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CEAEC   –   TERTULIARIUM 
 

PROVA   GERAL   DE   CONSCIENCIOLOGIA 
 

GABARITO:   14 / DEZEMBRO / 2014 
 
 

TERTULIANO(A):        
 

Conforme os conteúdos previstos e divulgados da Enciclopédia da Conscien-
ciologia (EC) e do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC), responda 
por escrito as seguintes 100 questões ordenadas pela especialidade do tema: 

01. Abertismologia. Qual das opções elencadas exemplifica a condição de mini-
abertismo consciencial: a autovivência na condição da desperticidade; a consecução da 
programação existencial; a consecução da reciclagem existencial (recéxis).  

R: A consecução da recéxis (EC, v. Abertismo consciencial). 
 
02. Absurdologia. Indique quais dos itens elencados são temas de estudo da 

Absurdologia: ilogicidade; irracionalidade; nonsense; oxímoro; paradoxo.  
R: Nonsense; irracionalidade; ilogicidade (DAC, v. Absurdologia).  
 
03. Amparologia. Indique a(s) afirmação(ões) falsa(s): I. O amparador é técnico 

extrafísico e sabe trabalhar com as energias conscienciais. II. O amparador não concede 
mordomia para ninguém. III. O amparador pessoal é igualzinho a você, contudo é cons-
ciex e trabalha a partir do psicossoma. IV. A maioria das pessoas tem amparador extra-
físico.  

R: IV (DAC, v. Antimordomiologia). 
 
04. Amparologia. Indique quais afirmações são verdadeiras: I. O amparo 

extrafísico jamais provoca ressaca energética. II. Todo amparo extrafísico tem preço em 
realizações assistenciais evolutivas cosmoéticas. III. O amparo extrafísico sadio somente 
se consolida quando os ortopensenes predominam na autopensenidade da conscin. IV.  
O amparo extrafísico tem como característica específica, sadia, a ausência completa de 
qualquer indício de dependência interconsciencial.  

R: Todas (EC, v. Amparo extrafísico).  
 
05. Aniversariologia. No âmbito da interassistencialidade, o maior fator de ame-

nização das vicissitudes da vida intrafísica e o melhor potencializador da euforização 
consciencial pessoal é a convivência com qual tipo de consciência?  

R: A convivialidade interdimensional da conscin lúcida com as consciexes sadias 
(DAC, v. Aniversariologia). 

 
06. Anticonflitologia. Existem contextos nos quais é necessário ser conflitivo?  
R: Sim, na defesa de verpons e contrafluxos da Socin Patológica (DAC, v. 

Anticonflitologia). 
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07. Antinormologia. Indique qual(is) item(ns) elencados exemplifica(m) a vi-
vência da antinorma da Conscienciologia: autodidatismo; inversão existencial (invéxis); 
maternidade; ofiex.  

R: Autodidatismo, invéxis e ofiex (EC, v. Antinorma da Conscienciologia). 
 
08. Assistenciologia. No contexto da colheita intermissiva, quem são os recepto-

res da assistência oferecida pela consciex lúcida?  
R: As leitoras e os leitores pósteros da obra-prima cosmoética escrita na vida in-

trafísica anterior (EC, v. Colheita intermissiva). 
 
09. Atributologia. Qual condição predomina no intermissivista inadaptado: os 

sentidos somáticos, as faculdades mentais ou as percepções extrassensoriais?  
R: Os sentidos somáticos (EC, v. Intermissivista inadaptado). 
 
10. Autanaliticologia. Considerando o intermissivista na relação assistente- 

-assistido, qual percentual mínimo deve prevalecer nas automanifestações? 
R: Pelo menos 51% na condição de assistente (DAC, v. Autanaliticologia).  
 
11. Autevoluciologia. Pela Omnienumerologia, ao implantar a técnica da enu-

meração, listagem ou ordenação de todas as manifestações pessoais, é natural a diminui-
ção de qual condição nosográfica na vida da conscin?  

