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Resumo. O presente trabalho apresenta a utilização das vamines – variáveis, minivariáveis
e especialidades conscienciológicas – como técnica para pesquisas aplicadas à inversão existencial.
Tem como principal finalidade contribuir com a expansão das associações de idéias visando a exaustividade das análises neste universo de pesquisa. Propõe listagem vertical de 30 variáveis
analíticas, 30 minivariáveis analíticas, e 30 especialidades de pesquisa mais diretamente relacionadas à invéxis. Desenvolve, para cada vamine, 7 conceitos também conectados à invéxis,
totalizando 630 conceitos, temas ou expressões funcionais, para a expansão cosmovisiológica de
temas de pesquisa direcionados à Invexologia.
Palavras-chave: 1. Invéxis. 2. Vamines. 3. Conscienciografia.

A. Introdução:
Definição. A Invexografia é subespecialidade da Invexologia dedicada ao registro escrito
das pesquisas, experimentos, vivências, fatos, relatos, hipóteses e teorias acerca da inversão existencial (invéxis).
Sinonímia: 1. Ciência dos registros técnicos invexológicos. 2. Técnica da escrita em Invexologia. 3. Invexibilidade gráfica. 4. Método de escrita invexológica.
Antonímia: 1. Projeciografia. 2. Conscienciografologia. 3. Escrita não-científica.
4. Agrafia.
Invexologia. A Invexografia é, em essência, a pesquisa invexológica sob o prisma dos
conteúdos escritos, desde os registros de campo iniciais do pesquisador, até a publicação do trabalho escrito.
Neociência. A Invexologia, igual às demais neociências, enfrenta diversos desafios no
processo de consolição científica, enquanto especialidade conscienciológica.
Enciclopedismo. Dentre os desafios à Invexografia, encontra-se expandir qualitativa e quantitativamente as pesquisas na invéxis, permitindo a difusão das publicações, os intercâmbios científicos, a formação de bibliografia específica densa e o tratamento enciclopédico da mesma.

B. Desenvolvimento:
Problema. Este artigo desenvolve-se em torno do seguinte problema: Como expandir,
qualitativa e quantitativamente, as pesquisas invexológicas?
Objetivo. Propõe-se, aqui, desenvolver técnica invexográfica voltada à elaboração exaustiva de neoidéias relacionadas à inversão existencial.
Método. Utiliza-se, para a finalidade proposta acima, a técnica das vamines – variáveis
analíticas, minivariáveis analíticas, e especialidades conscienciológicas – (Vieira, 2003, pp. 89-91,
146, 147, 150, 151; & 2007, p. 167)
Vamines. As variáveis, minivariáveis e especialidades conscienciológicas são constructos
utilíssimos na orientação do pesquisador, para a busca das correlações amplas, prioritárias, e enfoques cosmovisiológicos sobre as facetas de determinado tema de pesquisa.
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Noventa. Elegeram-se, aqui, dentre as vamines, 30 de cada, com relações mais diretas
à inversão existencial, totalizando, assim 90 abordagens distintas sobre o assunto.
Sete. Para cada vamine foram propostos 7 conceitos, também relacionados à invéxis.
Chega-se, assim, a 630 conceitos invexológicos, afora as 90 vamines em si.
Número. O número de vamines e enumerações horizontais não foi escolhido de modo
apriorístico nem ao acaso. Mostrou-se quantidade média adequada para conferir exaustividade
e poder de síntese, evitando excessos e omissões.
Pesquisa. O (a) pesquisador(a) pode concluir, naturalmente, ter a mão, 630 idéias para
a pesquisa direta, ou para as bissociações invexológicas com outros temas de interesse.
Taxologia. Eis, a seguir, na ordem funcional, listagem de 90 vamines, sendo 30 variáveis
analíticas, 30 minivariáveis analíticas, e 30 especialidades conscienciológicas, cada qual composta
por enumeração horizontal de 7 conceitos, expressões ou idéias mais diretamente relacionadas
à inversão existencial, para as pesquisas e expansões das abordagens, exaustivas e detalhistas, dos
invexólogos e invexólogas:
Variáveis Analíticas:
01. Definição: básica; analógica; exemplificativa; abstrata; megafocal; por oposição; por
exclusão.
