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CEAEC – TERTULIARIUM
PROVA GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA
GABARITO: 11 / DEZEMBRO / 2016
TERTULIANO(A):
Conforme os conteúdos previstos e divulgados da Enciclopédia da Conscienciologia (EC), do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC) e do Léxico
de Ortopensatas (LO), responda por escrito as seguintes 100 questões, ordenadas
pela especialidade do tema:
01. Assistenciologia. Como se denomina a técnica, título de verbete, de doar
objeto carregado de ECs, para ajudar ou socorrer assistencialmente a pessoa receptora,
por meio do heterodesassédio?
R: Mimo Energético (EC, v. Mimo energético).
02. Assistenciologia. Qual técnica bioenergética é capaz de sincronizar energias,
proceder a assim, identificar e localizar possíveis bloqueios energéticos nos hemisférios
cerebrais?
R: Técnica do Arco Voltaico (EC, v. Abordagem bioenergética).
03. Autobiografologia. Qual é a epopeia autobiográfica?
R: Proéxis (PGC 2007).
04. Autoconscienciologia. Denomine o atributo consciencial responsável pelas
seguintes características: autoconsciência apurada; discriminação cogitativa; capacidade
de decidir e identificar o verdadeiro do falso, o melhor do pior, o joio do trigo, o ideal do
medíocre, além da boa intenção e da boa vontade.
R: Autodiscernimento (EC, v. Atributo consciencial).
05. Autocriticologia. Pode a autavaliação pelo conscienciograma ser considerada recurso paradoxal?
R: Sim (EC, v. Paradoxo da Conscienciologia).
06. Autodesempenhologia. A maioria das conscins intermissivistas da CCCI,
é refém das lições do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático e das cláusulas da proéxis
pessoal ou grupal?
R: Sim (DAC, v. Autodesempenhologia).
07. Autodiscernimentologia. Qual último veículo a consciência desenvolve,
exigindo maior número de vidas intrafísicas?
R: O Mentalsoma (DAC, v. Mentalsomatologia).
08. Autopesquisologia. A consciência é o assunto de pesquisa mais prioritário
e difícil. Qual especialidade, tema de verbete, pesquisa a estrutura dos recônditos conscienciais mais absconsos e obscuros?
R: A Intraconscienciologia (EC, v. Intraconscienciologia).
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09. Autopriorologia. Segundo os princípios da Conscienciologia, é correto afirmar o fato de a instrução convencional ser superior à autorreeducação?
R: Não (EC, v. Priorização mentalsomática).
10. Autoproexologia. A verdadeira autoproéxis começa na ressoma, na meia-idade intrafísica ou na autorretrocognição?
R: Na autorretrocognição (LO, v. Proexologia).
11. Autoproexologia. Qual a constituição da bidoação pessoal?
R: Intermediação dos aportes proexológicos (primeira doação) e dos autopotenciais parapsíquicos (segunda doação), através da tares da conscin intermissiva (PGC 2012).
12. Ciclogramologia. Quais os componentes dos cinco ciclos?
R: Curso Intermissivo (CI), tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade
e completismo consciencial (EC, v. Cinco ciclos).
13. Ciclologia. Qual consciência vive o ciclo mentalsomático?
R: A Consciex Livre quando desativa definitivamente o psicossoma (terceira
dessoma) e passa a viver tão somente de mentalsoma (EC, v. Ciclo mentalsomático).
14. Codigologia. Qual código há de ser o primeiro princípio da comunidade
consciente, da urbe, da cidade, da capital ou da megalópolis?
R: O Código Grupal de Cosmoética (DAC, v. Grupocarmologia).
15. Cogniciologia. Qual qualidade explicita mais a cognoscência da conscin:
a priorização, a inteligência evolutiva ou a cosmoética?
R: A inteligência evolutiva ou IE (PGC 2006).
16. Completismologia. Além do completismo, quais as outras duas conquistas
do megacompléxis?
R: Ofiex, desperticidade (EC, v. Megacompléxis).
17. Conscienciocentrologia. Qual IC é comparada, metaforicamente, no verbete
sementeira intrafísica, à eficiente plantadeira evolutiva?
R: Editares (EC, v. Sementeira intrafísica).
18. Conscienciologia. Dentre as 4 especialidades conscienciológicas citadas,
qual possui relação mais estreita com os conceitos aconchego botânico, fitolab, protopets
e zootel artificial: Energocenografologia; Energonomiologia; Energorretransmissiologia;
Energossomatologia.