R: Eliminação ou diminuição significativa dos erros, enganos e omissões defici-
tárias (DAC, v. Omnienumerologia). 

 
12. Autevoluciologia. Qual o principal ensinamento da Omnitransformismo-

logia?  
R: Alternar as atividades de tempos em tempos para não cair na estagnação ou 

regressão evolutiva (DAC, v. Omnitransformismologia).  
 
13. Autoconscienciologia. Qual a unidade de medida prática da autoconsciencia-

lidade? 
R: Projetabilidade lúcida (PL; EC, v. Autoconsciencialidade).  
 
14. Autoconviviologia. A inconvivialidade se caracteriza pelo fato de determi-

nada consciência não conviver sadiamente com outrem. De quem é a responsabilidade da 
inconvivialidade?  

R: Da própria pessoa, causa pessoal, intraconsciencial, paragenética, 
multissecular, condição ou pertúrbio mal resolvido de vida humana prévia (EC, v. 
Inconvivialidade).  

 
15. Autodesempenhologia. A crise de crescimento evidencia o fato de a conscin 

estar preparada para a teática de qual especialidade conscienciológica: Autorrecexologia; 
Megafraternismologia; Trimegaparafenomenologia; Triolismologia?  

R: Autorrecexologia (DAC, v. Autodesempenhologia).  
 
16. Autoinconflitologia. Qual técnica interassistencial é indicada para iniciar  

e assegurar a aquisição e manutenção da vivência da autoinconflitividade?  
R: Tenepes (DAC, v. Autoinconflitologia).  
 
17. Autopriorologia. Quais os 3 valores conscienciais do trinômio evolutivo?  
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R: A consciência em si, autolúcida, com inteligência evolutiva (IE), a autocons-
cientização multidimensional (AM) e a vida interassistencial universalista (EC, v. Trinô-
mio evolutivo).  

 
18. Autorrevezamentologia. Quais as duas categorias de autorrevezamentos 

evolutivos? 
R: Autorrevezamentos multiexistenciais e autorrevezamentos multintermissivos 

(DAC, v. Autorrevezamentologia). 
 
19. Binomiologia. Assinale a(s) condição(ões) na(s) qual(is) seria aplicável o bi-

nômio admiração-discordância: I. Acareação cosmoética. II. Aceitação do contraditório. 
III. Refutaciologia.  

R: Todas são aplicáveis ou verdadeiras (EC, v. Binômio admiração-discor-
dância). 

 
20. Binomiologia. O binômio autoconformismo-autoinconformismo estabelece 

condutas antípodas de aceitações e de repulsas. Assinale as aceitações relacionadas: de-
safeição de outrem; doutrinações; falácias; idiotismos culturais inofensivos.  

R: Desafeição de outrem e idiotismos culturais inofensivos (EC, v. Binômio au-
toconformismo-autoinconformismo). 

 
21. Clarividenciologia. De qual fenômeno a clarividência viajora precede ao 

funcionar como trailer, ou fator de rapport, com seres ou locais-alvos?  
R: Projeção consciente (EC, v. Psicosfera projetiva). 
 
22. Codigologia. Qual deve ser o primeiro código da comunidade consciente, 

sendo o caminho para destravar a implantação do Estado Mundial neste Planeta?  
R: O código grupal de Cosmoética (CGC; DAC, v. Convivenciologia). 
 
23. Compressiologia. Qual dimensão pode ser denominada câmara extrafísica 

de compressão?  
R: Baratrosfera (DAC, v. Baratrosferologia). 
 
24. Conscienciologia. No âmbito da Pré-Intermissiologia, a conscin intermis-

sivista começa desde agora, na vida intrafísica, a se preparar intraconsciencialmente para 
assistir a quem, quando e onde?  

R: A conscin intermissivista se prepara na vida intrafísica para assistir às 
consciexes mais afins da Baratrosfera, deixadas anteriormente para trás, quando chegar  
à segunda dessoma (DAC, v. Pré-intermissiologia). 

