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GABARITO
De acordo com o conteúdo desenvolvido nas 400 tertúlias-verbetes-aulas,
entre 2005 e 2006, responda estas 100 questões numeradas:
01. Assediologia. Qual a pior condição patológica: o autassédio ou o heterassédio?
O autassédio.
02. Assistenciologia. Quem assiste ao mais doente?
O menos doente.
03. Autoconscienciologia. Quais as diferenças básicas entre megatrafor e materpensene?
O megatrafor é o princípial predicado da consciência. O materpensene é o princípio diretor da
consciência.
04. Autoconscienciologia. Qual o fator característico tanto das pesquisas objetivas do CEAEC
quanto do princípio da descrença?
As autopesquisas, obviamente conscienciais.
05. Autopensenologia. Qual o significado da expressão carregamento no pen?
O pensene carregado na racionalidade da idéia ou no mentalsoma.
06. Binomiologia. Em qual destas 3 áreas o binômio admiração-discordância é necessário: no
debate público, na vivência da dupla evolutiva ou na Cognópolis?
Nas 3 áreas.
07. Ciclologia. Qual o significado do ciclo multiexistencial pessoal?
O ciclo de alternância ressoma-dessoma ou a duração dos períodos das intermissões pessoais.
08. Cogniciologia. Qual o significado da sigla COC?
Cético otimista cosmoético.
09. Cogniciologia. Qual o significado do cipriene?
Ciclo de primaveras energéticas ou de primeneres.
10. Cogniciologia. Qual qualidade explicita mais a cognoscência da conscin: a priorização, a
inteligência evolutiva ou a Cosmoética?
A inteligência evolutiva ou IE.
11. Conscienciocentrologia. Qual a diferença objetiva entre Instituição Conscienciocêntrica e
Instituição Total?
A liberdade heurística assistencial da IC ante a vida restringida na Instituição Total.
12. Conscienciologia. Qual é a condição consciencial contrária à expansão da cosmoconsciência?
A robotização consciencial ou robéxis.
13. Conscienciologia. Qual é o significado da apriorismose da conscin?
O raciocínio errado sem análise da realidade, a priori, de idéias preconcebidas ou preconceitos.

14. Conscienciologia. Qual o significado da sigla CEF no universo da Conscienciologia?
Central Extrafísica da Fraternidade.
15. Conscienciologia. Qual o significado do neologismo megagescon?
A megagestação consciencial ou a obra-prima da conscin intermissivista.
16. Conscienciologia. Qual o significado do extrapolacionismo consciencial?
O estudo das extrapolações, antecipações evolutivas ou a realização de algo além das possibilidades aparentes da conscin.
17. Conscienciologia. Qual o significado do vocábulo consener?
Consciência – conscin ou consciex – energívora ou ávida por EC.
18. Conscienciologia. Quem é autorrevezador evolutivo?
A consciência capaz de entrosar tarefas produtivas em duas ou mais vidas intrafísicas.
19. Conscienciologia. Quem é consciência poliédrica?
Todo princípio consciencial mais avançado na evolução igual à consciência lúcida.
20. Conscienciologia. Quem é conscin eletronótica?
A consciência humana materialista ou psicótica com o elétron.
21. Constructologia. Há algum conceito evolutivo dentre estes 5, dispostos na ordem alfabética:
anticiência, anticura, antimimese, antiproéxis e antissomática?
A antimimese quando significando repetição já dispensável ou não evolutiva.
22. Conviviologia. Qual a atitude mais prioritária ao intermissivista, homem ou mulher: aprender,
ensinar ou exemplificar?
Exemplificar.
23. Cosmoética. Qual destes 4 fatores pode ser cosmoético: a ironia, o sarcasmo, a irreverência
ou a sordidez?
A irreverência.
24. Cosmoética. Qual é o absurdo anticosmoético máximo?
A tentativa de suicídio ou o próprio suicídio ou autocídio.
25. Cosmoética. Qual item imperdível você incorporou ao código pessoal de Cosmoética?
A interassistencialidade consciencial.
26. Cosmovisiologia. Qual a realidade mais complexa do Cosmos?
A consciência lúcida.
27. Cronêmica. Qual a pior fase natural dentro da escala das faixas etárias da conscin?
A infância: da vida fetal à segunda infância.
28. Culturologia. Você conhece 3 idiotismos culturais evitáveis? Quais?
Guerra; tourada; Oktoberfest.
29. Decidologia. A decidofobia é processo definopático, voliciopático ou intencionopático?
Voliciopático.
30. Decidologia. A megadecisão chega de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada?
A qualquer momento quando há autodiscernimento.

