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MANTENEDOR DO HOLOCICLO
(HOLOCICLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mantenedor do Holociclo é a conscin voluntária, homem ou mulher,
componente da equipe de sustentação funcional e energética do laboratório de desassédio
mentalsomático, localizado no Campus da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC), tecnicamente preparada para guiar os visitantes e orientar as
pesquisas nas coleções básicas, encicloteca, lexicoteca e hemeroteca, fundamentadoras de
gestações conscienciais, notadamente dos trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo mantenedor vem do idioma Espanhol, mantener, “manter;
prover alimento; conservar; sustentar”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição holo
procede do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O termo ciclo provém do idioma
Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda”.
Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Sustentador do Holociclo. 2. Amparador intrafísico do Holociclo.
3. Tutor do Holociclo. 4. Guardião do Holociclo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo
mantenedor: automantenedor; mantedor; mantedora; mantença; mantenciada; mantenciado;
mantenedora; mantenedoria; mantenimento; manter; manteúda; manteúdo; mantida; mantido;
manutenção; manutência; manutenência; manutenida; manutenido; manutenir; manutenível.
Neologia. As 3 expressões compostas mantenedor do Holociclo, mantenedor veterano
do Holociclo e mantenedor iniciante do Holociclo são neologismos técnicos da Holociclologia.
Antonimologia: 1. Bibliotecário. 2. Holotecário. 5. Mantenedor de obras. 6. Mantenedor predial. 7. Mantenedor de equipamentos.
Estrangeirismologia: o showroom da multidimensionalidade; o timeline da Projeciologia e Conscienciologia; o hardware e o software mentaissomáticos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao atilamento no atendimento mentalsomático.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem sustenta, responsabiliza-se. Manter é difícil. Defendamos com discernimento. Holociclo: centro léxicográfico.
Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Holociclo. O holociclo é show room da multidimensionalidade, megalaboratório de
desassédio mentalsomático, aglutinador de talentos, fábrica de neossinapses e incubadora paratecnológica”. “Se você tem dificuldade para definir o tema para a redação do seu livro, faça uma visita ao Holociclo e à Holoteca, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), na
Cognópolis-Foz. A cosmovisão do que já foi publicado pela Humanidade ajuda à conscin
a adquirir a autocosmovisão”.
2. “Libertação. No Holociclo libertamos os dicionários das prisões das estantes a fim
de libertar os mentaissomas das caixas encefálicas humanas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal mentalsomático; o holopensene pessoal da pesquisa
latente carregada no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taxopensenes; a taxipensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; a refratariedade holopensênica aos assediadores.
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Fatologia: o trabalho de operário mentalsomático; o fulcro de assistencialidade avançada
para as conscins ressomadas; a apresentação dos fatos mentaissomáticos; a realização da tares dos
fatos no cosmograma; o acompanhamento de visitações escolares ou de turismos; o deslumbre do
visitante; a saudação e o cumprimento do mantenedor; as perguntas básicas “de onde vem?”, “conhece a Conscienciologia?”; a apresentação básica ou técnica; o livro de assinaturas das visitas
durante o dia; o suprimento de necessidades do visitante; o tecnopolo evoluído onde o mantenedor atua; a atualização do portfólio das pontoações do painel do Holociclo; a megamesa dos pesquisadores; as pastas amarelas do cosmograma; as cubas dos volumes excessivos de fatos e parafatos; os periódicos do mundo inteiro (PMIs) nacionais, internacionais e os números “1”; os léxicos nas mesas horizontais; a hemeroteca; a busca de fontes e argumentos fundamentados para as
gestações conscienciais, notadamente para os trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia;
o trabalho de operário mentalsomático; o local do fichamento exaustivo; a pilha de papéis brancos
instigadores da escrita; o encaminhamento à Holoteca.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o apresentador de
parafatos mentaissomáticos; a pesquisa parapsíquica; a inspiração de amparadores extrafísicos de
função na orientação de auto e heteropesquisas; o parapsiquismo intelectual colaborando na pesquisa de autores; a visitação de consciexes intelectuais pré-intermissivistas; a visita de amparadores despertos e de evoluciólogos; a paravisita das consciexes acampadas nas cercanias do Holociclo; o fenômeno de olorização promovendo a limpeza do ambiente; os parafenômenos rudimentares percebidos; os recursos de amparo na psicofonia ou clariaudiência ao transmitir informações
aos intermissivistas; as intuições de pesquisa necessárias ao visitante; os desbloqueios do paracérebro dos pesquisadores; a aplicação do frontochacra a frontochacra; os insights vindos naturalmente à pesquisa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração; o sinergismo da intercooperação nos mutirões de trabalho mentalsomático.
Principiologia: o princípio da anopistografia; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio do respeito aos especialistas; o princípio “somos detalhistas, não perfeccionistas”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica mentalsomática; a teoria do gruporrevezamento multiexistencial; a teoria do confor; a teática do 1% de teoria e 99% de transpiração.
Tecnologia: a técnica do sorriso-acolhimento-visitação; a técnica do campo visual;
a técnica das 3 grandes visitações; a técnica da Lexicologia Horizontalizada; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: os voluntários mantenedores do Holociclo; a entrevista do candidato
a voluntário; o termo assinado de adesão ao voluntariado da Conscienciologia; as 57 equipes de
voluntariado do Holociclo; o voluntário diário; o voluntário a distância.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; a elaboração de Bibiografia Exaustiva Específica (BEE) enquanto labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio
Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: o efeito imediato da recuperação de cons.
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Neossinapsologia: as neossinapses cosmovisiológicas geradas pelo Cosmograma; as neossinapses evolutivas obtidas a partir dos léxicos.
