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AUTOPACIFICAÇÃO NA DESSOMA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopacificação na dessoma é a condição de acalmia e tranquilidade ante
o descarte do próprio soma conquistada pela conscin, homem ou mulher, decorrente da teática da
projetabilidade lúcida (PL), da vivência da multidimensionalidade e do empenho no cumprimento
satisfatório da programação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo pacificação deriva do idioma Latim, pacificatio, “acomodamento; pazes; reconciliação; ação ou efeito de pacificar-se; restabelecimento da paz”. Surgiu no
Século XVI.O termo descartar é constituída pela preposição des, do mesmo idioma Latim, de,
“de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de;
à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra”, e pelo elemento de composição
cart, deriva também do idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel;
folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O segundo
elemento de composição soma procede do idioma Grego, sôma, “relativo ao corpo humano;
o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autotranquilidade na dessoma. 2. Autosserenidade na dessoma.
3. Autaquietação na dessoma.
Neologia. As 3 expressões compostas autopacificação na dessoma, miniautopacificação
na dessoma e maxiautopacificação na dessoma são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autointranquilidade na dessoma. 2. Autoinsegurança na dessoma.
3. Autangústia na dessoma.
Estrangeirismologia: a profilaxia ao Melexarium; o rapport com a equipex especialista
em pararrecepção; o full time interassistencial; o insight patrocinado pelo amparador extrafísico
no momento da dessoma.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à compreensão da dessoma enquanto parte do ciclo evolutivo da consciência.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ocorrem dessomas sorridentes.
Ortopensatologia: – “Dessoma. A dessoma pode ser uma vitória ou uma derrota
evolutiva, mas jamais é o aniquilamento da consciência”. “A dessoma nunca chega inesperadamente para a conscin lúcida”. “A dessoma é um bem quando sabemos compreendê-la conclusivamente de acordo com a evolução consciencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Dessomatologia; o holopensene pessoal da Autorrevezamentologia; o holopensene saudoso; o holopensene da reeducação dessomática; os parapensenes; a parapensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; a higiene holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o padrão autopensênico da continuidade evolutiva ad infinitum.
Fatologia: a autopacificação na dessoma; a autoimperturbabilidade dessomática proporcionada pelo completismo proexológico; o descarte inevitável do corpo biológico; a maturidade
consciencial levando à dessoma tranquila; o fato de a conscin autoconsciente na dessoma poder
passar pela recuperação rápida de cons magnos; a manifestação de gratidão da conscin pela assistência recebida; o ato de encarar a própria realidade sem emocionalismo; a opção pela cremação
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do corpo biológico minimizando o emocionalismo familiar; a disponibilidade para as correções
de atitudes imaturas do passado; a compreensão da proéxis pessoal; a existência produtiva e evolutiva levando ao completismo existencial; a assistência do dessomante ao grupocarma; os acertos
finais do dessomante com o grupo nuclear; a vivência da autocosmoética favorecendo o autoposicionamento na dessoma; o resultado das realizações levando à dessoma tranquila; o fato de a dessoma ajudar a consciência a entender o significado da vida; o descarte do soma com maturidade
pela conscin lúcida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático auxiliando no autodomínio consciencial; a dessoma monitorada pelos amparadores extrafísicos de função; as parapercepções da recém-consciex; o parafato de a dessoma poder revelar outras condições evoluídas
de assistência; a paraconstatação de a ignorância poder prender a consciex ao soma; a paraconstatação de o conhecimento poder libertar a consciex do soma; a bitanatose; o continuísmo multiexistencial; a visão panorâmica no momento da dessoma; a projeção do adeus; a projeção consciencial final; o retorno à procedência extrafísica; a pararrecepção pós-dessomática; o sono reparador da consciex; o preparo para a lucidez extrafísica; a lucidez dessomática favorecendo a assistência extrafísica dos amparadores; os novos desafios autassistidos no extrafísico; o parafato de
a maturidade consciencial poder levar à segunda dessoma com rapidez; o acesso pós-dessomático
à Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopacificação evolutiva–dessoma lúcida; o sinergismo
tranquilidade íntima–aprendizado dessomatológico.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do dessomante lúcido; o princípio da evolução permanente.
Codigologia: o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de conduta extrafísica; o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da holomaturidade consciencial.
Tecnologia: a técnica da autopacificação evolutiva; a técnica da gratidão; a técnica do
perdão.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico possibilitando reciclagens e novos
desafios conscienciais.
Laboratoriologia: as reflexões reconciliatórias e retratativas no laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da lntermissiologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Longevologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da autopacificação na dessoma; o efeito da maturidade consciencial; o efeito da pensenidade equilibrada.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autopacificação pensênica; as neossinapses oriundas do autenfrentamento pessoal.
Ciclologia: o ciclo das dessomas; o ciclo autorreflexão–paz íntima; o ciclo dos processos evolutivos; o ciclo seriexológico.
