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AUTOCONSCIENTIZAÇÃO DO MEGAFOCO
(EVOLUCIOLOGIA)

EVOLUTIVO

I. Conformática
Definologia. A autoconscientização do megafoco evolutivo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, adquirir lucidez quanto à responsabilidade do cumprimento dos objetivos
relativos à própria evolução, através da consecução das tarefas diuturnas prioritárias da proéxis
em andamento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica, no Século XIX. O termo conscientizar
vem da palavra consciente, derivada do idioma Latim, consciens, “com pleno conhecimento”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo foco
provém do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Apareceu no Século XVII. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de
percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autoconscientização do rumo megafocal. 2. Autoconsciência das
metas proexológicas.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconscientização do megafoco evolutivo, autoconscientização inicial do megafoco evolutivo e autoconscientização avançada do megafoco evolutivo são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Autalienação megafocal. 2. Ausência de foco evolutivo.
Estrangeirismologia: a evitação do misdirection; o megalocus principal; a magnum
opus; o zoom; o ranking de prioridades; o Administrarium; o Prioritarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Megafoco:
spot inteligente. Megafoco: primeiro autodiscernimento.
Ortopensatologia: – “Megafoco. O megafoco no objetivo evolutivo faz a inserção atuante no holopensene pessoal, contribuindo essencialmente para se atingir a meta planejada.
A convergência dos interesses facilita ao fluxo cósmico atuar sincronicamente com os elos pessoais criados pela conscin, que se fortalece cada vez mais”. “O megafoco tem de ser racionalmente o denominador comum de todas as abordagens da consciência”. “Da aurora do berço ao
ocaso da cremação vivemos nesta dimensão existencial com o objetivo de nos tornarmos Consciexes Livres (CLs). Este é o megafoco fundamental e definitivo de toda conscin lúcida, que está
aqui a fim de deixar a Terra para as Galáxias”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da megafocagem consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade;
a anulação das intrusões pensênicas; a autopensenização domada; a retilinearidade autopensênica;
o megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas; o megafoco duradouro revelado
no materpensene pessoal; a retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no
megafoco evolutivo.
Fatologia: a autoconscientização do megafoco evolutivo; a autolucidez em relação
à própria evolução; o autodiscernimento no ajuste das ações ao megafoco pessoal; o detalhamento
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dos fatores norteadores da autevolução; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP); a identificação
da proéxis pessoal; a definição de metas; o foco consciencial; a convergência das ideias voltadas
ao cumprimento de metas autodefinidas; a aplicação de prioridades inteligentes dinamizando
a autevolução consciente; a autogestão proexológica; o norte da proéxis; a atenção focada; o monoideísmo firmado sadiamente; a responsabilidade com o cumprimento dos objetivos prioritários;
a autodeterminação realizadora; o comando da vontade; a direção no fluxo do Cosmos; o alvo prioritário mantido sem desvios nas extrapautas e adversidades; a profilaxia das automimeses dispensáveis; as necessidades evolutivas; o autexemplarismo; a autoliderança; a megadecisão; a imperiosidade evolutiva; a bússola consciencial; a megameta do momento evolutivo; a fixação no
megafoco permanente; a persistência no megafoco prioritário; o objetivo magno do melhor para
todos; a administração do tempo pessoal; as metas planejadas a curto, médio e longo prazo; a autoincorruptibilidade; o anticomodismo; a eliminação do corpo mole; o desafio de levar tudo de
eito; a autolucidez decorrente dos balanços existenciais; a autoconsciência quanto à indelegabilidade das responsabilidades pelos próprios atos; o emprego de múltiplos atributos conscienciais,
ao mesmo tempo, na vida intrafísica; o paravalor de honrar na intrafisicalidade as autodecisões
intermissivas; a meta do alcance da desperticidade no prazo de 3 anos; a megafraternidade vivida
incluída no planejamento das claúsulas proexológicas; a Escala Evolutiva das Consciências norteando as metas a serem alcançadas; o uso da Enciclopédia da Conscienciologia enquanto instrumento megaorientador evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância da
sinalética energética e parapsíquica pessoal para discernir o prioritário; as ideias inatas quanto ao
próprio destino; as prioridades pessoais pré-estabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para a vida intrafísica atual; a autoparaperceptibilidade sadia indicando os rumos autevolutivos; a autossustentação holossomática requerida para o megafoco evolutivo; a visão de conjunto
multiexistencial e multidimensional; o megafoco irrevogável nos autocomprometimentos
paraprocedenciais da conscin intermissivista lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade
cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo das ações autoproexológicas; o sinergismo determinação-versatilidade fixando o megafoco pessoal; o sinergismo megatrafor-materpensene-megafoco formando as bases da excelência consciencial; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo vontade firme–intenção sadia–inteligência prática; o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da priorização do
inadiável; o princípio da autorganização evolutiva; o princípio da persistência no prioritário;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos paradeveres conscienciais; os princípios da proéxis pessoal; o princípio de viver evolutivamente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) afinado ao Manual de Prioridades
Pessoais; o código pessoal de conduta proexogênica.
Teoriologia: a teoria do megafoco existencial; a teoria do completismo existencial; a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teaticologia; a teoria da proéxis; a teoria da tares; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria do vínculo consciencial.