R: Energocenografologia (DAC, v. Energocenografologia).
19. Conscienciometrologia. Qual atividade intelectual antecede fala, escrita
e leitura?
R: Autorreflexão (EC, v. Inatividade intelectual).
20. Conviviologia. É possível manter paramizade evolutiva com consciex baratrosférica?
R: Não (EC, v. Paramizade).
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21. Conviviologia. Em qual ambiente extrafísico todos são amigos raríssimos?
R: Na comunex evoluída (LO, v. Amizade).
22. Conviviologia. Qual condição rara, vínculo de grande afeição, é comum aos
integrantes da dupla evolutiva exitosa e ao convívio mentalsomático com algum evoluciólogo?
R: Amizade raríssima (EC, v. Compromisso duplocármico e Amizade raríssima).
23. Conviviologia. Qual personalidade pode ser considerada o acoplador energético de eleição, mais importante e predisposto ao sucesso: a conscin cabeça-energética
da dupla evolutiva, a conscin epicon ou a conscin intermissivista?
R: O parceiro ou parceria, conscin cabeça-energética da dupla evolutiva (EC, v.
Acoplador energético).
24. Cosmoconscienciologia. Qual elemento é mais complexo: o Cosmos ou
o microuniverso consciencial?
R: O microuniverso consciencial (EC, v. Cosmossíntese).
25. Cosmoeticologia. Qual atitude da conscin leva ao crescendo euforins, primeneres, ciprienes: autabnegação cosmoética, autexclusão cosmoética, descensão cosmoética, impactoterapia cosmoética?
R: Autabnegação cosmoética (EC, v. Cipriene).
26. Curiosologia. Segundo o verbete Conviviologia do DAC, qual a relação de
retroparentesco entre a Serenona Monja e Waldo Vieira?
R: A Serenona Monja foi filha de Waldo Vieira em vidas humanas pretéritas
(DAC, v. Conviviologia).
27. Definologia. Como se denomina a síntese máxima de conteúdo ideativo
composta de 3 termos?
R: Megapensene trivocabular (DAC, v. Megapensenologia).
28. Dessomatologia. Quando, em geral, ocorre a recepção pós-dessomática?
R: Entre a primeira e a segunda dessomas (EC, v. Recepção pós-dessomática).
29. Detalhismologia. A maioria dos detalhes das realidades vivenciadas precisa
ser esquecida, senão você perde tempo e energias. A afirmação é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (DAC, v. Angulologia).
30. Duplocarmologia. Qual o primeiro passo para abrir a conta-corrente duplocármica?
R: Compor dupla evolutiva bem articulada e harmoniosa (EC, v. Duplismo libertário).
31. Egocarmologia. Indique a alternativa com a explicação correta do porquê “é
relevante o emprego da té cnica do combate à umbiliquidade do egã o”: I. Porque o egocarma é natural a todas as conscins. II. Porque quando tudo nasce do umbigo a conscin
regride evolutivamente. III. Porque a consciência evolui natural e inevitavelmente para
a policarmalidade.
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R: II. Porque quando tudo nasce do umbigo a conscin regride evolutivamente
(LO, v. Egocarmologia).
32. Egocarmologia. Indique a alternativa incorreta sobre a identidade extra.
I. É sinônimo de paraidentidade intermissiva. II. Resulta da popularidade interassistencial extrafísica. III. Em geral é escolhida pela própria consciência assistente. IV. Zéfiro
é exemplo de identidade extra.
R: III. Em geral é escolhida pela própria consciência assistente (EC, v. Identidade extra).
33. Egocarmologia. Na trajetória evolutiva, o egocentrismo compulsório deixa
de existir?
R: Nunca (EC, v. Egocentrismo compulsório).
34. Energologia. Qual ação extrafísica possibilita averiguar o real paravisual da
consciex ao desfazer paratransfiguração?
R: Exteriorização de energias para a consciex (PGC, 2014).
35. Energologia. Qual condição potencializa e facilita a consecução de ações difíceis, problemáticas e enfadonhas, não raro postergadas, há tempos, em função de menor
disposição e motivação da conscin: assim, energima, euforex, primener?
R: Primener (EC, v. Primener).
36. Energologia. Qual energia é superior à energia consciencial (EC)?
R: A energia imanente (LO, v. EC).
37. Energossomatologia. Em qual ambiente extrafísico é comum a autointoxicação energética quando lá se permanece por mais tempo?
R: Na Baratrosfera (PGC 2012).