02. Sinonímia: os neossinônimos; as dificuldades sinonímicas da neociência; os sinônimos aproximados; a consciencialidade imberbe; a Conscienciologia precoce; o continuísmo Curso
Intermissivo–Vida Humana; a adolescência proexogênica.
03. Etimologística: os prefixos pre, neo, anti, contra, maxi, mega, hiper.
04. Neologística: da informática; dos esportes; da ludomania; conscienciológica; a neologística não-hermética; o dicionário cerebral; a renovação lexical.
05. Arcaística: a inversão reencarnatória; a evitação das palavras-fósseis; o desapego ao
passado; a terminologia esotérica; a Retrolingüística; a retroerudição; a amplitude léxica na cronêmica.
06. Eufemística: a brandura; a evitação do incômodo; o politicamente correto; a diplomacia; o polimento da criticidade; a visão romântica da infância; o binômio verdade-limite.
07. Pseudonímia: os nicknames; os apelidos; o nome artístico; os pseudônimos nos chats
virtuais; a inautenticidade; a neoidentificação; o hipocorístico.
08. Antonímia: adolescência comum; intermissivista inadaptado; recéxis; recéxis na adolescência; robéxis; superdotação eletronótica; criança índigo.
09. Coloquialismo: as gírias; os jargões; a conversa afiada; a boca maldita; a popularização útil; as banalizações inevitáveis; o Internetês.
10. Clichê: a expressão surrada; a batida na mesma tecla; os clichês televisivos; o já-dito; a circularidade sem banalidade; o resgate da expressão; a originalidade.
11. Estrangeirismo: o teenager; o new arrival; a jeunesse dorée; o enfant terrible; as
gifted children; o invexarium; o invexopodium.
12. Abreviatura: a inversão existencial (invéxis); o grupo de inversores existenciais
(grinvex); a Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o Congresso Internacional de Inversão Existencial (Cinvéxis); a Semana da Invéxis (Sinvéxis); o curso intermissivo
(CI); a programação existencial (proéxis).
13. Diminutivo: os diminutivos infantilizadores; os brinquedos miniaturizados; as miniaturas eletrônicas; o microchip; o microcomputador; os redutores da hiperacuidade; a mininvéxis.
14. Superlativo: o superbebê; a superalimentação; a superdotação; as superlotações;
o maxiplanejamento; a maxinvéxis; o Homo sapiens serenissimus.
15. Coletivo: a turma; o time; a galera; as multidões; os grupos de jovens; o colégio invisível de inversores(as); a equipe técnica de invexólogos(as).
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16. Antagonismo: a antinfantilidade; a antimaternidade; o antimatrimônio; a antinvéxis;
o anticoncepcional; o contrafluxo; o antagonismo invéxis-recéxis.
17. Hiperacuidade: o autodiscernimento; a saturação dos envolvimentos comuns; o continuum ler-ler-ler; o continuum debater-debater-debater; o combate aos mitos e tradicionalismos
milenares; o taquipsiquismo; a recuperação de cons.
18. Homo: Homo sapiens inversor; Homo sapiens inversivus; Homo sapiens invexologus; Homo sapiens infans; Homo sapiens adolescens; Homo sapiens intermissivus; Homo sapiens
proexus.
19. Síndromes: do Peter Pan; do infantilismo; do estrangeiro; da passarela; de Don Juan;
do ansiosismo; da personalidade antissocial.
20. Sutilezas: os meios convencionais para fins não-convencionais; o binômio magnitude-discrição; o parece mas não é; as lavagens cerebrais subliminares; as autoimposições libertárias; a vitória da formiga sobre o elefante; a revolução pacífica subreptícia.
21. Problema: a criança-problema; o adolescente-problema; os problemas do parto; os problemas de desenvolvimento; os problemas psicopedagógicos; o problema da adoção; o problema do
aborto.
