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BI NÔM IO T ENEPES- AUTO PE SQ UI SA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O binômio tenepes-autopesquisa compõe o princípio da manifestação conjunta, sinérgica, interativa e de reciprocidade entre o duo evolutivo notadamente qualificado pela
teática da interassistencialidade e pelo exemplarismo autopesquisístico da conscin tenepessista.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo binômio vem do idioma Latim, binomius, constituído por bis,
“dois”, e nomen, “nome; em nome de; relativo à palavra; expressão; termo”. Surgiu no Século
XIX. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho imposto a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikos,
“ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal provém do idioma Latim, personalis,
“pessoal”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Sinergismo tenepes-autopesquisa. 2. Autopesquisologia na tenepes.
3. Tenepes qualificada pela autopesquisa. 4. Binômio evolutivo tenepessista-autopesquisador.
5. Binômio da interassistencialidade.
Arcaismologia: Eis duas expressões superadas pela atual precisão neologística: as autodescobertas na prática do passes-para-o-escuro; a sessão parapsíquica do eu sozinho descortinando a holomemória.
Neologia. As 4 expressões compostas binômio tenepes-autopesquisa, binômio tenepes-autopesquisa amador, binômio tenepes-autopesquisa profissional e binômio tenepes-autopesquisa expert são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Tenepes. 2. Autopesquisa. 3. Binômio tenepes-heteropesquisa.
4. Tarefas assistenciais incompatíveis.
Estrangeirismologia: as best practices evolutivas; a qualificação do know-how autoinvestigativo no Tenepessarium; o modus faciendi interassistencial otimizado; o continuum da autopesquisa na tarefa energética pessoal; o upgrade evolutivo; os flashbacks do Curso Intermissivo
(CI); o background do Curso Intermissivo; o strong profile evolutivo; o striptease consciencial no
Tenepessarium advindo da autopesquisa; o attachment evolutivo; o Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto a holomaturescência da Autopesquisologia integrada à Interassistenciologia Multidimensional.
Citaciologia: – A vontade do desafio sustenta o desafio da vontade (Boaventura de Souza Santos, 1940 –).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolução; os polopensenes; a polopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade pesquisística; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os paradidactopensenes;
a paradidactopensenidade; os telepensenes; a telepensenidade; o materpensene; a materpensenidade.
Fatologia: as tarefas evolutivas realizadas sem superintendentes intrafísicos; a douta ignorância; a autoconsciência crítica quanto à própria evolução; a primazia da mentalsomática so-

8

En c i c l o pé d i a d a Co n sc i en c i o lo g i a

bre a manifestação psicossomática; o poder depurativo das recins consecutivas expandindo a autoconsciencialidade; os benefícios da curiosidade cosmoética na integridade consciencial; a postura íntima cosmoética de ser eterno aprendiz; a tenepes qualificada pelo exemplarismo do tenepessista; a recuperação de cons no exercício da assistência; o tenepessista-pesquisador de si mesmo cobaia dos amparadores extrafísicos na assistência; os amparadores extrafísicos orientadores
auxiliares nas autoinvestigações do tenepessista; o serviço assistencial pacificando o convívio do
tenepessista consigo mesmo; o discernimento como pré-requisito para a real liberdade de escolha
na evolução consciencial; a conscientização quanto à conquista da liberdade interior; o senso de
pertencimento ao maximecanismo interassistencial; o reconhecimento intrafísico da família extrafísica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as tarefas evolutivas realizadas com os superintendentes extrafísicos; os recursos da paraprendizagem; os recursos
paradidáticos no esclarecimento às consciências pré--ressomáticas; a neoverpon sendo miniamostra do conteúdo da Central Extrafísica da Verdade (CEV); as singelas mensagens silenciosas
com profundo conteúdo evolutivo; a manutenção das energias equilibradas nos momentos de indignação pessoal; a câmara extrafísica de autorreflexão; os vínculos e paravínculos interconscienciais firmados na tarefa energética diária; a tenepes permitindo o vislumbre da assistência policármica; o planejamento evolutivo elaborado com a equipex; a assistência permanente de amparadores extrafísicos; o exemplo do assistente autopesquisístico para consciexes pré-ressomáticas; o reconhecimento extrafísico da família intrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocoerência-autenticidade entre conscins e consciexes
assistentes; o sinergismo da profunda sintonia tenepessista-amparadores.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado aos pensenes pessoais; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recuperação dos cons.