38. Energossomatologia. Indique as afirmações verdadeiras sobre a primener:
I. É mero placebo energético. II. É o saldo da lei de causa e efeito. III. É desperdiçada pelas conscins incapazes de interpretá-la corretamente. IV. É capaz de fazer a profilaxia de
miniassédios eventuais e acidentes parapsíquicos.
R: A II, III e IV. A primener não é mero placebo energético (DAC, v. Primener).
39. Energossomatologia. Qual consciência é considerada usina consciencial?
R: Qualquer consciência quando a autoconsciente das próprias ECs e das consequentes aplicações de tais recursos fundamentais da vida, a fim de evoluir cosmoeticamente (EC, v. Energossomatologia).
40. Energossomatologia. Qual parafenômeno, título de verbete, será futuramente a interlocução primeira, espontânea e realista entre conscins?
R: EC, v. Interleitura parapsicosférica (PGC, 2015).
41. Energossomatologia. Qual técnica energética é o primeiro passo da longa
caminhada para o domínio das ECs?
R: Técnica do Estado Vibracional (DAC, v. Autodetecciologia).
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42. Erudiciologia. Qual conceito tem maior valor para a erudição: simplicidade
ou sofisticação?
R: Simplicidade (DAC, v. Erudiciologia).
43. Escalologia. A Policonscienciologia estuda, por exemplo, o pararrecenseamento e as pararrealidades, pesquisas globalizantes, em grande escala. A partir de qual
nível da Escala Evolutiva das Consciências já existem as condições autevolutivas para as
pesquisas no universo da Policonscienciologia?
R: Evolució logo (EC, v. Policonscienciologia).
44. Evoluciologia. A consciex evolucióloga, em conjunto com a consciex intermissivista, faz o levantamento de duas variáveis antes de definir a proéxis, atendendo as
demandas evolutivas e pendências necessárias. Indique a opção correta: I. Valores e trafores. II. Débitos e trafares. III. Gostos e preferências. IV. Egocarma e policarma.
R: Valores e trafores (LO, v. Proexologia).
45. Evoluciologia. A vida, antes de tudo, é show solo. Qual consciência escapa
à coedes?
R: Nenhuma (EC, v. Coedes).
46. Evoluciologia. Qual o fator mais vigoroso para potencializar a evolução da
consciência?
R: O autodiscernimento da projetabilidade lúcida ou PL (PGC 2006).
47. Exemplologia. Quais 2 coletivos consciencioló gicos, o primeiro intrafísico,
o outro extrafı́ sico, são megaempreendimentos interconectados em Foz do Iguaçu?
R: Cognópolis e Interlúdio (EC, v. Coletivo consciencioló gico).
48. Experimentologia. A formação convencional, com o curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, pode representar a postura pessoal capaz de compor o quadro de breakthrough mentalsomático?
R: Sim (EC, v. Avanço mentalsomático).
49. Grupocarmologia. Como realizar a libertação do clã de modo funcional, ou
seja, cosmoético?
R: Pela assistência interconsciencial ao grupo evolutivo (EC, v. Libertação do
clã).
50. Grupocarmologia. De quais personalidades depende o aparecimento dos
evoluciólogos na intrafisicalidade?
R: De todos os intermissivistas vivendo nesta dimensão (PGC 2011).
51. Grupocarmologia. Em qual condição ocorre a aparente derrogação da lei da
inseparabilidade grupocármica?
R: Transmigração interplanetária (PGC 2013).
52. Grupocarmologia. Indique as alternativas corretas quanto à reinclusão grupocármica: I. Ocorre quando o grupo evolutivo acolhe o retomador de tarefas. II. Não havendo a reinclusão, poderão ocorrer interprisões grupocármicas. III. Apenas a proéxis do
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retomador de tarefas será alavancada na reinclusão grupocármica. IV. A proéxis do retomador e do grupo seguem sem alavancagem na ocorrência da reinclusão grupocármica.
R: I e II estão corretas (EC, v. Reinclusão grupocármica).
53. Historiologia. Quais das 3 condições existiam de modo esboçante em épocas remotas da história da Humanidade: EV; aposição de mãos; tenepes?
R: As 3 (LO, Bioenergias).
54. Holocarmologia. A Enciclopédia da Conscienciologia é exemplo de intelectualidade egocármica, grupocármica ou holocármica?
R: Intelectualidade holocármica (PGC 2010).