 
25. Conscienciologia. Objetivo dos mais relevantes da Conscienciologia é fazer 

a conscin alcançar a autoconscientização multidimensional, permanente, por intermédio 
de qual especialidade conscienciológica?  

R: Projeciologia (EC, v. Autoconscientização multidimensional). 
 
26. Conscienciologia. Pela Ciência da Congruidade, os nexopensenes curam  

o nonsense. Indique qual verbete melhor explicita esta relação: Abertismologia; Coeren-
ciologia; comitê de pararrecepção; Descontraciologia.  

R: Coerenciologia (EC, v. Coerenciologia). 
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27. Conscienciologia. Segundo o verbete Autorredaciologia, por qual condição 
intermissiva não há qualquer impossibilidade lógica de alcançarmos a meta de 500 
coautores da Enciclopédia da Conscienciologia?  

R: Devido a maior parte dos intermissivistas ter se preparado convictamente para 
ser escritor na próxima vida intrafísica. É lógico esperar que escrevam (DAC, v. Autor-
redaciologia). 

 
28. Conscienciometrologia. Qual o recurso mais prático para a categorização 

evolutiva pessoal?  
R: Responder as folhas de avaliação do Conscienciograma (DAC, v. Categorio-

logia). 
 
29. Conviviologia. Como é possível aumentar o contato com os amparadores?  
R: Fazendo mais assistência, indo ao encontro do assistido (EC, v. Prova geral de 

Conscienciologia). 
 
30. Conviviologia. Diferencie Cognópolis e Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI).  
R: Cognópolis é a cidade do conhecimento e CCCI é a sociedade de conscins 

conectadas pelos vínculos conscienciais da Conscienciologia (EC, v. Prova geral de 
Conscienciologia). 

 
31. Cosmoeticologia. As aulas iniciais do Curso Intermissivo (CI) pré-resso-

mático se assentam na Cosmoética. A primeira na desaprendizagem, a segunda na apren-
dizagem. Qual a diferença entre as duas aulas?  

R: A primeira aula do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, em geral, se 
assenta na Cosmoética Destrutiva ou na desaprendizagem. A aprendizagem real começa 
mesmo, a partir da segunda aula do CI, com a abordagem aos princípios fundamentais da 
Cosmoeticologia (DAC, v. Liderologia). 

 
32. Cosmoeticologia. Ninguém tem o direito de incomodar consciexes suspeitas, 

se não estiverem fazendo algo anticosmoético, concreto e identificado contra alguém. Tal 
afirmativa é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Abordagem extrafísica). 
 
33. Dessomatologia. O comitê de pararrecepção é sempre assistencial?  
R: Não. Há o comitê de pararrecepção vampirizador (EC, v. Comitê de pararre-

cepção). 
 
34. Dispersologia. Qual megapoder consciencial falta à conscin de vontade forte 

porém com rendimentos evolutivos aquém das próprias potencialidades?  
R: Organização (EC, v. Conscin organizadora).  
 
35. Educaciologia. Qual a manifestação pessoal extremamente simples, princí-

pio básico da educação e capaz de desencadear os efeitos mais complexos da descomple-
xificação convivencial?  

R: O sorriso (DAC, v. Sorrisologia). 
 
36. Elencologia. Quem é o mirmídone?  
R: O executor de ordens sem questionamentos (EC, v. Mirmídone). 
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37. Energologia. Por meio de qual ação extrafísica é possível averiguar o real 
paravisual da consciex ao desfazer paratransfiguração?  

R: Por meio da exteriorização de energias para a consciex (EC, v. Projeciologia). 
 
38. Equipexologia. Quais duas condições sobressaem na escolha dos perfis dos 

componentes da equipex da consciex-líder?  
R: A competência para o trabalho assistencial a ser desenvolvido e a afinidade 

com a consciex-líder (DAC, v. Equipexologia). 
 
39. Escalologia. Autesforço após autesforço, a vivência da escala da discrição 

leva a conscin à qual conquista evolutiva?  
R: Serenismo ou anonimato do serenão (EC, v. Escala da discrição).  
 