Binomiologia: o binômio recebimento-retribuição; o binômio autopacificação-anticonflitividade; o binômio autodefesa energética–maturidade emocional.
Interaciologia: a interação equilíbrio-harmonia; a interação construção da pacificação
pessoal–fortalecimento da pacificação planetária.
Crescendologia: o crescendo assistencialidade intrafísica–assistencialidade multidimensional; o crescendo assistência egocármica–assistência grupocármica–assistência policármica.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio autopacificação-exemplarismo-interassistência.
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Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização-autodesassédio; o polinômio vontade-intenção-autocognição-autorresolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo choque ressomático / choque dessomático; o antagonismo consbéu / conscin pacifista; o antagonismo agressividade / pacificação; o antagonismo
pseudacolhimento / acolhimento prioritário.
Paradoxologia: o paradoxo de o autoconhecimento poder levar ao heteroconhecimento.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a política da boa convivência.
Legislogia: a lei da prioridade evolutiva; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a reciclofilia; a retribuiciofilia; a pacificofilia; a conscienciofilia; a lucidofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia; a fraternofilia.
Fobiologia: a ausência da tanatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do medo.
Maniologia: a desconstrução da mania de não falar sobre a morte.
Mitologia: o mito da mudança de patamar evolutivo sem autesforço.
Holotecologia: a convivioteca; a experimentoteca; a autopesquisoteca; a maturoteca;
a traforoteca; a mentalsomatoteca; a despertoteca; a dessomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Retribuiciologia; a Cosmoeticologia; a Maxiproexologia; a Ressomatologia; a Dessomatologia; a Megafraternologia; a Recinologia; a Harmoniologia; a Pacifismologia; a Taristicologia; a Afisiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin imperturbável; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência em evolução.
Masculinologia: o pré-dessomante; o dessomante; o dessomaticista; o recém-dessomado; o dessomado; o proexista; o projetor consciente; o amparador extrafísico; o intermissivista;
o conscienciólogo; o conviviólogo; o autopesquisador; o escritor; o reciclante existencial;
o exemplarista; o inversor existencial; o pesquisador; o educador; o epicon lúcido; o evoluciente;
o intelectual; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-dessomante; a dessomante; a dessomaticista; a recém-dessomada;
a dessomada; a proexista; a projetora consciente; a amparadora extrafísica; a intermissivista;
a consciencióloga; a convivióloga; a autopesquisadora; a escritora; a reciclante existencial;
a exemplarista; a inversora existencial; a pesquisadora; a educadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a intelectual; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautopacificação na dessoma = aquela decorrente de reciclagens e interassistências realizadas a partir da defesa e publicação de verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia; maxiautopacificação na dessoma = aquela decorrente da interassistência sem fronteiras por meio da tenepes e da publicação da megagescon.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da autorreflexão; a cultura da Retribuiciologia; a cultura da Heterorrevezamentologia.
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Conjuntura. Segundo a Dessomatologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética, 7 possíveis variáveis favorecedoras da autopacificação da conscin na dessoma:
1. Companheirismo: a amizade com amparador, especialmente da tenepes, favorecendo a assistência profilática no decorrer da vida.
2. Construção de imóvel: a edificação de casa própria na Cognópolis Foz do Iguaçu,
PR, Brasil.
3. Cremação: o planejamento antecipado do processo de cremação do corpo biológico.
4. Doário: a providência de deixar especificado a doação dos livros conscienciológicos.
5. Família: os esclarecimentos, os acertos finais e as retratações do pré-dessomante com
integrantes do grupo nuclear.
6. Gescons: o legado de livros, artigos e verbetes constituindo pegada evolutiva da
conscin a fim de acessar em próxima existência (autorrevezamento lúcido).
7. Inventário: a organização do arrolamento de imóveis beneficiando o grupo familiar.
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 a autopacificação na dessoma, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afisiologia: Parafisiologia; Homeostático.
02. Autopacificação tenepessista: Experimentologia; Homeostático.
03. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
05. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
06. Desenvolvimento da pacificação íntima: Pacifismologia; Homeostático.
07. Dessoma anunciada do infante: Dessomatologia; Neutro.
08. Dessoma lúcida: Dessomatologia; Homeostático.
09. Dessoma prematura anunciada: Autodessomatologia; Nosográfico.
10. Dessoma tarística: Dessomatologia; Homeostático.
11. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
12. Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
13. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
14. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.

A AUTOPACIFICAÇÃO NA DESSOMA DEMONSTRA A RELEVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA PROÉXIS, FACILITANDO
A REAQUISIÇÃO DE UNIDADES DE LUCIDEZ E A PRONTA REINTEGRAÇÃO À PROCEDÊNCIA EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está preparado(a) para a dessoma a qualquer momento? Encara o descarte do soma com lucidez e maturidade?
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