22. Questionário: a infância como idade dos porquês; questionário invexológico; o questionário invexométrico; a pesquisa de opinião; o censo; a pergunta crítica; a pergunta excludente.
23. Campanha: as campanhas de vacinação; as campanhas de leitura; as campanhas educativas; as campanha anti-DSTs; as campanhas antidrogas; as campanhas de saúde; as campanhas
de donativos.
24. Propaganda: o garoto-propaganda; a garota-propaganda; os slogans; o telemarketing; a subinformação proposital; os apelos midiáticos; as propagandas oportunistas.
25. Discagens: os disque-serviços; os disque-auxílios; os disque-esclarecimentos; os disque-amizades; os disque-denúncias; as emergências; os celulares; os keypads.
26. Técnica: a técnica da invéxis; o primarismo técnico; a técnica da imobilidade física
vígil; a técnica da dupla evolutiva; as técnicas do megaconhecimento; a técnica da recuperação de
cons; a técnica da recéxis.
27. Especialidades: Invexologia; Proexologia; Intermissiologia; Ressomatologia; Paraprofilaxia; Intrafisicologia; Recexologia.
28. Musicografia Específica: a canção de ninar; a cantiga de roda; a música infantil;
o pop; o rock; o heavy metal; o hip-hop.
29. Interdisciplinaridade: a Biologia Humana; a Neonatologia; a Hebelogia; a Psicopedagogia; a Psicologia do Desenvolvimento; a Pedagogia; a Propedêutica.
30. Bibliografia Específica: a bibliografia invexológica; a Invexografia; a Invexoteca;
a Invexotecologia; os livros didáticos; as obras infanto-juvenis; as coleções de 1os passos.
Minivariáveis Analíticas:
31. Abertismo consciencial: a queda dos tabus; a aldeia global; o poliglotismo; a neofilia; a tabula rasa; o open mind; as massificações em geral.
32. Acumulação: a acumulação disciplinada; a acumulação prioritária; a acumulação
exaustiva; a biblioteca pessoal; a Era da Fartura; a conscin large; o jubileu evolutivo.
33. Apologia: aos tóxicos; ao dolce far niente; ao consumismo; à promiscuidade; ao militarismo; ao infantilismo; à eterna juventude.
34. Áreas da Mídia: o Cinema; as Artes Cênicas; a Comunicação; a Publicidade; a Propaganda; a Animação Gráfica; a multimídia.
35. Coerência: a congruência dos objetivos; a contextualidade; a pontualidade; os altos-e-baixos; a coerência pensamento-fala-ação-redação; a harmonização na intimidade; o sinergismo
na extraconsciencialidade.
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36. Crítica: a autocrítica; a heterocrítica; a omnicrítica; o hipercriticismo; a Projeciocrítica; a crítica sócio-política; a crítica bibliográfica.
37. Cronologia: a 1a proposição da técnica, sem sucesso; o lançamento público da técnica; a cronologia dos Grinvexes; a cronologia dos periódicos; a cronologia das publicações técnicas; a cronologia dos eventos de Invexologia; a institucionalização da ASSINVÉXIS.
38. Dia: o dia da criança; o dia dos jovens; os dias letivos; os feriados; as férias; os 7 dias
úteis da semana; a proéxis em dia.
39. Dilema: a saída de casa; a conclusão dos estudos versus a carreira profissional; o emprego versus o empreendimento próprio; os dilemas econômicos; o dilema da antimaternidade; os
dilemas da socialização; os dilemas do casal íntimo.
40. Direito: os direitos humanos; o direito do menor; os estatutos da criança e do adolescente; os juizados de menores; as liberdades pessoais; o direito à objeção de consciência; a Bioética.
41. Duo: inversor-reciclante; assistente-assistido; professor-aluno; gestante-feto; caçulaprimogênito; jovem-idoso; a dupla evolutiva inversiva.
42. Elenco: os pais e filhos; as companhias evolutivas; os assistentes; os assistidos;
os atores; os figurantes; o sociograma evolutivo.