40. Euforizaciologia. Qual o motor da megaeuforização?  
R: A alegria íntima (DAC, v. Sorrisologia). 
 
41. Evitaciologia. Qual autocorrupção básica precisa ser afastada pelo intermis-

sivista para vivenciar diuturnamente a lei do maior esforço?  
R: Preguiça (EC, v. Lei do maior esforço).  
 
42. Evoluciologia. A condição existencial da extrafisicalidade torna-se perma-

nente quando a consciência alcança qual nível evolutivo avançado?  
R: CL (EC, v. Extrafisicalidade). 
 
43. Evoluciologia. Como se intitula o verbete proponente de toda consciência 

evoluir com outras, mas na intraconsciencialidade e na própria intencionalidade evoluir 
completamente desligada embora em interdependência grupocármica, interassistencial: 
acerto grupocármico; campo de coexistência; coedes; desamarração.  

R: Coedes (EC, v. Coedes). 
 
44. Extrafisicologia. A maioria das consciências não dispõe de autolucidez sufi-

ciente nas intermissões para a vivência da parateática. Tal afirmação é verdadeira ou 
falsa?  

R. Verdadeira (EC, v. Parateática). 
 
45. Extrafisicologia. Qual o significado de volitex?  
R: Volitação extrafísica (EC, v. Pararrealidade). 
 
46. Grupextrapolaciologia. Para qual grupo da escala evolutiva das consciên-

cias os amparadores técnicos de função mais promovem extrapolacionismos parapsí-
quicos?  

R: Tenepessistas (DAC, v. Grupocarmologia). 
 
47. Grupocarmologia. A consciência grupocármica é a autolucidez quanto à co-

existência com quais 3 famílias humanas?  
R: Nuclear, profissional e evolutiva (EC, v. Consciência grupocármica). 
 
48. Grupocarmologia. Qual opção apresenta as 3 categorias básicas da insepa-

rabilidade grupocármica: dependência, independência e interdependência grupocármica; 
egocarma, grupocarma e policarma; Intimologia, Exteriologia e Transmigraciologia.  
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R: Intimologia, Exteriologia e Transmigraciologia (EC. v. Inseparabilidade gru-
pocármica). 

 
49. Grupocarmologia. Qual tema, título de verbete, define a experiência da 

conscin-cobaia afetando para melhor todo o grupo evolutivo por meio de acareações 
desencadeadoras de renovações intraconscienciais: apoiante; consciência atratora; dessa-
marração; maturoconvivialidade; recin grupal.  

R: Recin grupal (EC, v. Recin grupal). 
 
50. Grupocarmologia. Qual verbete denomina o ápice da qualificação do volun-

tariado evolutivo, lúcido do cognopolita quanto ao remate da maxiproéxis: acerto grupo-
cármico; apoiante; consciência de equipe; convivência humana; inseparabilidade grupo-
cármica?  

R: Consciência de equipe (EC, v. Consciência de equipe). 
 
51. Holomaturologia. Em qual local, a consciex, em geral, tende a desfrutar de 

todos os cons, ou de plena holomaturidade, com 100% de autodiscernimento?  
R: Na base extrafísica pessoal (EC, v. Paraprocedência). 
 
52. Holomaturologia. Qual a unidade de medida da holomaturidade da conscin?  
R: Megatrafor (DAC, v. Holomaturologia).  
 
53. Intencionologia. A técnica da vida matemática depende do burilamento das 

próprias intenções evolutivas. Qual megapoder da consciência é essencial a tal burila-
mento?  

R: Vontade (EC, v. Vida matemática). 
 
54. Interaciologia. Qual a raiz da verdadeira amizade mantida por alguém com 

integrante do próprio grupo evolutivo: aglutinação interconsciencial; casal incompleto; 
escolha evolutiva; retrovida.  

R: Retrovida, retrossoma ou paragenética (EC, v. Amizade interativa). 
 