55. Holoconviviologia. Se passam as oportunidades maxiproexológicas e o grupo evolutivo avança, a pessoa incompletista: A. Pode perder companhias evolutivas específicas. B. Não pode perder companhias evolutivas específicas, pois ninguém perde ninguém. Indique a alternativa correta: I. A e B são falsas. II. A e B são verdadeiras em
contextos distintos. III. Apenas A é verdadeira. IV. Apenas B é verdadeira.
R: II. A e B são verdadeiras em contextos distintos (DAC, v. Holoconviviologia).
56. Holomaturologia. O emprego de várias inteligências pode compensar a falta
de atenção concentrada no foco de determinado momento. A afirmação é verdadeira ou
falsa?
R: Falsa (EC, v. Atenção).
57. Holossomatologia. O emprego abusivo de qualquer veículo consciencial pode acarretar prejuízo sobre outro veículo de manifestação?
R: Sim (EC, v. Abuso das energias conscienciais).
58. Interassistenciologia. Qual técnica assistencial é caminho seguro para
a Harmoniologia e a vivência comum da globalização humana e da paraglobalização?
R: Tenepes (DAC, v. Harmoniologia).
59. Intermissiologia. Todas as conscins intermissivistas possuem amizade raríssima com algum Serenão, faltando apenas as rememorações de tal parafato. A afirmativa
é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (LO, v. Amizade).
60. Intraconscienciologia. O mundo tem relação direta com a consciência.
O mundo é único, o mesmo, igual para todos ou varia de pessoa para pessoa?
R: Varia de homem para homem, de mulher para mulher, de criança para criança
e de sensitivo para sensitivo (EC, v. Atributo consciencial).
61. Intraconscienciologia. Qual o megadesafeto da pessoa autocorrupta?
R: Ela mesma, ou seja, o seu egão (DAC, v. Antiegologia).
62. Intrafisicologia. Esta vida biológica vale por 15 vidas anteriores. Indique as
ações de aproveitamento da vida humana: I. Compreender os fatos e parafatos das
mudanças inevitáveis. II. Enfrentar as realidades da natureza humana com bom humor.
III. Viver como se fosse durar 200 anos e estar preparado para dessomar amanhã. IV.
Empregar o autodiscernimento nas alterações impostas pelas reciclagens.
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R: Todas as alternativas (DAC, v. Alteraciologia).
63. Maxiproexologia. Qual conceito indica o ato de sair de algo menor para algo maior no âmbito da consecução da proéxis, quando a pessoa sai da egoproéxis para
a grupoproéxis, objetivando a policarmalidade: apagogia; automanobra dilatória; bidoação pessoal; subsunção proexológica?
R: Subsunção Proexológica (DAC, v. Maxiproexologia).
64. Megacompletismologia. A conscin pode se tornar megacompletista antes
dos 36 anos de idade intrafísica?
R: Sim, pois existe o megacompléxis avançado = o da conscin alcançando a oficina extrafísica pessoal, a condição da autodesperticidade e o completismo existencial
antes dos 36 anos de idade física, ainda no período da preparação proexológica (EC, v.
Megacompléxis).
65. Megafocologia. Autoconcentração mental, associação de ideias e memória
são três importantes atributos conscienciais. Qual deles tem as seguintes características:
perscrutação em si; atenção fixa, não saltuária; atenção dividida multifocal; megafocagem; acuidade sensorial máxima; possibilidade da lógica, análise, síntese e antítese; assimilação do conhecimento?
R: Autoconcentração mental (EC, v. Atributo consciencial).
66. Mentalsomatologia. Denomine o atributo consciencial responsável pelas seguintes características: instrumento das fantasias e ilusões, devaneios e originalidades; inventiva; engenhosidade; faculdades cogitativas capazes de criar e fecundar as ideias;
conceptibilidade; abstração; talento; genialidade.
R: Imaginação (EC, v. Atributo consciencial).
67. Metaforologia. Quais são os 3 conceitos conscienciológicos relacionados
a cada metáfora: sangue do holossoma, gazua da vida humana e Itaipu?
R: Energia Consciencial (EC), Estado Vibracional (EV) e Central Extrafísica de
Energia (DAC, v. Energossomatologia e Escalologia).
68. Mnemossomatologia. O processo mentalsomático ideativo é mais rápido
em relação ao ato mecânico da escrita, podendo provocar esquecimento de palavras incomuns. Nesse caso, deve-se seguir com o fluxo ou parar e fazer o esforço para lembrar
o termo esquecido?
R: Seguir com o fluxo intelectivo deixando a lacuna ser preenchida oportunamente (LO, v. Mentalsomatologia).