43. Equívocos: a pseudoinvéxis; a confusão jovem = inversor; a simplificação casal =
dupla evolutiva; o equívoco perda da invéxis = recéxis; a profilaxia dos equívocos evolutivos;
a autorrevisão dos equívocos; a eliminação dos megaerros existenciais.
44. Estigmatizações: o estigma social do jovem imaturo; o autestigma da narcodependência; o estigma cinematográfico; o estigma homossexual; a tatuagem; os apelidos estigmatizantes; a marca de excelência.
45. Etapa: a fase preparatória; a fase executiva; a pré-invéxis; a invéxis iniciante; a invéxis veterana; a pós-invéxis; a queima de etapas.
46. Evidência: os fatores invexogênicos; as autocomprovações; as dificuldades da heterocomprovação; a invexibilidade evidente; as evidências de curso intermissivo; as evidências contrárias; as contra-evidências incontestáveis.
47. Evitações: das carências; da religião; da arte; do academicismo; da riscomania; da
instituição total; dos impedimentos prováveis à invéxis.
48. Excessos: a overdose; o superavit evolutivo; a anorexia; a bulimia; a vigorexia; a obesidade infantil; as promiscuidades em geral.
49. Exposição: a coluna social; os fotologs; a exposição midiática; a dupla fã-ídolo;
a vedete; os 15 minutos de fama; os superstars mirins.
50. Incompatibilidade: o casamento; o aborto; os filhos; o assédio cronicificado; os compromissos escravizantes; o acidente supertraumatizante; a gurulatria.
51. Inexistência: inversor fumante; inversor beato; inversor criminoso; inversor guerrilheiro; inversor toxicômano; inversor prostituído; inversor suicida (rapazes ou moças).
52. Limites: a idade limite para iniciar a invéxis (26); a desperticidade como limite da
invéxis na vida humana; o serenismo como limite da invéxis na multisserialidade; os limites somáticos; a noção dos limites; o respeito aos limites; a chegada ao limite do autodesempenho.
53. Pérola Negra: o preço e a raridade do conhecimento invexológico; a procura pelas
verpons invexológicas; o valor da invéxis; o (a) inversor(a) consréu; a jovem inversora, sexy e desassediada; o (a) inversor(a) histórico(a); a dupla evolutiva inversiva histórica.
54. Poder: o poder presencial; o epicentrismo; o poder dos feitos superior ao poder das
insígnias; a invexocracia; a democracia; a identificação das forças do atraso; o trinômio posiçãopoder-prestígio.
55. Pré-requisito: a juventude; a escolaridade; a independência econômica; o pré-requisito do maxiplanejamento; o primeiro tempo evolutivo; o antimatrimônio como pré-requisito duplista; o curso intermissivo como pré-requisito invexológico.
56. Princípio: do exemplarismo pessoal; da descrença; da autodedicação; da admiraçãodiscordância; do posicionamento pessoal; da prioridade compulsória; do megafoco mentalsomático.
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57. Priorização: as neoprioridades; a prioridade evolutiva; a prioridade assistencial; a prioridade proexológica; a prioridade inarredável; a prioridade materna quanto ao aborto; a megaprioridade.
58. Solução: a neossolução; a solução caseira; a solução imediata; a solução descomplicada; a solução drástica; a solução definitiva; a solução óbvia.
59. Tática: a tática assistencial; a estratégia de entrada; o pioneirismo; a infiltração cosmoética; a participação no front; as parcerias; a tática antibelicista.
60. Tendência: as tendências inatas; as tendências novas; as tendências culturais; as tendências científicas; as tendências democráticas; as tendências profissionais; a coerência frente às tendências do momento.
Especialidades da Conscienciologia:
61. Androssomática: androinvéxis; o androchacra; o porão consciencial masculino; a testosterona; a masculinidade; o androcentrismo; o clube do Bolinha.
62. Assistenciologia: a inversão assistencial; a antecipação da retribuição; a antecipação
da tares; a abnegação versus o desencargo de consciência; o mitridatismo assistencial; o centro de
atenção ao (à) inversor(a) existencial (cenati); o trinômio invéxis-tenepes-ofiex.