55. Interaciologia. Segundo o verbete abordagem extrafísica, a miniabordagem 

extrafísica seria o heterassédio ou o heterodesassédio extrafísico?   
R: Heterassédio extrafísico (EC, v. Abordagem extrafísica). 
 
56. Interassediologia. A condição do interassédio sempre envolve assediadores 

extrafísicos?  
R: Não (EC, v. Interassedialidade). 
 
57. Interassistenciologia. A partir de qual princípio o amparador extrafísico ava-

lia o rapport do assistente intrafísico ao fazer a triagem dos assistidos?  
R: A afinidade (DAC, v. Holoconviviologia). 
 
58. Interassistenciologia. De modo geral, qual conjunto de consciexes é sempre 

o primeiro público-alvo da interassistencialidade: a paraparentela, o parestamento ou  
a paragangue?  

R: Paraparentela, ou seja, as consciexes afinizadas à conscin (EC, v. Parapa-
rentela). 
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59. Interassistenciologia. Importa reconhecer, com todo realismo, o fato de ser 
impraticável prestar assistência sem algum tipo de interesse. Essa frase é verdadeira ou 
falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Interassistenciologia). 
 
60. Intercompreensiologia. Qual técnica evolutiva serve de base para a cons-

trução da pinguela da intercompreensão?  
R: A técnica da dupla evolutiva (DAC, v. Holodivergenciologia). 
 
61. Intermissiologia. O conjunto de disciplinas do Curso Intermissivo objetiva 

auxiliar o cursista para o alcance de qual conquista futura?  
R: O compléxis da proéxis na próxima vida intrafísica.  
 
62. Intermissiologia. Qual tipo de intermissão possui necessariamente relação 

direta com a paraprocedência cursista: a mudancista ou a prolongada?  
R: A mudancista, na qual ocorre a mudança decisiva da antiga paraprocedência 

por intermédio da frequência em CI (EC, v. Intermissão Mudancista e Paraprocedência 
Cursista). 

 
63. Interprisiologia. No âmbito da interdependência consciencial evolutiva, em 

função das interprisões grupocármicas, a autonomização possível do ser humano, ou  
o livre arbítrio teático da conscin, tem início, racionalmente, a partir de qual nível evolu-
tivo?  

R: Da desperticidade (EC, v. Interprisiologia). 
 
64. Interprisiologia. Qual o primeiro e o maior agente do determinismo atuante 

sobre o destino das consciências?  
R: A interprisão grupocármica (EC, v. Interprisiologia). 
 
65. Intrafisicologia. Como se denomina o verbete sugerindo a libertação das 

piores condições doentias enfrentadas pela conscin como dependência bioquímica aos tó-
xicos, medicamentos estimulantes e alimentos condenáveis: convivência nociva; escolha 
evolutiva; desamarração; fonte de controle.  

R: Desamarração (EC, v. Desamarração). 
 
66. Intrafisicologia. Quais elementos devem ser evitados na base intrafísica pro-

jetiva: faca, martelo ou revólver?  
R: Todos (EC, v. Base intrafísica). 
 
67. Intrafisicologia. Qual a consequência óbvia da vida humana trancada?  
R: O fato de a conscin não conseguir a projetabilidade lucida ou PL (EC, v. 

Prova geral de Conscienciologia). 
 
68. Intrafisicologia. Qual o objetivo do tira-teima do intermissivista?  
R: O objetivo é a conscin lúcida persuadir-se de ter concluído o Curso Intermis-

sivo (EC, v. Tirateima do intermissivista). 
 
69. Itineranciologia. Qual serviço, título de verbete, é muito comum no desen-

volvimento dos trabalhos do docente itinerante de Conscienciologia, no dia da chegada 
em determinada localidade: acolhimento assistencial extrafísico; ancoragem consciencial 
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extrafísica; comitê de pararrecepção; encontro antecipatório; parexcursão interplane-
tária?  

R: Acolhimento assistencial extrafísico (EC, v. Acolhimento assistencial 
extrafísico). 