31. Decidologia. Há alguma omissão pessoal positiva? Qual?
A omissão superavitária ou a omissuper.
32. Despertologia. Qual a idade ideal para a autovivência da condição da desperticidade?
Aos 46 anos de idade ou na meia-idade.
33. Dessomática. Qual o melhor para a consciência recém-dessomada: o enterramento, a
cremação ou o congelamento do soma usado?
A cremação com doação dos órgãos antes, se for o caso.
34. Doutrinologia. Qual a melhor doutrinação?
Nenhuma.
35. Duplologia. Os parceiros da dupla evolutiva exitosa têm sinaléticas parapsíquicas iguais?
Não.
36. Duplologia. Qual a dupla evolutiva ideal: a de inversores existenciais, a de reciclantes ou a
dupla evolutiva mista?
Qualquer delas, quando empática, contudo, os inversores existenciais começam mais gabaritados.
37. Duplologia. Quem é a cabeça-energética da dupla evolutiva?
A conscin com o maior domínio das energias conscienciais ou ECs.
38. Encefalologia. Qual a finalidade técnica do arco voltaico encefálico?
A interassistencialidade bioenergética com o desbloqueio das energias gravitantes nos hemisférios
cerebrais ou no encéfalo.
39. Enciclopediologia. Qual a seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia mais
discutível e discutida?
Atos / Fatos / Parafatos.
40. Energossomática. Como se faz a abordagem prática à discriminação das energias do cardiochacra?
Pelo dedo médio de qualquer mão.
41. Energossomática. Qual é o acoplador energético ideal?
O Serenão ou a Serenona.
42. Etologia. Qual é a postura antagônica à gurulatria?
A Descrenciologia ou a autovivência do princípio da descrença.
43. Evoluciologia. Qual o fator mais vigoroso para potencializar a evolução da consciência?
O autodiscernimento da projetabilidade lúcida ou PL.
44. Evoluciologia. Qual o item mais importante na planilha evolutiva pessoal: a autorganização, a
recéxis ou a proéxis?
A autorganização.
45. Evoluciologia. Qual o melhor item na ficha evolutiva pessoal: o Curso Intermissivo, o
macrossoma, a oficina extrafísica ou o saldo evolutivo?
O saldo evolutivo.
46. Evoluciologia. Qual o pior fator na macro-PK destrutiva?
A dessoma prematura da conscin.
47. Evoluciologia. Qual o significado ou resultado do jubileu evolutivo?

A autodedicação à fraternidade durante 5 decênios.
48. Evoluciologia. Você sabe de duas coisas a caminho da extinção? Quais?
Tabagismo. Touradas.
49. Experimentologia. Onde começa e termina a pesquisa científica?
Na Holoteca.
50. Experimentologia. Qual é o Laboratório da Conscienciologia atuante como tranqüilizante ou
ansiolítico?
O Laboratório da Imobilidade Física Vígil.
51. Experimentologia. Quem é cobaia universal?
Qualquer consciência ou princípio consciencial quando lúcido.
52. Extrafisicologia. Quem promove resgate extrafísico?
A consciex extrafísica, lúcida, assistencial, ou a conscin projetada, lúcida, assistencial.
53. Fenomenologia. Qual destas 3 ocorrências é possível ser vivenciada pelo genocida:
a oficina extrafisica, a cosmovisiologia ou o fenômeno da cosmoconsciência?
A oficina extrafísica, ou ofiex, na condição de internado temporariamente.
54. Fenomenologia. Qual fenômeno potencializa mais a autossuficiência evolutiva?
A cosmoconsciência.
55. Filosofia. Qual a Filosofia própria derivada da anomia?
O Anarquismo.
56. Geriatria. Qual destes 4 fatores é o mais eficaz na profilaxia da demência senil: os hábitos, as
neuróglias, as emoções ou o intelecto pessoal?
O intelecto pessoal.
57. Gesconologia. Qual o melhor período etário para dar início às gestações conscienciais na vida
humana?
A partir da juventude, mas, na média, aos 36 anos de idade (Ano-base: 2006).
58. Grupocarmalogia. Qual a outra comunidade conhecida mais afim à Cognópolis da Conscienciologia?
A comunidade extrafísica, ou comunex, Interlúdio.
59. Grupocarmalogia. Qual o objetivo, em geral, dos Colégios Invisíveis?
A interação dos pesquisadores, pesquisadoras e das pesquisas científicas, em geral.
60. Holossomática. Qual é o fator mais atuante nos veículos conscienciais depois da vontade?
A intenção atuante sobre as energias conscienciais ou ECs.
61. Holotecologia. Qual destas 3 tecas é a pior energética e evolutivamente: a enoteca,
a hoploteca ou a eroticoteca?
A hoploteca.
62. Interassistenciologia. A iscagem interconsciencial ideal é a inconsciente, a consciente ou a
provocada?
A provocada conscientemente com Cosmoética.
63. Interconscienciologia. A acareação interconsciencial pode ser evolutiva?
Sim.