63. Comunicologia: o dicionário cerebral; a adolescência pública; a criptografia; os
códigos; o papo furado; a tagarelice; a mídia.
64. Conscienciocentrologia: o ajustamento profissional; o jovem empreendedor; o jovem
líder; o voluntariado; o 3o setor; a instituição conscienciocêntrica; a empresa conscienciológica.
65. Consciencioterapia: a Invexoterapia; a Impactoterapia; a Pediatria; a Hebeatria; a Ludoterapia; a Puericultura; a Obstetrícia.
66. Conviviologia: a convivialidade horizontal; a convivialidade vertical; a amizade sadia; a amizade ociosa; a grupalidade juvenil; a vida gregária; a antigrupalidade juvenil.
67. Cosmoética: o choque de valores; a inversão de valores; a aposentadoria antecipada
do egoísmo; o monopólio do ponteiro consciencial; o predomínio dos autoparadeveres sobre os direitos legítimos; o autoimperdoador; anticosmoética e faixas etárias.
68. Dessomática: o feticídio; o infanticídio; a meia-idade; a 3a idade; a 4a idade; o suicídio; o suicídio lento.
69. Energossomática: inversão energética; a sensibilidade parapsíquica infanto-juvenil;
adolescência parapsíquica trancada; o pré-extrapolacionismo; a extrapolação parapsíquica; a interpretação dos parafenômenos; a energima.
70. Evoluciologia: a crise de crescimento; a ampliação do mundo pessoal; a escala evolutiva das consciências; a faixa etária das conscins; o triatleta conscienciológico; o desassédio permanente aos 40 anos de idade; a desperticidade aos 46 anos de idade.
71. Ginossomática: a ginoinvéxis; o ginochacra; o estrogênio; a feminilidade; a instintividade materna; os apelos à fêmea; o clube da Luluzinha.
72. Grupocarmologia: a família; a saída de casa; a geração canguru; a desamarração
grupocármica; o atrator ressomático; a adolescência pública; o heterorrevezamento reciclante-inversor.
73. Holomaturologia: a inversão da maturidade; a maturidade afetiva; a maturidade intelectual; a maturidade social; a maturidade sexual; a maturidade cerebral; a maturidade consciencial.
74. Infocomunicologia: a Invexopedia; a Informática; a Internet; o bombardeio de estímulos; a debilidade mental alerta; os hackers; os blogs.
75. Intermissiologia: o intermissivista; o intermissivista inadaptado; o 1o curso intermissivo; o curso intermissivo avançado; a amizade intermissivista; o tempo dos cursos intermissivos;
a Interlúdio.
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76. Intrafisicologia: a invéxis como especialidade da intrafisicologia; a Invexópolis;
a Invexolândia; o Campus de Invexologia; a cópia rudimentar dos cursos intermissivos; os pés
firmes na rocha; os fixadores psicofisiológicos.
77. Invexologia: a invexibilidade; a teoria das inversões conscienciais; os fundamentos
da invéxis; o teste da consciência inversiva; os apoios à invéxis; a Invexometria; o Invexograma.
78. Mentalsomática: as idéias inatas; a intelectualidade adolescente; a recuperação de
cons; o crescendo adcons-gescons; o taquipensene; a atenção concentrada; a retilinearidade.
79. Paracronologia: a precocidade; a antecipação; a prematuridade; a puerícia; a extemporaneidade; o adiantamento; a conscin à frente do seu tempo.
80. Para-história: a aceleração da História; a aceleração da História pessoal; os diários
de autopesquisa; os prováveis inversores históricos; a Biografologia Invexológica; a Era Conscienciológica; a Era Invexológica.
81. Parapatologia: o egocentrismo infantil; a dependência; a inexperiência; as limitações
físicas; as limitações sociais; o porão consciencial; o primarismo técnico.
82. Parapedagogia: a educação; a escola; o autodidatismo; a dupla professor-aluno; o agente
retrocognitor; o princípio do exemplarismo pessoal; o aluno mais brilhante em relação ao mestre.