 
70. Manipulaciologia. Qual a principal característica do manipulador: má inten-

ção, egoísmo ou ambos?  
R: Ambos, o acobertamento da intenção e o atendimento à conveniência egocên-

trica (DAC, v. Manipulaciologia). 
 
71. Megamutaciologia. Para qual consciência a megamutação é possível?  
R: Para nenhuma consciência (DAC, v. Megamutaciologia).  
 
72. Mentalsomatologia. A coniunctio deve ser evitada ou vivenciada pela cons-

cin lúcida?  
R: Vivenciada (EC, v. Coniunctio). 
 
73. Mentalsomatologia. Como se denomina o verbete definido pelo sentimento 

fiel, recíproco, de estima com elevada atração de convívio mentalsomático entre cons-
cins?  

R: Amizade raríssima (EC, v. Amizade raríssima). 
 
74. Ofiexologia. Qual a condição, título de verbete, fixa a conscin na ofiex pes-

soal, predispondo-a e preparando-a à autovivência avançada da semiconsciexialidade: 
ancoragem consciencial extrafísica; base intrafísica; paraprocedência cursista; parateá-
tica; parextrapolacionismo?  

R: Ancoragem consciencial extrafísica (EC, v. Ancoragem consciencial extra-
física)  

 
75. Paradireitologia. A conscin lúcida, intermissivista, dentro da Socin é porta-

dora de direitos especiais em relação ao homem comum?  
R: Não (EC, v. Megarresponsabilidade). 
 
76. Paradoxologia. Qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia trata da 

condição paradoxal de contentar-se com o pouco material efêmero para alcançar o muito 
consciencial permanente?  

R: Frugalidade complexa (EC, v. Frugalidade complexa).  
 
77. Parafenomenologia. Como se denomina a experiência parafenomenológica 

de antecipação do próprio nível evolutivo ocorrida na extrafisicalidade?  
R: Parextrapolacionismo (EC, v. Paraextrapolacionismo). 
 
78. Parafenomenologia. Qual a denominação do parafenômeno, título de verbe-

te, da sensação particular, específica, precedendo ou anunciando o início da projeção lú-
cida da consciência para fora do corpo humano?  

R: Psicosfera projetiva (EC, v. Psicosfera projetiva). 
 
79. Parafenomenologia. Qual parafenômeno facilita o predomínio temporário 

de holopensene extrafísico das consciexes amparadoras, a partir de conscin epicentro pa-
rapsíquica? 
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R: Parabanho energético (DAC, v. Grupextrapolaciologia). 
 
80. Parapedagogia. Como é possível ao intermissivista reciclar as aulas do Cur-

so Intermissivo (CI)?  
R: Através de PCs assistidas (EC, v. Prova geral de Conscienciologia). 
 
81. Parapedagogia. Qual o foco do segundo tempo dos Cursos Intermissivos?  
R: A consecução da maxiproéxis (EC, v. Tempo dos Cursos Intermissivos). 
 
82. Paraprocedenciologia. A maioria das conscins vivendo hoje na Terra, por 

séculos, intermissões e vidas sucessivas tiveram qual local extrafísico como paraproce-
dência?  

R: A Baratrosfera (EC, v. Baratrosfera). 
 
83. Parelencologia. Qual a atual meta essencial das consciexes de comunex evo-

luída?  
R: Colaborar diretamente na Reurbanologia Extrafísica Terrestre (DAC, v. 

Omnirreverberaciologia). 
 
84. Parelencologia. Qual categoria básica de consciex é, em geral, a mais encon-

tradiça nos holopensenes dos conscienciólogos: a consciex amparadora, assediadora ou 
pesquisadora?  

R: A consciex pesquisadora (EC, v. Consciex pesquisadora). 
 
85. Pensenologia. Em qual momento da evolução pessoal a consciência começa 

a acertar mais nas pensenizações pessoais e abre o caminho para o macrossenso?  
R: A partir da desperticidade interassistencial (EC, v. Macrossenso).  
 