69. Paraconscienciologia. Qual categoria de voluntariado, título de verbete,
é exemplificada pela prática da tenepes, vivência da ofiex pessoal, atuação extrafísica do
evoluciólogo e pelos resgates extrafísicos na Baratrosfera?
R: Paravoluntariado (EC, v. Paravoluntariado).
70. Paradoxologia. Considerando a Escala Evolutiva das Consciências, de
quem é a força presencial mais potente?
R: Consciex Livre (LO, v. Presenciologia).
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71. Paradoxologia. O obtuso quando se sente ignorante e o sábio ao se sentir
erudito constitui o paradoxo da holomaturidade. A afirmativa é verdadeira ou falsa?
R: Falsa. O obtuso quando não se sente ignorante e o sábio quando não se sente
erudito (EC, v. Paradoxo da Conscienciologia).
72. Parafenomenologia. Qual parafenômeno constitui manifestação básica na
ocorrência da Grupextrapolaciologia? I. Projeção consciente. II. Parabanho energético.
III. Cosmoconsciência. IV. Megaeuforização.
R: Parabanho energético (DAC, v. Grupextrapolaciologia).
73. Parapatologia. O assédio interconsciencial é a maior patologia da Humanidade. Em qual condição se assenta o heterassédio?
R: Autassédio (EC, v. Sutileza conscienciológica).
74. Parapatologia. Qual condição parapatológica, título de verbete, demonstra
a troca do problema essencial pelo secundário, capaz de expressar o conjunto dos desvios
dos ex-alunos dos Cursos Intermissivos?
R: Apagogia (EC, v. Apagogia).
75. Parapedagogia. No contexto da docência conscienciológica quem é o responsável pela manutenção do holopensene parapedagógico: os discentes; o docente
autoconsciente; os amparadores extrafísicos?
R: O docente autoconsciente (LO, v. Mentalsomaticidade).
76. Parapedagogia. Qual o foco do segundo tempo dos Cursos Intermissivos?
R: A consecução da maxiproéxis (PGC 2015).
77. Parapercepciologia. Como é possível identificar a pseudo-harmonia sem
mover dedo ou articular palavra?
R: Através da leitura das energias conscienciais (EC, v. Pseudo-harmonia).
78. Parapsicopatologia. Como se denomina a condição da conscin, título de
verbete, possuída por assediador, seja por alguma consciex enferma, isoladamente, ou em
grupo de consciexes doentes, de modo temporário ou permanente?
R: Energima (EC, v. Energima).
79. Pensenologia. Antilogismo é a contradição de alguma conclusão válida. Seria correto exemplificar antilogismo como fuga pessoal ao ônus do não ou posicionamento do homem do contra?
R: Sim (EC, v. Antilogismo).
80. Pensenologia. Nas evocações conscienciais, qual componente do pensene
chega primeiro ao evocado: a energia consciencial, a emoção ou a ideia?
R: A energia consciencial (LO, v. EC).
81. Pré-Intermissiologia. Indique a afirmativa falsa: I. É inteligente se preparar
assistencialmente na intrafisicalidade, aprendendo a lidar com as ECs. II. O retorno
à megafamília consciencial ocorre imediatamente após a dessoma. III. Nada será
novidade nas intercursões assistenciais à baratrosfera. IV. A maioria dos resgates a serem
realizados objetivam favorecer a ressoma futura das consciexes assistidas.
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R: II. O retorno à megafamília consciencial ocorrerá com a conscin intermissivista, quando completista, depois da segunda dessoma, ao se encaminhar para a condição
da liderança interassistencial (LO, v. Pré-intermissão e Pré-intermissiologia).
82. Pré-Intermissiologia. Qual ação intrafísica, demonstra o fôlego e a capacidade terapêutica para os resgatexes na Baratrosfera, a serem realizados na próxima intermissão: I. Aulas de Conscienciologia. II. Trabalho voluntário. III. Assistência à pessoa
mais doente da família.
R: III. Assistência à pessoa mais doente da família (LO, v. Pré-intermissão).
83. Preparatoriologia. Qual a especialidade, neodirectrix intermissiva para
o intermissiólogo, define a condição de preparo intraconsciencial para a assistência às
consciexes mais afins da Baratrosfera, deixadas anteriormente, por si, para trás, quando
chegar a segunda dessoma em futuro próximo?
R: Pré-Intermissiologia (DAC, v. Pré-intermissiologia).
84. Preparatoriologia. Qual conceito, título de verbete é a planilha executada
pelo intermissivista junto ao evoluciólogo, ainda na intermissão pré-ressomática, a fim de
planificar a futura proéxis?