Tecnologia: a técnica do autoburilamento intraconsciencial; a técnica de reciclagem de
mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: a primazia do rendimento evolutivo (autopesquisa) no voluntariado
e paravoluntariado tarístico nas tarefas assistenciais no Tenepessarium.
Laboratoriologia: a exposição cosmoética multidimensional do próprio labcon; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito assistencial da captação de neoconstructos, ideias originais e neoverpons.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da pesquisa e vivência da autoconsciencialidade; as neossinapses advindas da autopesquisa na tenepes; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes; a conscientização do modus operandi das neossinapses na
interassistencialidade; as neossinapses dos ganchos paradidáticos da Heuristicologia.
Ciclologia: o ciclo tese-antítese-síntese; o ciclo pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo da autaprendizagem evolutiva na vivência dos extrapolacionismos de semiconsciex.
Enumerologia: a intenção da conscin tenepessável; a intenção do(a) tenepessistaautopesquisador(a); a intenção nas reciclagens intraconscienciais; a intenção na assistência
realizada às consréus; a intenção da conscin ofiexista; a intenção de experienciar a condição de
minipeça no maximecanismo interassistencial; a intenção de esforços coesos e contínuos pró-serenismo.
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Binomiologia: o binômio tenepes-autopesquisa; o binômio descensão cosmoética–ascensão consciencial; o binômio liderança-assistência; o binômio autodespersonalização-heteropersonalização.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação prolifica de tarefas evolutivas; a interação minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial multidimensional.
Crescendologia: o crescendo conscin tenepessável–conscin tenepessista–conscin tenepessista autopesquisadora–conscin tenepessista 24 horas–conscin tenepessista.
Trinomiologia: o trinômio transe parapsíquico–cérebro–paracérebro; o trinômio estado
da descoincidência holossomática–insights extrafísicos–trabalho compartilhado com a equipex.
Polinomiologia: o polinômio transe parapsíquico–Mentalsomatologia–filigrana autopesquisística–parapesquisas–paraneoconstructos–autoprospectiva evolutiva; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo.
Antagonismologia: o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; o antagonismo suposição / autodescoberta.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: a lei da sincronicidade; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço; as leis da evolução.
Filiologia: a neofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a paraconviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesempenho interassistencial; o esforço contínuo para superação da síndrome da hipomnésia; o domínio
da síndrome do ansiosismo evitando atropelar etapas e comprometer a qualidade dos resultados
evolutivos almejados.
Holotecologia: a assistencioteca; a ciencioteca; a coerencioteca; a cognicioteca; a conscienciometroteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a discernimentoteca; a energossomaticoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a metodoteca; a recexoteca; a somaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Assistenciologia; a Autocogniciologia;
a Autodesassediologia; a Autoparapercepciologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia;
a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Experimentologia; a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Mnemossomatologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência conscienciológica; a isca humana interassistencial lúcida;
o ser interassistencial autopesquisador; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tenepessista autopesquisador; o projetor consciente; o epicon lúcido;
o conscienciólogo; o intermissivista; o proexologista; o antenado mentalsomático; o prospector
de neoverpons; o amparador extrafísico de ofiexistas; o auxiliador de parapesquisa.
Femininologia: a tenepessista autopesquisadora; a projetora consciente; a epicon lúcida;
a consciencióloga; a intermissivista; a proexologista; a antenada mentalsomática; a prospectora
de neoverpons; a amparadora extrafísica de ofiexistas; a auxiliadora de parapesquisa.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens mentalsomathicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autoeducatus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: binômio tenepes-autopesquisa amador = o resultado dos primeiros 6 meses de trabalho na tenepes; binômio tenepes-autopesquisa profissional = a qualidade da assistência após 10 anos de trabalho ininterrupto na tenepes; binômio tenepes-autopesquisa expert
= a ofiex bem constituída atendida pelo tenepessista desassediado permanente total, exercitando
a vivência da condição mais evoluída de semiconsciex.
Culturologia: a cultura da Recexologia; a cultura da verbetografia conscienciológica.