Tecnologia: a técnica do balanço existencial; a técnica do aproveitamento máximo do
tempo evolutivo; as técnicas de viver evolutivamente; as técnicas de definição do megafoco evolutivo; as técnicas de autossustentabilidade consciencial; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica
da priorização evolutiva.
Voluntariologia: a autoconscientização do megafoco evolutivo norteando o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermis-
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sivo; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio
Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos revigorantes de honrar os compromissos intermissivos; o efeito
dinamizador autevolutivo da aquisição definitiva do megafoco interassistencial; os efeitos autevolutivos dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; o efeito evolutivo do completismo existencial; os efeitos da recin na incorporação gradual dos ortoprincípios conscienciológicos às automanifestações da conscin lúcida; os efeitos evolutivos das autocríticas profundas.
Neossinapsologia: as renovações gerando neossinapses; as neossinapses produzindo
neorrecursos para neoaprendizados.
Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-preparação-retribuição-compléxis; o ciclo pré-planejamento–planejamento–replanejamento; o ciclo das prioridades autevolutivas sucessivas;
o ciclo megafocal aquisição-vigilância-consolidação-qualificação; o ciclo arrumação-desarrumação-rearrumação; o ciclo problema-solução; o ciclo desvio-retomada.
Enumerologia: o conhecimento; a informação; a noção; a cognição; a compreensão;
a apreensão; a percepção. A ignorância; o apedeutismo; a insciência; a desinformação; o indiferentismo; a insipiência; o desconhecimento.
Binomiologia: o binômio autovalores-megafoco; o binômio aporte existencial–responsabilidade proexológica; o binômio proéxis–megarresponsabilidade interconsciencial; o binômio
princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; o binômio hábitos
saudáveis–rotinas úteis; o binômio recebimento-retribuição; o binômio atenção ininterrupta–
–autorreflexão continuada.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da programação existencial–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação meta autevolutiva–meios cosmoéticos; a interação evolução pessoal–interassistencialidade cosmoética;
a interação responsabilidade-disponibilidade; a interação assistente-assistido; a interação percepção-parapercepção.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo recebimentos de aportes–retribuições fraternas; o crescendo teoria intermissiva–prática proexológica; o crescendo intrafísico-extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo
megafoco permanente existencial–megafoco permanente multiexistencial ou autorrevezamental;
o crescendo empenho proexolíneo fixado–compléxis.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade aplicado à ideia em foco; o trinômio
metas-continuísmo-completismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; a ectopia megafocal no
trinômio sexo-dinheiro-poder; os ganhos evolutivos do megafoco no trinômio universalismo-maxifraternismo-Cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-persistência; o polinômio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo
prazo; o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio esperança-aspiração-sonho-realização; o polinômio metas-ação-aprendizado-recin; o polinômio megafocalidade-criticidade-racionalidade-reflexidade; o polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva.
Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo princípio do maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer;
o antagonismo Enciclopediologia / Ignorantismo; o antagonismo conscin focada / conscin sem
megafoco; o antagonismo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo teoria intermissiva / prática proexológica.
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Paradoxologia: o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco.
Politicologia: a proexocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis racionais da proéxis; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço
evolutivo aplicada ao aprimoramento vivencial da autocosmoética; a lei da solidariedade evolutiva cosmoética; a lei da manutenção do megafoco consciencial; a lei da megafraternidade evolutiva.
Filiologia: a decidofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a teaticofilia; a neofilia; a priorofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a laborfobia; a escopofobia; a priorofobia; a teaticofobia;
a evoluciofobia; a neofobia; a disciplinofobia; a futurofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a eliminação da mania insensata da postergação.
Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências; o descarte do mito
da evolução espontânea, natural, sem esforço.
Holotecologia: a evolucioteca; a intermissioteca; a cognoteca; a autopesquisoteca; a recexoteca; a proexoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Megafocologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Lucidologia; a Exemplologia; a Autodeterminologia; a Teaticologia;
a Ortopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens megafocus; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
intermissivista; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
autocohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autoconscientização inicial do megafoco evolutivo = a responsabilidade
pelo cumprimento dos objetivos relativos à própria evolução, entendida plenamente pela conscin;
autoconscientização avançada do megafoco evolutivo = a responsabilidade pelo cumprimento
dos objetivos relativos à própria evolução entendida e, além disso, vivenciada exemplarmente pela conscin teática.
Culturologia: a Multiculturologia da Megafocagem Interassistencial; a cultura da Proexologia; a cultura do maior empenho evolutivo; a vacina pessoal contra o rolo compressor das
culturas inúteis; a cultura do autaprimoramento contínuo; a cultura do exemplarismo cosmoético; a Neoculturologia da Conscienciologia.
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 autoconscientização do megafoco evolutivo, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autorresponsabilidade proexológica: Proexologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
06. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
07. Empenho proexolíneo: Autodeterminologia; Homeostático.
08. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
09. Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
10. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
11. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
12. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
14. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO DO MEGAFOCO EVOLUTIVO
BUSCA SINTONIZAR A CONSCIN AOS OBJETIVOS PROEXOLÓGICOS PRIORITÁRIOS, ATRAVÉS DE AÇÕES AUTODISCIPLINARES E AUTESFORÇOS INQUEBRANTÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem consciência do megafoco evolutivo na atual
existência? Utiliza o megafoco enquanto diretriz para cumprimento da programação existencial?
Bibliografia Específica:
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p.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2019; páginas 239 a 254.
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termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
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