R: Proexograma (EC, v. Proexograma).
85. Presenciologia. Indique qual das afirmações sobre força presencial é falsa:
I. A autoconsciente transforma qualquer local onde esteja em local de poder. II. A mais
eficaz é assentada no decurso do tempo e das vivências pessoais acumuladas sobre a verbação. III. A mal-conduzida pode ser poderosa atratora de acidentes. IV. A positiva, cosmoética e acentuada é poderosa ferramenta antiassediadora.
R: I. A força presencial, quando autoconsciente, induz a conscin a procurar e se
situar em posição ideal para observação e manifestação nos lugares estratégicos do recinto ou ambiente, onde estiver, o assim-chamado local de poder (EC, v. Força presencial).
86. Priorologia. Considerando a melhor prática de evolução em grupo para
a criação das Cognópolis e da CCCI, com quais consciências é indicado priorizar
o convívio e trabalho grupal?
R: Com os intermissivistas (DAC, v. Grupocarmologia).
87. Priorologia. Em qual estágio do curso grupocármico ocorre a amortização
evolutiva?
R: Recomposição (EC, v. Amortização evolutiva).
88. Priorologia. Qual atividade prioritária dos intermissivistas é a essência do
verbete megaempreendimento conscienciológico?
R: Escrita. (EC, v. Megaempreendimento conscienciológico).
89. Proexologia. O momento pré-desastre proexológico é caracterizado por:
marasmo pessoal; endividamento financeiro; dúvidas e crises conscienciais?
R: Marasmo pessoal (LO, v. Proexologia).
90. Proexologia. Qual a consequência existencial, em comum, para o intermissivista com atitudes de apagogia e automanobras dilatórias: compléxis; priorização da
proéxis; incompletismo; retomada de tarefas proexológicas?
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R: Incompletismo (EC, v. Apagogia e Automanobra dilatória).
91. Proexologia. Qual conceito, título de verbete, indica o cumprimento de determinado ato ou incumbência, específica e indispensável na vida intrafísica, e escolhida
por si próprio no período intermissivo pré-ressomático, a fim de alcançar o compléxis?
R: Cláusula Pétrea (EC, v. Cláusula pétrea).
92. Psicossomatologia. Qual emoção básica humana, indicadora de assédio
extrafísico, é mais utilizada para atingir o proexista pusilânime, visando o fracasso
proexológico e futura melex?
R: O medo (DAC, v. Medologia).
93. Sexossomatologia. É possível ao homem manter concentração mental, elaboração de pensenes elevados ou empregar a conjugação satisfatória dos próprios atributos conscienciais se estiver com ereção peniana plena, ou máxima?
R: Não (EC, v. Atributo consciencial).
94. Sinonimologia. O terceiro tempo evolutivo pode ser sinônimo de colheita
intrafísica?
R: Sim (EC, v. Colheita intrafísica).
95. Somatologia. É possível considerar a educação somática do desporto sadio,
quando trocada pelas loucuras da guerra, como a posição evolutiva ideal?
R: Sim (EC, v. Troca intelectual).
96. Somatologia. Qual relação física, assim como o acoplamento energético,
é capaz de expor mais ou desnudar mais profundamente a realidade do microuniverso da
pessoa a partir ECs?
R: A relação sexual (EC, v. Acoplador energético).
97. Tecnologia. Quais técnicas energéticas são conjugadas no EV Tríplice?
R: Estado vibracional; Arcovoltaico craniochacral; Automegaeuforização (EC, v.
EV Tríplice).
98. Verponologia. Indique as alternativas capazes de favorecer neoideias para
desenvolvimento da criatividade mentalsomática: automegaeuforização; comunicação recebida em pedido para tenepes; estado vibracional; passividade ativa.
R: Todas estão corretas (EC, v. Autossuficiência intelectual).
99. Verponologia. Se a pessoa está no auge das energias, a tendência é seguir
para o auge das neoideias. Com base no verbete Neoideogenicologia, qual técnica deve
ser casada com a vivência da megaeuforização: técnica do arco voltaico craniochacral,
técnica da autorreflexão de 5 horas ou técnica de mais 1 ano de vida?
R: A técnica de autorreflexão de 5 horas (DAC, v. Neoideogenicologia).
100. Voliciologia. Qual a denominação da energia consciencial considerada
combustível fundamental de atuação da vontade sobre as forças, fluxos e refluxos do
Cosmos?
R: Voliciolina (EC, v. Voliciolina).

