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Trafal. O trafal é o traço faltante à personalidade do ser humano, no caso, traço-força ou trafor, para completar o quadro pessoal, razoável, conscienciométrico, do próprio nível evolutivo (Homo
sapiens pacificus, 2007, p. 497).
Definição. O trafal-chave é o traço positivo faltante na estrutura consciencial, o qual ao ser
preenchido, atua estrategicamente como elemento promotor do avanço evolutivo no microuniverso
consciencial, de acordo com a realidade atual vivenciada.
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Definologia. O trafalismo é o estudo especializado do traço faltante – trafal – ou a condição da
ausência de determinado trafor – traço-força – básico para a personalidade ou consciência, conscin ou
consciex, completar o quadro pessoal, razoável, conscienciométrico, do próprio nível evolutivo.
Predicado. Sob a ótica da Conscienciometrologia, muitos de nós, seres humanos, seríamos
mais completos e menos problemáticos se tivéssemos a qualidade ou predicado específico capaz de
dar-nos a competência necessária para alcançarmos a estrutura da personalidade humana inteira, quando considerada abarcando a Holossomática, a multidimensionalidade e a Cosmoética.
Pseudossuprimentos. Pelos critérios da Parapatologia, o achismo ou a achometria e o palpitismo ou a palpitometria, em geral, são recursos primários com os quais a pessoa busca suprir, inutilmente, os próprios trafais, abusando da inteligência dos outros.
Especificação. A partir da Egocarmologia, o estado ou a condição do trafalismo não é devido
ao desaparecimento ou perda de algum trafor paragenético, preexistente ou congênito, e, sim, em função de neotrafor ainda não adquirido nem incorporado aos hábitos da conscin.
Definologia. A transição trafal-neotrafor é a passagem, mudança ou movimento autevolutivo,
partindo das ações para o preenchimento de determinado traço faltante pessoal, rumo à conquista desse
atributo consciencial até o assentamento enquanto traço-força, em decorrência de posicionamentos
cosmoéticos e de recins sucessivas, alinhadas à assunção de maiores compromissos interassistenciais.
(Goretti Lopes, 17/11/2018)
Definologia. O tritrafalismo antievolutivo é a conjugação patológica de 3 traços faltantes básicos para a conscin intermissivista completar o quadro pessoal razoável, conscienciométrico, do próprio
nível de desempenho e desenvoltura proexológica: o autoparapsiquismo interassistencial, a autopriorização cosmoética e a autorganização. (Mabel Teles, 03/06/2012)
Definologia. O megatrafal derradeiro é o último megatraço faltante, ou trafal pessoal a ser conquistado pela conscin lúcida, ainda pré-serenona, a fim de alcançar neopatamar evolutivo.
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A

CONSCIN BELICISTA TRAFARISTA É SEMPRE CONSCIN
BELICISTA TRAFALISTA, POIS SE APRESENTA LACUNADA
QUANTO A ALGUM TRAÇO-FORÇA BÁSICO PERANTE
A DINÂMICA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL EM GRUPO.
(P. 498)

Evolução. Na evolução da consciência, a tristeza ainda é imensa lacuna a ser preenchida através do atendimento ou suprimento de carências pessoais, específicas e essenciais, em geral recebendo
nomes diversos, por exemplo, depressão, distimia, autismo, alienação e outras. (p. 975)
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* A transafetividade é o último trafal a ser adquirido para a conscin se tornar evolucióloga.
Entender a Evoluciologia significa chegar ao município de São Paulo, Capital, e ver os 11 milhões de
habitantes ali, como se fossem os componentes da sua prole. Não interessa em que nível da escala evolutiva a consciência está, e sim o resultado evolutivo, cosmoético, do que faz. (p. 658)
* O Ser Serenão vivencia a sincronicidade cotidianamente, sendo capaz, em certas instâncias,
de derrogar as Leis Naturais sem perturbar a harmonia do Cosmos. A ignorância quanto às sincronicidades e parassincronicidades é megatrafal da Humanidade. (p. 1249)
* O percentual maior de trafalismo da conscin pode ser o megatrafar ignorado. (p. 1637)
* O trafal, ou traço consciencial faltante, do qual a conscin pré-serenona mais carece no momento evolutivo, sem dúvida, é o conhecimento cosmoético aprofundado quanto ao Homo sapiens serenissimus, ou o Ser Serenão, o nosso modelo evolutivo ideal, e, consequentemente, o relativo à condição existencial da Consciex Livre (CL), o próximo patamar evolutivo após a Serenologia. (p. 1637)
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AUTOFICCIOLOGIA (ARGUMENTUM: HOLOMATUROLÓGICO)
Indiscernimentologia. Se você deseja saber se sua existência tem muita autoficção basta perguntar-se: você gosta de ficção científica e desenho animado mesmo na condição de adulto? Se gostar
de videogames demais, de desenhos animados demais, de ficções científicas demais, isso mostra que
na sua cabeça deve ter algum predomínio de autoficção. Isso pode ser demonstração evidente do processo autoficcional estagnador e da ausência do predomínio do autodiscernimento da racionalidade
(Megatrafalologia). (p. 320)
HOLOLUCIDOLOGIA (ARGUMENTUM: HOLOMENTALSOMATOLÓGICO)
Introspecciologia. Assim, nasce a questão: – Como ultrapassar a brecha que nos separa da hiperparapercuciência, por exemplo, do Homo sapiens evolutiologus (Evoluciólogo)? Os fatos e parafatos indicam que, provavelmente, a nossa megadeficiência, mentalsomaticamente estagnadora (Megatrafalologia Mentalsomática), esteja justamente na ausência de autorreflexões, introspecções ou solilóquios adequados. E é curioso constatar, aqui, que a introspecção é, lastimavelmente, combatida pela
ortodoxia da Ciência Convencional. Eis, aí, exemplo crasso da Paraperdologia ou da Despriorologia da
Eletronótica. (p. 760)
ANALITICOLOGIA (ARGUMENTUM: AUTOLOGISTICOLÓGICO)
Autodiscernimentologia. O autodiscernimento impõe a análise das realidades e pararrealidades. Em qualquer dimensão ou campo da existência, quem não promove a análise erra inapelavelmente
(omissão deficitária) em função dos detalhes das realidades complexas e da ausência das sínteses evolutivas culminantes na cosmossíntese. A falta da Autanaliticologia evidencia reação protorreptiliana ou
subpensenidade própria de quem ainda não identificou a supremacia do mentalsoma sobre os demais
veículos de manifestação consciencial, em função da Paracerebrologia. Análise: multiplicidade reflexiva. (p. 113)
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Manifestação. Cabe ao conscienciômetra lúcido saber diagnosticar a manifestação traforista,
a trafarista e aquela faltante (trafalista) no universo consciencial da cobaia, considerando o conjunto de
experiências vivenciadas pela pessoa ou o contexto no qual o traço se expressa ou não. (p. 127)
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