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A N T I C A T A R S E  
( A N T I R R E C E X O L O G I A )  

 
I.  Conformática 

 
Definologia. A anticatarse é o ato, efeito, condição ou operação negativa de deixar pas-

sar batida a oportunidade evolutiva, pessoal ou grupal, desperdiçando a autorreciclagem existen-
cial cosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em opo-

sição a”. Apareceu no Século XVI. O termo catarse vem do idioma Inglês, catharsis, e este do 
idioma Grego, kátharsis, “purificação; purgação; alívio da alma pela satisfação de necessidade 
moral”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Anticatálise. 02.  Ausência da catarse. 03.  Surto regressivo.  
04.  Antirrecéxis. 05.  Acomodação. 06.  Bloqueio mentalsomático. 07.  Regressiologia. 08.  Nos-
tologia. 09.  Desviologia. 10.  Autenganologia. 

Neologia. As duas expressões compostas anticatarse superficial e anticatarse profunda 
são neologismos técnicos da Antirrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Catarse. 2.  Purgação evolutiva. 3.  Depuração cosmoética. 4.  Alívio 
consciencial. 5.  Expansão evolutiva. 6.  Recéxis. 7.  Limpeza psicossomática. 

Estrangeirismologia: o Trafarium. 
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da intencionalidade 

quanto à evolução consciencial. 
 
             II.  Fatuística 
 
Pensenologia: o holopensene pessoal de antirreciclagem; os patopensenes; a patopense-

nidade; os ectopensenes; a ectopensenidade. 
 
Fatologia: a anticatarse; a ausência da catarse; as irresoluções; as autoevocações doen-

tias; as autonegligências; as fabulações; as voltas ao passado recente; a visita à família nuclear;  
o retorno aos penates; o encontro com a antiga patota da juventude; a nostalgia do ninho; a sau-
dade do útero; as fugas psicológicas; as esquivanças; o escapismo; as comemorações funestas; as 
comparações das competitividades; a saudade da promiscuidade; a ausência da autocrítica; o des-
vio do megafoco existencial; o surto regressivo; a mudança de projetos para o pior; a moda retrô;  
o porão consciencial; a força negativa da interiorose; a instabilidade pessoal; as reciclagens instá-
veis; as aventuras; as escapadelas; o desinteresse quanto ao prioritário; a Antipriorologia Pessoal; 
a separação dos duplistas; a fuga deslocada; as reações extemporâneas; a minidissidência; o cená-
rio da vida intrafísica; as indefinições existenciais; o microinteresse; o interesse errado; a automo-
tivação ectópica; as automimeses dispensáveis; o travão retranquista; a volta aos maus hábitos;  
a fuga da raia das responsabilidades; a busca inconsciente da melin; as inadequações evolutivas;  
a má interpretação das prioridades evolutivas; o autodesconfiômetro; a carência da reciclagem 
existencial refletida; a carência da catarse evolutiva; a catarse abrupta para melhor; a catarse 
grupal; o efeito catártico da Conscienciologia. 

 
Parafatologia: a não priorização da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a anticatarse energética; as energias conscienciais (ECs) antipáticas; a ausência da paracatarse;  
a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a potencialização do autassédio pelo 
heterassédio interconsciencial; o repeteco multiexistencial. 
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III.  Detalhismo 
 
Principiologia: o efeito catártico do princípio da descrença. 
Teoriologia: a teoria dos gargalos. 
Tecnologia: a técnica do crescendo evolutivo; a técnica da reciclagem existencial (recé-

xis); a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica 
da compensação intraconsciencial; a técnica da autorganização consciencial; a técnica da prio-
rização do mais relevante; a técnica da impactoterapia cosmoética. 

Enumerologia: a regressão proexológica; os reencontros regressivos; o revivalismo de-
cadente; o retrocesso à vida retrasada; o declínio da repetência; a patogênese regressiva; a defle-
xão cosmoética. 

Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância. 
Interaciologia: a interação patológica indiferença-acomodação. 
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação. 
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo interesses frí-

volos / interesses vitais; o antagonismo interesses bairristas / interesses universais. 
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a democracia direta; a vulgocracia. 
Legislogia: a lei do menor esforço regressivo. 
Filiologia: a fantasiofilia. 
Sindromologia: a síndrome do fim de ano; a síndrome das férias; a síndrome da disper-

são consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome 
da imaturidade consciencial; a síndrome do atraso evolutivo; a síndrome da manutenção do ana-
cronismo; a síndrome do paciente permanente (hipocondria). 

Maniologia: a nostomania. 
Mitologia: a submissão pessoal a mitos; os mitos românticos. 
Holotecologia: a recexoteca; a proexoteca; a convivioteca; a regressoteca; a mesmexo-

teca; a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca. 
Interdisciplinologia: a Antirrecexologia; a Parapatologia; a Heterassediologia; a Grupo-

carmologia; a Passadologia; a Regressiologia; a Duplologia; a Antipriorologia; a Voliciologia;  
a Intencionologia; a Etologia; a Proexologia. 

 
IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente. 
 
Masculinologia: o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo. 
 
Femininologia: a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva. 
 
Hominologia: o Homo sapiens anticatharticus; o Homo sapiens communicologus;  

o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens retromimeticus;  
o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens omissus. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: anticatarse superficial = a conduta regressiva, temporária, da conscin  

com a retomada da tarefa evolutiva em seguida; anticatarse profunda = a conduta regressiva per-
sistente da conscin sem a retomada da tarefa evolutiva. 
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            VI.  Acabativa 
 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a anticatarse, indicados para a expansão das abordagens 
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 
04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 
05.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
06.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
07.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 
09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 
10.  Trinômio  Prioridade-Desafio-Autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 
 

A  ANTICATARSE  É  PATOLOGIA  AINDA  INCIDENTE  ATÉ 

SOBRE  OS  INTERMISSIVISTAS,  HOMENS  E  MULHERES, 
QUANDO  INCIPIENTES  NO  DESENVOLVIMENTO  DO  ESTÁ- 

GIO  PREPARATÓRIO  DA  MAXIPROÉXIS  (EM  GRUPO). 
 
Questionologia. Você já foi vítima da anticatarse nesta vida humana? Qual foi a causa? 

O episódio perdurou? Deixou algum prejuízo ou ficou como lição aprendida?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