64. Interprisiologia. Quem é interprisioneira?
Qualquer consciência devedora de outra ou outras.
65. Intrafisicologia. Qual a conseqüência óbvia da vida humana trancada?
O fato de a conscin não conseguir a projetabilidade lúcida ou PL.
66. Intrafisicologia. Qual é a chave-geral da vida humana?
O estado vibracional ou EV.
67. Intrafisicologia. Qual o objetivo da radicação vitalícia na Cognópolis?
A dinamização da maxiproéxis.
68. Lexicologia. Como define você o dicionário cerebral, analógico, pessoal?
Como sendo o dicionário cerebral de idéias afins da pessoa formando associações de constructos.
69. Liberologia. As consciências entre si, a rigor, são dependentes, independentes ou interdependentes?
As consciências são interdependentes.
70. Macrossomática. A Consciex Livre, com lógica, tem macrossoma?
Não.
71. Mateologística. Qual a utilidade da Mateologística?
Estabelecer os limites racionais às pesquisas científicas definindo o não-prioritário.
72. Mentalsomática. Quais tipos de objetos compõem a vitrine mentalsomática?
Os instrumentos sustentadores da criatividade intelectual ou da Heurística.
73. Mentalsomática. Qual destas 3 realidades é indispensável: a cultura da razão, a cultura do
convívio ou a cultura da Justiça?
A cultura da razão.
74. Mentalsomática. Qual é o estatuto pessoal da hombridade?
A incorruptibilidade cosmoética pessoal compondo o código pessoal de Cosmoética ou CPC.
75. Mentalsomática. Qual o significado da bitanatose?
A segunda dessoma ou o descarte do holochacra.
76. Mentalsomática. Qual o significado do vocábulo omissuper?
Omissão superavitária.
77. Ofiexologia. Qual é o pré-requisito óbvio para a instalação da ofiex pessoal?
A prática diária da tenepes durante duas décadas.
78. Paracronologia. Qual o fator cronológico mais importante dentre estes 3: o passado, o
presente ou o futuro?
O presente.
79. Parafatuística. Qual o significado da Parafatuística?
O estudo aplicado ao conjunto dos parafatos.
80. Parageopolítica. Qual a área parageopolítica da comunex Interlúdio?
O Parque Nacional do Iguaçu.
81. Parapatologia. Qual o exemplo mais prático e evidente, internacionalmente, de artimanha?

A seita católica Opus Dei.
82. Parassociologia. Qual destas 3 condições sociais é a mais importante para a evolução consciencial: o pré-casal, o casal incompleto ou o casal íntimo?
O casal íntimo.
83. Patologia. Qual é a megadoença da Humanidade Terrestre?
O autassédio predispondo o heterassédio.
84. Pensenologia. Qual a diferença entre holopensene e forma holopensênica?
O holopensene é do momento. A forma holopensênica deriva de vivências anteriores no mesmo
local terrestre.
85. Potenciologia. Qual é o maior poder da consciência?
A vontade ou volição.
86. Presenciologia. Qual destes 3 fatores é o mais poderoso na força presencial: a estética
pessoal, a disponibilidade pessoal ou o holopensene pessoal?
O holopensene pessoal.
87. Proexologia. Qual a categoria de programação existencial mais comum aos voluntários e
voluntárias da Cognópolis?
A maxiproéxis ou proéxis grupal.
88. Proexologia. Quem lucra mais cosmoética e evolutivamente: quem fala bastante, quem lê
como hábito, quem escreve muito bem ou quem publica bons livros freqüentemente?
Quem publica bons livros freqüentemente.
89. Proexologia. Você identifica duas atitudes indiscutivelmente antiproéxis? Quais?
Toxicomania; belicismo.
90. Projeciologia. Qual o maior travão contra a projeção consciencial, lúcida, humana?
A tanatofobia ou o medo de morrer.
91. Psicossomática. Qual a megafrustração para a conscin?
As conseqüências do suicídio.
92. Retrocogniciologia. Quem é agente retrocognitor?
A conscin reavivadora das aulas dos Cursos Intermissivos pré-ressomaticos dos educandos,
notadamente o trabalho do inversor, ou inversora, existencial.
93. Seriexologia. Existe alguma antecipação ou predisposição prática, intrafísica, óbvia, aos
autorrevezamentos multiexistenciais?
O terceiro tempo do Curso Intermissivo ou CI.
94. Sexossomática. A pré-kundalini é única ou dupla?
É dupla, pois expressa as energias conscienciais dos 2 chacras plantares.
95. Sociologia. Qual seria o encontro imperdível, máximo, para a conscin lúcida?
A entrevista com Serenão ou Serenona.
96. Somática. Há férias necessárias? Por qual razão?
Sim, para refazimento, reciclagem ou recomposição física e psíquica.
97. Teaticologia. Qual destas 5 realidades é a mais relevante: a teoria, a prática, a vivência, o
diploma ou o doutorado?

A vivência.
98. Trafalismo. Ao homem-bomba falta erudição, discernimento ou priorização?
Faltam as 3 condições.
99. Utilitarismo. Há alguma crise útil? Qual?
Sim, a crise de crescimento.
100. Vinculologia. Qual destes 3 vínculos sociais é o ideal: o empregatício, o consciencial ou o
duplo vínculo?
O vínculo consciencial.