83. Paraprofilaxia: da adolescência ociosa; da aborrescência; da rebeldia sem causa; da
adultescência; das imaturidades em geral; dos acidentes de percurso; da toxicomania.
84. Proexologia: a miniproéxis; a maxiproéxis; as metas invexológicas aos 40 anos de
idade; a minimoréxis; a maximoréxis; o compléxis; a extraproéxis.
85. Projeciologia: a primoprojeção; a miniprojeção; as projeções espontâneas da infância; o restringimento consciencial menor; o binômio facilidade-inexperiência; a projeciotecnia precoce; a profilaxia dos condicionamentos materialistas.
86. Psicossomática: a principal imaturidade adolescente; a afetividade platônica; a inversão emocional; o estresse sadio antidepressão; a dupla evolutiva; a jovialidade; a autonomia afetiva.
87. Recexologia: a readaptação humana; as recins ininterruptas; a recéxis; a recéxis na
pré-adultidade; o retomador de tarefa; as similitudes entre recéxis e invéxis; as diferenças entre
recéxis e invéxis.
88. Ressomática: a neonatologia; a lactância; a 1a infância; a 2a infância; a pré-adolescência; a adolescência; a pós-adolescência.
89. Sexossomática: a liberdade sexual; a precocidade sexual; a educação sexual; o flirt;
a ficação; a infidelidade consentida; a pedofilia.
90. Somática: a saúde; a psicomotricidade; o subcérebro abdominal; a genética; os hormônios; a Neurologia; as faixas etárias das conscins.
Expansão. Apesar de as 90 vamines representarem apenas 42,8% do total de 210, originárias, utilizá-las permite expandir correlações da invéxis com as demais vamines, não desenvolvidas
aqui.
Aproximações. Eis, a seguir, na ordem lógica, por exemplo, 9 vamines abordadas neste
trabalho, com interações e aproximações remissivas a outras, ausentes da listagem, porém plausíveis de serem aplicadas às pesquisa da inversão existencial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Áreas da mídia: Arte; propaganda.
Campanha: programa; operação.
Etapas: escala; cronologia.
Evitações: ectopia; engodos.
Holomaturologia: qualidade; Conscienciometria.
Intermissiologia: Extrafisicologia; Mnemossomática.
Parapatologia: fobias; manias.
Paraprofilaxia: profilaxia; Homeostática; Parassepsia.
Tática: projeto; estratégia.

6

C. Argumentos Conclusivos:
Aplicabilidade. Enquanto técnica invexográfica, a enumeração de 90 itens aplica-se tanto
às etapas iniciais quanto finais do texto escrito. Pode utilizar-se a listagem desde a coleta de
registros, dados, ponderações e problemas investigativos, até a orientação da escrita final ou expansão de trabalho já publicado.
Kit. Por ser prática, descomplicada e funcional, a listagem pode ser anexada ao kit de
pesquisa pessoal, acessível a qualquer momento, mesmo antes da escrita, por exemplo durante as
leituras técnicas e dirigidas.
Autexperimentação. Pode o pesquisador mais exigente, dentro do princípio da autexperimentação, expandir, sintetizar e desenvolver sua própria listagem, com respeito à invéxis ou
qualquer especialidade que deseje aprofundar.
Objeto. Cabe lembrar: os fatos devem orientar a pesquisa. O autopesquisador atento
observará que o objeto de estudo determina a quantidade de vamines necessária para atingir, em
conjunto, exaustividade, detalhismo e sinteticidade.
Expansão. Pode ser infrutífero procurar expandir as enumerações horizontais demasiadamente, para 8, 9 ou mais tópicos, sem incorrer em repetições rebarbativas, excessos e forçações de
barra, ou no mínimo, perda de tempo com relação à utilidade de tal empreitada.
Redução. O mesmo pode ocorrer com respeito ao corte das enumerações horizontais, para
6 ou 5, difícil de executar sem fazer mutilação e comprometer a exaustividade mínima que merece o
tema.