Enumerologia: o mantenedor cultural cosmoético; o mantenedor ativista multidimensional nas pesquisas da consciência; o mantenedor membro da equipe treinada; o mantenedor
técnico assistente de consréus ressomadas; o mantenedor auxiliar de conscins escritoras; o mantenedor assistente de consciexes evocadas; o mantenedor cuidador do patrimônio.
Ciclologia: o ciclo de funcionamento domingo a domingo; o ciclo das neoideias; o ciclo
de criatividade evolutiva; o ciclo análise-síntese; o ciclo monovisão-cosmovisão.
Binomiologia: o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação disponibilidade assistencial–disposição autopesquisística.
Crescendologia: o crescendo aproximação simples–aproximação composta.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio bibliomática-lexicomática-enciclomática.
Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebral-antonímico-sinonímico-analógico-poliglótico; o polinômio recepção-acolhimento-orientação-visitação aplicado aos visitantes.
Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo feliz na ignorância / buscador da proéxis; o antagonismo ansiosismo / paciência; o antagonismo ler folder
/ ler tratado.
Paradoxologia: o paradoxo de o holopensene homeostático poder ser mantido mesmo
tratando-se de assuntos nosográficos da lexicoteca e hemeroteca.
Politicologia: a interassistenciocracia; a intelectocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei do maior esforço intelectivo; a lei
do direito autoral (Lei N. 9610, de 19 de fevereiro de 1998); a lei do maior esforço neoverponológico; a lei do voluntariado (Lei N. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998).
Filiologia: a tecnofilia; a bibliofilia; a cogniciofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: a tecnofobia; a neofobia; a bibliofobia; a neoverponofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome do desperdício consciencial.
Maniologia: a evitação da cleptomania.
Mitologia: o mito de estarmos sós; o mito do acaso; o mito de agradar a todos; o mito
da onipotência; o mito do isolamento; o mito do conhecimento integral; o mito da mudança autevolutiva sem desassédio.
Holotecologia: a orismoteca; a neologisticoteca; a idiomaticoteca; a pensenoteca; a voluntarioteca; a lexicoteca; a revistoteca.
Interdisciplinologia: a Holociclologia; a Autocogniciologia; a Conscienciopediologia;
a Cosmanalisologia; a Descrenciologia; a Enciclopediologia; a Enumerologia; a Linguisticologia;
a Lexicologia; a Mentalsomatologia; a Metodologia; a Cosmognosiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin visitante; a pessoa erudita; a personalidade polímata; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o mantenedor do Holociclo; o classificador; o fichador; o recórter; o taxologista; o hemerotecário; o cosmanalista; o infocomunicólogo; o orismólogo; o lexicógrafo;
o etimólogo; o neologista; o autor conscienciológico; o verbetógrafo; o verbetólogo; o revisor;
o especialista; o professor; o palestrante; o amparador; o amparador de função; o evoluciólogo;
o intermissivista; o inversor; o reciclante.
Feminologia: a mantenedora do Holociclo; a classificadora; a fichadora; a recórter; a taxologista; a hemerotecária; a comoanalista; a infocomunicóloga; a orismóloga; a lexicógrafa;
a etimóloga; a neologista; a autora conscienciológica; a verbetógrafa; a verbetóloga; a revisora;
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a especialista; a professora; a palestrante; a amparadora; a amparadora de função; a evolucióloga;
a intermissivista; a inversora; a reciclante.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo
sapiens lexicographus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens cognitor; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: mantenedor veterano do Holociclo = a conscin voluntária, com domínio
do acervo e percepção da conexão com o amparo de função; mantenedor iniciante do Holociclo
= a conscin voluntária, principiante no conhecimento do acervo e percepção do amparo de
função.
Culturologia: a diversidade cultural; os intercâmbios culturais; a cultura humanista;
a cultura editorial dos catálogos das editoras / livrarias; a cultura da Parapercepciologia Cosmovisiológica.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 10 atributos passíveis de serem desenvolvidos pela conscin lúcida, por meio de pesquisas detalhistas,
enquanto atua na mantenedoria do Holociclo:
01. Autoconsciencialidade.
02. Autodesassedialidade.
03. Autodidatismo.
04. Autoortopensenidade.
05. Autorganização.
06. Autorreflexofilia.
07. Bibliofilia.
08. Detalhismo.
09. Leiturofilia.
10. Parapercuciência evolutiva.
Oportunidade. Ao intermissivista interessado no desenvolvimento mentalsomático sadio, a mantenedoria no Holociclo oferece artefatos do saber, livros, dicionários, recortes e o holopensene favorável à conquista da auterudição evolutiva.
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 o mantenedor do Holociclo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Bibliofilia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Coletivo mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
08. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
09. Equipe técnica do Holociclo: Voluntariologia; Homeostático.
10. Gratidão intelectual: Retribuiciologia; Homeostático.
11. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Holopensene bibliográfico: Grafopensenologia; Neutro.
Imersão pontual: Experimentologia; Neutro.
Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
Mantenabilidade humana: Profilaxiologia; Neutro.

O MANTENEDOR DO HOLOCICLO, ALÉM DE ATUAR ENQUANTO GUIA ESCLARECEDOR DOS NEOVISITANTES,
CONTRIBUI PARA O DESASSÉDIO MENTALSOMÁTICO DOS
PESQUISADORES NAS PRODUÇÕES DAS MEGAGESCONS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já exerceu o papel de mantenedor do Holociclo
no voluntariado do Campus CEAEC? Vivenciou experiências parapsíquicas durante as atividades?
Bibiografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
795 e 973.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes
trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR;
2009; páginas 157, 237 e 325.
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