86. Perdologia. Qual o resultado provável da intensidade existencial associada  

à síndrome da dispersão consciencial?  
R: Desperdício de esforços, esforços inócuos, incompletismo existencial (EC, v. 

Intensidade existencial).  
 
87. Politicologia. A Cognopoliologia Prática aplicada no Bairro Cognópolis, em 

Foz do Iguaçu, é megaesforço de exemplificação grupal da factibilidade de qual política?  
R: Democracia Pura (EC, v. Cognopoliologia). 
 
88. Prejuizologia. Não se pode cultivar a amizade do mesmo modo para todos. 

Quando o convívio da amizade não é saudável quem sai prejudicado?  
R: Ambos, você e a outra pessoa (DAC, v. Convivenciologia). 
 
89. Pré-ressomatologia. Como se denomina a visita extrafísica de despedida da 

consciex lúcida à conscin afim no momento crítico da pré-ressomática?  
R: Projeção do adeus ressomática (v. Projeção do adeus ressomática). 
 
90. Principiologia. Qual relação geral pode ser estabelecida entre o princípio da 

prioridade compulsória e a recuperação de cons?  
R: Em geral o princípio da prioridade compulsória somente é aceito e aplicado 

teaticamente quando a conscin recuperou mais de 50% dos cons magnos de consciex 
intermissivista (EC, v. Princípio da prioridade compulsória). 
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91. Priorologia. Indique o(s) exemplo(s) de resolução prioritária: o pé-de-meia 
financeiro; o autodidatismo; o código pessoal de cosmoética; a Prova Geral de Conscien-
ciologia.  

R: Todas são (EC, v. Resolução prioritária).  
 
92. Projeciologia. A projeção consciente é perfeitamente exequível sem os am-

paradores e sem o parapsiquismo autoconsciente do praticante, contudo torna-se muito 
mais fácil e com resultados de alta qualidade com o auxílio desses 2 coadjuvantes. Tal 
afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Leis da  Projeciologia).  
 
93. Projeciologia. Como se denomina a projeção consciente vivenciada de modo 

abrupto, com a conscin deixando o soma através do psicossoma lastreado ou não, em dé-
cimos ou alguns segundos?  

R: Autofuga instantânea, projeção-fuga; fuga projetiva ou Taquiprojeciologia 
(EC, v. Taquiprojeciologia). 

 
94. Projeciologia. Qual é a hipótese de tentativa responsável pela sustentação da 

ciência Projeciologia e a tese do livro de proposição dessa ciência?  
R: A hipótese do corpo objetivo (EC, v. Prova geral de Conscienciologia). 
 
95. Projeciologia. Segundo as leis da Projeciologia, a maioria dos seres huma-

nos ainda não experimentou projeção consciente marcante porque não foi suficiente-
mente motivado para tal fim. Tal afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Leis da Projeciologia). 
 
96. Psicossomatologia. O antítipo extrafísico é sempre patológico?  
R: Não. Há a transfiguração com o objetivo de fazer maior rapport com o assis-

tido (EC, v. Antítipo extrafísico). 
 
97. Recexologia. Qual o primeiro grande sinal aparente de reciclagem da cons-

ciex quando lúcida?  
R: Rejuvenescimento pós-dessomático ou a autotransfigurabilidade do psicos-

soma (DAC, v. Omniparafraternologia). 
 
98. Reeducaciologia. Quem recebeu no extrafísico a tarefa de assistir exemplar-

mente a maioria humana de não intermissivistas?  
R: Os intermissivistas (EC, v. Conscin não intermissivista). 
 
99. Taristicologia. A tares pode ser antievolutiva?  
R: Sim, quando patrocina o estresse da sobrecarga de informações, desequilibra, 

gera o estupro evolutivo e a interprisão grupocármica (EC, v. Limite inteligente).  
 
100. Trinomiologia. O binômio corpo-mente caracteriza o dualismo. Qual ele-

mento é acrescentado para formar o trinômio característico do triolismo?  
R: O Paracérebro (DAC, v. Triolismologia).  
 