Critério. Por isso, algum critério já é melhor do que nenhum. Preferiu-se, aqui, manter
enumerações em igual quantidade, muito embora a aparência artificial, do que aplicar-se aleatoriamente à enumeração de todas as 210 vamines conscienciológicas. O método aqui estudado demanda
prioridade e generalismo, cortando a preguiça mental ou sobrecarregar o texto, por exemplo, com
assuntos de preferência pessoal.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices;
240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Edição Especial; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2007; página 167.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Edição Especial; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 89-91, 146, 147, 150 e 151.
Sugestão para Referência deste Trabalho:
Amaral, Flávio; Vamines Enciclopédicas & Invexologia: Técnica Bissociativa; Apresentação Pessoal
(Painel); VII Congresso Internacional de Inversão Existencial; 10 p.; 5 enus.; 2 refs.; 3 anexos; 1 banner; Foz do Iguaçu,
PR; 21.01.10.
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ANEXO I

70 VARIÁVEIS ANALÍTICAS

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Definição (Comunicologia)
Sinonímia (Comunicologia)
Etimologística (Comunicologia)
Neologística (Comunicologia)
Arcaística (Comunicologia)
Eufemística (Comunicologia)
Pseudonímia (Comunicologia)
Antonímia (Comunicologia)
Coloquialismo (Comunicologia)
Clichê (Comunicologia)
Estrangeirismo (Comunicologia)
Abreviatura (Comunicologia)
Diminutivo (Comunicologia)
Superlativo (Comunicologia)
Coletivo (Comunicologia)
Simbologismo (Comunicologia)
Síntese (Pensenologia)
Analogismo (Experimentologia)
Antagonismo (Conviviologia)
Inautenticidade (Parapatologia)
Filosofia (Pensenologia)
Hiperacuidade (Holomaturologia)
Heurística (Mentalsomática)
Máquinas (Paratecnologia)
Taxonomia (Experimentologia)
Homo (Evoluciologia)
Etiologia (Evoluciologia)
Efeitos (Experimentologia)
Fobias (Parapatologia)
Manias (Parapatologia)
Síndromes (Parapatologia)
Sutilezas (Holomaturologia)
Surpreendência (Conviviologia)
Ambigüidade (Mentalsomática)
Paradoxos (Mentalsomática)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Recorde (Evoluciologia)
Explicitação (Conscienciometria)
Confor (Comunicologia)
Teática (Experimentologia)
Qualidade (Holomaturologia)
Problema (Evoluciologia)
Questionário (Experimentologia)
Teste (Conscienciometria)
Hipótese (Experimentologia)
Projeto (Paraprofilaxia)
Programa (Parassociologia)
Operação (Experimentologia)
Campanha (Parassociologia)
Propaganda (Comunicologia)
Discagens (Comunicologia)
Técnica (Paratecnologia)
Realizações (Experimentologia)
Fatuística (Parafenomenologia)
Estatística (Conscienciometria)
Profilaxia (Paraprofilaxia)
História (Para-história)
Especialidades (Parapedagogia)
Correlações (Cosmo-análise)
Interdisciplinaridade (Mentalsomática)
Citações (Mnemossomática)
Remissão Proxêmica (Cosmo-análise)
Lexicologia (Mentalsomática)
Pinacografia Específica (Comunicologia)
Musicografia Específica (Comunicologia)
Discografia Específica (Comunicologia)
Cenografia Específica (Comunicologia)
Filmografia Específica (Comunicologia)
Infografia Específica (Comunicologia)
Bibliografia Projeciológica (Projeciologia)
Bibliografia Específica (Mentalsomática)
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ANEXO II

70 MINIVARIÁVEIS ANALÍTICAS
01. Abertismo consciencial:
02. Abordagem:
03. Absurdo Cosmoético:
04. Acumulação:
05. Agravante:
06. Álbuns:
07. Antidemocracia:
08. Antinotícia:
09. Apologia:
10. Áreas da Mídia:
11. Arte:
12. Binômios:
13. Chave:
14. Coerência:
15. Conduta:
16. Crítica:
17. Cronologia:
18. Curiosidade:
19. Denotação:
20. Depoimento:
21. Dia:
22. Dilema:
23. Direito:
24. Duo:
25. Ectopia:
26. Engodos:
27. Elenco:
28. Equívocos:
29. Escala:
30. Estigmatizações:
31. Estilística:
32. Estratégia:
33. Etapa:
34. Evidência:
35. Evitações:

36. Excessos:
37. Exemplo:
38. Exposição:
39. Foco:
40. Fórmula:
41. Frase Enfática:
42. Frase-síntese:
43. Homonímia:
44. Idiotismo Cultural:
45. Incompatibilidade:
46. Inexistência:
47. Limites:
48. Logística:
49. Onomástica:
50. Ordem:
51. Pérola Negra:
52. Poder:
53. Polaridade:
54. Ponta:
55. Ponteiro Consciencial:
56. Ponto Fraco:
57. Pré-requisito:
58. Princípio:
59. Priorização:
60. Sincronicidade:
61. Solução:
62. Subtema:
63. Tática:
64. Tendência:
65. Tese:
66. Traforismo:
67. Trinômios:
68. Unidade de Medida:
69. Upgrade:
70. Verbação:
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ANEXO III

70 ESPECIALIDADES DA CONSCIENCIOLOGIA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Androssomática (Sexossomática)
Assistenciologia (Conviviologia)
Comunicologia (Experimentologia)
Conscienciocentrologia (Parassociologia)
Conscienciometria (Holomaturologia)
Consciencioterapia (Experimentologia)
Conviviologia (Comunicologia)
Cosmanálise (Comunicologia)
Cosmoconscienciologia (Parapercepciologia)
Cosmoética (Evoluciologia)
Despertologia (Conscienciometria)
Dessomática (Intrafisicologia)
Egocarmalogia (Holocarmalogia)
Evoluciologia (Pensenologia)
Experimentologia (Evoluciologia)
Extrafisicologia (Holorressomática)
Ginossomática (Sexossomática)
Grupocarmalogia (Holocarmalogia)
Holocarmalogia (Evoluciologia)
Holochacralogia (Holossomática)
Holomaturologia (Evoluciologia)
Holorressomática (Experimentologia)
Holossomática (Pensenologia)
Homeostática (Holossomática)
Infocomunicologia (Parapedagogia)
Intermissiologia (Extrafisicologia)
Intrafisicologia (Holorressomática)
Invexologia (Intrafisicologia)
Macrossomática (Somática)
Mentalsomática (Holossomática)
Mnemossomática (Mentalsomática)
Parabiologia (Experimentologia)
Parabotânica (Parabiologia)
Paracicatrização (Paracirurgia)
Paracirurgia (Consciencioterapia)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Paraclínica (Consciencioterapia)
Paracronologia (Holorressomática)
Parafenomenologia (Parafisiologia)
Parafisiologia (Holossomática)
Paragenética (Psicossomática)
Parageografia (Extrafisicologia)
Para-hemostasia (Paracirurgia)
Para-história (Para-cronologia)
Paranatomia (Holossomática)
Paranestesia (Paracirurgia)
Paraneurologia (Psicossomática)
Parapatologia (Holossomática)
Parapedagogia (Comunicologia)
Parapercepciologia (Parafenomenologia)
Paraprofilaxia (Paraclínica)
Pararregeneração (Parafisiologia)
Parassemiologia (Paraclínica)
Parassepsia (Paracirurgia)
Parassociologia (Holorressomática)
Paratecnologia (Extrafisicologia)
Paraterapêutica (Paraclínica)
Parazoologia (Parabiologia)
Pensenologia (Conscienciologia)
Policarmalogia (Holocarmalogia)
Proexologia (Intrafisicologia)
Projeciocrítica (Projeciologia)
Projeciografia (Projeciologia)
Projeciologia (Comunicologia)
Projecioterapia (Paraclínica)
Psicossomática (Holossomática)
Recexologia (Intrafisicologia)
Ressomática (Intrafisicologia)
Serenologia (Conscienciometria)
Sexossomática (Somática)
Somática (Holossomática)

