; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a riscomania; a suicidomania; a tanatomania; a nosomania; a dipsomania.
Mitologia: o mito de o acidente marcante necessariamente produzir reciclagem existencial.
Holotecologia: a acidentoteca; a antissomatoteca; a dessomatoteca; a cosmogramoteca;
a prioroteca; a profilaxioteca; a proexoteca; a recexoteca; a invexoteca.
Interdisciplinologia: a Acidentologia; a Autassediologia; a Elencologia; a Traumatologia; a Interprisiologia; a Desviologia; a Holocarmologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Recexologia; a Invexologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin desprevenida; a conscin descuidada; a personalidade imprevidente;
a pessoa imprudente; a conscin cerebelar; a conscin irresponsável.
Masculinologia: o acidentado; o traumatizado; o riscomaníaco; o atrator de acidentes;
o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o inversor; o reciclante.
Femininologia: a acidentada; a traumatizada; a riscomaníaca; a atratora de acidentes;
a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a inversora; a reciclante.
Hominologia: o Homo sapiens accidens; o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens
inattentus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens melancholicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acidente marcante individual = aquele causador de limitação e / ou sequela em única conscin, podendo gerar perda da invéxis ou reciclagem existencial pessoal; acidente marcante grupal = aquele causador de limitação e / ou sequela em várias conscins, podendo
gerar perda da invéxis ou reciclagem existencial pessoal, interprisão grupocármica e prejuízo
à maxiproéxis.
Culturologia: a cultura da riscomania; a indústria cultural alienadora do livre pensar;
a cultura do etilismo; a cultura da banalização.
Taxologia. No contexto da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 10 tipos de acidentes capazes de ampliar a compreensão sobre o tema:
01. Acidente aéreo.
02. Acidente automobilístico.
03. Acidente biológico.
04. Acidente com arma de fogo.
05. Acidente de trabalho.
06. Acidente doméstico.
07. Acidente esportivo.
08. Acidente marítimo.
09. Acidente motociclístico.
10. Acidente natural.
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Evitações. Acidentes, tendo como consequência traumatismo físico ou psicológico grave, podem ser marcantes a ponto de dividir o curso da vida em antes e depois, com sequelas e limitação da produtividade da conscin, impossibilitando inclusive a aplicação da invéxis.
Recomendações. À luz da Profilaxiologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 7 tópicos a serem respeitados pela conscin a fim de evitar a ocorrência de acidentes marcantes, castradores da liberdade de atuação pessoal:
1. Contágio: obedecer aos procedimentos para evitação de acidentes biológicos.
2. Equipamentos: fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
3. Estradas: acatar as leis de trânsito.
4. Natureza: evitar áreas de risco de desastres naturais (inundação, tsunami, incêndio,
furacão, mar aberto).
5. Saúde: observar os limites do corpo físico.
6. Trabalho: seguir as advertências de segurança ocupacional.
7. Transporte: seguir recomendações de segurança nos meios de transporte.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acidente marcante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Binômio Autassediologia-Acidentologia: Parapatologia; Nosográfico.
06. Direção agressiva: Acidentologia; Nosográfico.
07. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
10. Minicontratempo: Parapatologia; Nosográfico.
11. Privação providencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
12. Profilaxia dos imprevistos: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
13. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
14. Sinal de alerta: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

AS CONSEQUÊNCIAS DE ACIDENTE MARCANTE PODEM
PROMOVER DÉBITOS HOLOCÁRMICOS, SENDO INDICADOR
DO NÍVEL DE DESVALORIZAÇÃO DA AUTOLIBERDADE,
ACUSANDO URGÊNCIA NOS ESFORÇOS RECEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a consequência do acidente marcante
para si e para outrem? Em qual nível de profilaxia técnica pessoal se inclui?
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