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A U T O M U T A Ç Ã O  
( RE C E X O L O G I A )  

 
I.  Conformática 

 
Definologia. A automutação é a teática, a manifestação, o ato ou a técnica da mudança 

para melhor, ou reciclagem pessoal, a partir da vontade (Voliciologia), intencionalidade (Inten-

cionologia) e deliberação (Autodeterminologia), imprimindo modificações suficientes para poten-

cializar a evolução (Evoluciologia) pessoal (Egocarmologia) e grupal (Grupocarmologia) da 

consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo mutação vem do idioma Latim, mutatio, “ação de mudar; mudança”. 
Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica da automutação, dispostas na ordem alfabé-

tica de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Egocarmologia: automodificações; autorrenovações; autotransformações; autovi-

ragem. 
02.  Evoluciologia: aceleração da História Pessoal; autocatálise evolutiva; inteligência 

evolutiva. 
03.  Interconscienciologia: exemplificação interconsciencial. 
04.  Interprisiologia: interlibertações grupocármicas. 
05.  Intraconscienciologia: Autopesquisologia; reciclagem intraconsciencial (recin); up-

grade intraconsciencial. 
06.  Mentalsomatologia: autodidatismo útil; reeducação pessoal. 
07.  Priorologia: autodinamia neofílica; priorizações do melhor. 
08.  Proexologia: aceleramento da proéxis; compléxis; correção de percurso evolutivo. 
09.  Psicossomatologia: euforia intrafísica (euforin). 
10.  Recexologia: autorrecéxis; autossoerguimeto existencial. 
Neologia. Os 3 vocábulos automutação, miniautomutação e megautomutação são neo-

logismos técnicos da Recexologia. 
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica da automutação, dispostas na ordem alfabé-

tica de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Egocarmologia: abulia; autoimobilidade; autoinoperância; autoparasitismo. 
02.  Evoluciologia: autestagnação evolutiva; catagênese consciencial; subnível evolu-

tivo. 
03.  Interconscienciologia: heteromutação; heteroviragem; mutação grupal. 
04.  Interprisiologia: acumpliciamentos anticosmoéticos insistentes; interprisão grupo-

cármica. 
05.  Intraconscienciologia: ausência de autopesquisa; imutabilidade íntima. 
06.  Mentalsomatologia: apedeutismo; engessamento intelectual; ignorantismo. 
07.  Priorologia: escolhas retrógradas; Mimeticologia. 
08.  Proexologia: hibernação existencial; incompléxis; síndrome de Swedenborg. 
09.  Psicossomatologia: melancolia intrafísica (melin). 
10.  Recexologia: antirrecéxis; mesméxis. 
Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 
II.  Fatuística 

 
Pensenologia: a expansão do holopensene policármico. 
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Fatologia: a automutação; a autoviragem real; a reciclagem existencial (recéxis); a reci-

clagem intraconsciencial (recin); o ponto fundamental da mutação evolutiva pessoal; a reviravolta 

evolutiva; a mutação evolutiva pessoal; a autocatálise evolutiva; o atacadismo consciencial evolu-

tivo; a neoestratégia evolutiva; a inversão existencial (invéxis); a tenepes; o aceleramento da 

proéxis; a dinamização da autobiografia; a queima sadia de etapas; a ação aceleradora do complé-

xis; a reciclagem cognitiva; a reeducação pessoal; a mudança para melhor do ego; a viragem da 

página. 

 
Parafatologia: o extrapolacionismo parapsíquico. 

 
III.  Detalhismo 

 
Principiologia: o princípio da descrença ou a autovivência teática da Descrenciologia. 
Binomiologia: o binômio crise-crescimento; o binômio decisão-ação. 
Crescendologia: o crescendo evolutivo. 
Trinomiologia: o trinômio Definologia-Decidologia-Determinologia. 
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-aqui-agora. 
Antagonismologia: o antagonismo ação / reação; o antagonismo coragem / covardia;  

o antagonismo cálculo / impulso. 
Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 
Filiologia: a neofilia. 
Holotecologia: a recexoteca; a invexoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a evolucio-

teca; a potencioteca; a cognoteca. 
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Invexologia; a Evoluciologia; a Interassistencio-

logia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Priorologia; a Cosmoetico-

logia. 

 
IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o retomador de tarefa. 

 
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a retomadora de tarefa. 

 
Hominologia: o Homo sapiens mutator. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: miniautomutação = a reciclagem existencial, pessoal, ainda exterior, 

apenas explícita, esboçante; megautomutação = a reciclagem intraconsciencial, pessoal, interna, 

implícita, temperamental, definitiva, ampla. 

 
Procedimentos. Sob a ótica da Projeciologia, eis, por exemplo, 10 posturas, procedi-

mentos ou condutas na ordem lógica e sequencial dos acontecimentos renovadores, ou mutacio-

nais, desencadeados pelas práticas das projeções conscienciais, lúcidas e cosmoéticas, bem como 

pelas consequentes aquisições inevitáveis de conhecimentos transcendentes diretamente nas co-

munidades extrafísicas (comunexes) evoluídas: 

01. Crescimento. Crise de crescimento intra e extraconsciencial. 

02. Evolução. Estressamento sadio: a pedra de toque da evolução. 

03. Autoviragem. Autoviragem consciencial ou automutação propriamente dita. 
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04. Recin. Recin ou reciclagem intraconsciencial (microuniverso consciencial). 

05. Recéxis. Recéxis ou reciclagem existencial. 

06. Moréxis. Moréxis ou moratória existencial dentro da programação existencial 

(proéxis) do intermissivista, homem ou mulher. 

07. Tenepessismo. Início das práticas da tenepes ou tarefa energética, pessoal e diária 

para o resto da presente existência intrafísica. 

08. Epicon. Aceitação da condição de epicon, ou epicentrismo consciencial, homem ou 

mulher. 

09. Ofiex. Abertura da ofiex ou oficina extrafísica, assistencial, dinâmica, derivada do 

próprio holopensene, expandindo as responsabilidades interdimensionais pessoais. 

10. Minipeça. Reconhecimento autolúcido e confortável da transformação pessoal em 

minipeça consciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a automutação, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 
2.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 
3.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
4.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 
5.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
6.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 
7.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOMUTAÇÃO  SOMENTE  SURGE  NO  CAMINHO  EVO- 
LUTIVO  DE  CADA  QUAL,  HOMEM  OU  MULHER,  QUANDO  
A  CONSCIÊNCIA  ATINGE  O  NÍVEL  MAIOR  DO  AUTODIS-
CERNIMENTO  DA  INTENCIONOLOGIA  E   PRIOROLOGIA. 

 
Questionologia. Em qual nível de profundidade cosmoética a automutação já chegou até 

você? Em quais áreas de manifestações? 
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