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ENCICLOPÉDIA

DA

CONSCIENCIOLOGIA

Definologia. A holoconvivialidade pacífica é a condição de coexistência cosmoética, interativa,
construtiva, assistencial e acolhedora, da conscin ou da consciex, com todos os princípios conscienciais,
expressa em inteireza com o Cosmos.
Exemplologia: holoconvivialidade pacífica básica = a do pré-serenão, restrito ao grupocarma
e ao local onde reside; holoconvivialidade pacífica madura = a do Serenão, abrangendo países ou continentes.
⟡⟡⟡

LÉXICO

DE

ORTOPENSATAS
(Vieira, 2014)

* Fato paradoxal na Conviviologia é a pessoa ser extremamente maternal com as plantas e abnegada quanto aos animais subumanos, mas viver inacessível e até hostil aos Seres Humanos. (p. 47)
* Há quem desenvolva a afetividade através do convívio com o animal doméstico, logicamente
superficial nesse caso. (p. 56)
* É mais fácil você, tenepessista, conhecer o seu amparador extrafísico de função do que os seus
assistidos, porque a intimidade é maior e o convívio é mais frequente. (p. 82)
* Julgar cosmoeticamente as condutas das pessoas com quem convivemos é natural e indispensável à convivialidade. Contudo, censura-las é outra postura completamente diferente, complexa e problemática. (p. 327)
* O aspecto mais sério do convívio é a confiança. Uma vez estabelecida, se aparece algum fato
de desconfiança, nunca mais a convivialidade será a mesma. (p. 391)
* Na convivialidade evolutiva, 3 fatores são relevantes: a concessão, a diminuição das exigências e a interassistencialidade. (p. 432)
* A conscin mais completa quanto à Conviviologia é aquela que cultiva 3 categorias de amizades básicas: com o animal doméstico, com a pessoa amiga e com o amparador extrafísico. Somente
assim alcançará a autotransafetividade. (p. 433)
* Se ainda há, em seu círculo de convivência, ou mesmo na intimidade da família, pessoas com
alto nível de belicosidade, parcela da responsabilidade por semelhante condição é sua. (p. 433)
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* Os autores e autoras da Conscienciologia desfrutam de uma vantagem sobre os demais: conhecem os temperamentos uns dos outros, por meio da convivialidade intelectual democrática na Comunidade Conscienciologica Cosmoética Internacional (CCCI) das Cognópolis. (p. 623)
* Na convivialidade, há tanto trafares quanto trafores, dos outros, completamente extravagantes, que precisamos entender e respeitar. (p. 688)
* Ninguém consegue conviver bem com a pessoa heteroimperdoadora. A implacabilidade dos
posicionamentos pessoais anula a capacidade de atração e aglutinação das consciências. (p. 839)
* A convivência em paz entre algoz e vítima minimiza o tempo necessário para superar a interprisão grupocármica. A tendência da vítima é acolher, no ventre materno ou nos braços paternos, o
algoz, a fim de liberar-se da relação conflituosa secular. O melhor é ser mamãe ou papai do algoz. (p.
914)
⟡⟡⟡

DICIONÁRIO

DE

ARGUMENTOS

DA

CONSCIENCIOLOGIA
(Vieira, 2014)

HOLOCONVIVIOLOGIA (ARGUMENTUM: HOLOCONVIVIOLÓGICO)
Megafraternologia. A Holoconviviologia, assentada na Megafraternologia, pode ser, a partir do
exposto, classificada em 7 categorias de manifestações básicas de convivialidade sadia, correta, universal, assim discriminadas na ordem fisiológica ou parafisiológica: (p. 753 e 754)
1. Holoconvivialidade: simultânea, generalista, atacadista.
2. Retroconvivialidade: os liames do passado recente e remoto, pessoal e grupal. O passado
está sempre presente (Maurice Maeterlinck; 1862–1949).
3. Fitoconvivialidade: os links com as plantas através da lignina.
4. Zooconvivialidade: a transformação do lar em zootel junto aos pets ou animais domésticos.
5. Humanoconvivialidade: a vida da contemporaneidade do momento nesta dimensão humana.
6. Paraconvivialidade: a convivência interdimensional, conscins e consciexes, por meio das
percepções extrassensoriais.
7. Neoconvivialidade: as conquistas evolutivas de neoamizades raríssimas.
⟡⟡⟡

DA CONSCIÊNCIA REBELDE À HOLOCONVIVIALIDADE PACÍFICA:
EXCERTOS AUTOBIOGRÁFICOS POR VERBETES
(Koller, 2020)
A holoconvivialidade pacífica é investimento seguro ao intermissivista lúcido, capaz de descortinar o senso de pertencimento ao Cosmos, envidando autesforços para galgar tal patamar. (p. 60)
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