Diretrizes. A Assistenciologia e a Cosmoeticologia representam as diretrizes básicas da
Tecnologia Evolutiva.
Holomemória. Na estratégia assistencial, as neossinapses do(a) tenepessista autopesquisador podem ser usadas para informar e esclarecer as consciexes assistidas. Os amparadores incitam a lembrança, revivência mental, do tenepessista quanto ao modus faciendi da superação de
trafares ou autocura em contexto específico do passado para realizar a tares às consciexes pré-ressomáticas, aproveitando o fraternismo do campo energético da tenepes.
Evoluciologia. O requinte da inteligência evolutiva (IE) se manifesta quando o tenepessista assume caráter definitivamente intelectual, ao modo de conquista evolutiva, fazendo uso das
conclusões e achados advindos da autopesquisa para assistir e colaborar com os demais.
Taxologia. Sob a ótica da Tenepessologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 modalidades de tenepes observadas nas vivências e registros dos praticantes, tanto jejunos quanto
traquejados:
01. Tenepes 24 horas.
02. Tenepes após duas décadas.
03. Tenepes avançada.
04. Tenepes bem-sucedida.
05. Tenepes com ofiex.
06. Tenepes consolidada.
07. Tenepes de força-total.
08. Tenepes de meia-força.
09. Tenepes estacionária.
10. Tenepes fronto-coronochacral.
11. Tenepes inspiradora.
12. Tenepes light.
13. Tenepes palmochacral.
14. Tenepes primária.
15. Tenepes sem ofiex.
Tecnicidade. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
25 resultantes do binômio tenepes-autopesquisa capazes de proporcionar a dinamização da evolução da conscin assistente:
01. Agendex: a agenda extrafísica do praticante da tenepes.
02. Amparo: a intimidade com os amparadores extrafísicos.
03. Análise: o exame acurado e imparcial da fatuística e da parafatuística.
04. Antiapriorismose: a ausência de apriorismos frente aos fatos e parafatos.
05. Atenção: o emprego da atenção concentrada e da atenção dividida pelo tenepessista.
06. Autodidatismo: o exercício da autodidaxia.
07. Autorreflexão: a introspecção quanto à autopensenidade.
08. Comunicação: a padronização e retilinearidade na apresentação da informação.
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09. Confor: a opção inteligente pelo confor ideal na divulgação dos resultados.
10. Cosmovisão: o hábito de transgredir a obviedade da questão com a lógica multidimensional.
11. Criteriosidade: a observação criteriosa dos episódios vivenciados nos planos intra
e extrafísico.
12. Criticidade: a auto e heterocriticidade como habilidades desenvolvidas.
13. Desassombro: o parapsiquismo vivenciado com destemor e critério.
14. Detalhismo: o detalhismo pedagógico.
15. Escuta: o saber calar o pensamento para saber ouvir o interlocutor, conscin ou
consciex.
16. Inventário: o registro do desenvolvimento parapsíquico.
17. Mnemônica: o cultivo da memória.
18. Parapercuciência: a acuidade e atilamento nos eventos pré-tenepes, tenepes e pós-tenepes.
19. Razão: as perspectivas de entendimento estruturadas na lógica e no discernimento.
20. Recins: as reciclagens intraconscienciais sucessivas e autoprogramadas.
21. Sinalética: as sinaléticas bem definidas.
22. Sistematização: as reverificações sistemáticas das associações de ideias.
23. Tecnicidade: a decisão de foro íntimo pela Tecnologia Evolutiva.
24. Tenepessografia: o caderno de apontamentos de vivências na tenepes.
25. Unidade: o uso sistemático das unidades de medida evolutiva da consciência.
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 binômio tenepes-autopesquisa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
03. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
05. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
08. Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
09. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
10. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
11. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
12. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.
14. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
15. Transmissão gratificante: Parapedagogia; Homeostático.

A RECUPERAÇÃO DE CONS ADVINDA DA TENEPES LEVA
A CONSCIN À AUTOCONVIVÊNCIA COM A HOLOMEMÓRIA,
RESULTADO EVOLUTIVO DE AÇÃO COORDENADA ENTRE
AMPARADORES E O TENEPESSISTA AUTOPESQUISADOR.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o valor da liberdade interior na realização da autopesquisa? Já obteve algum benefício em função da autopesquisa na tenepes?
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