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O M N I D E S A F I O    D A S    T E R T Ú L I A S    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A S  
( RE F U T A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O omnidesafio das tertúlias conscienciológicas é o repto permanente e uni-

versal apresentado pelos enciclopedistas da Ciência das Ciências, a partir do Tertuliarium do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), no Bairro Cognópolis, em Foz do Igua-

çu, Paraná, Brasil, e dirigido às pessoas incomodadas com o corpus de princípios do paradigma 

consciencial, a fim de tais personalidades comparecerem para debater, direta e presencialmente, 

com a intenção de derrubar ou concordar com os fundamentos da Neociência, empregando as ar-

mas científicas, democráticas e provocativas da racionalidade e da lógica dialética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, om-

nis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. O prefixo des provém do mesmo  

idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O termo afiar deriva também do idioma 

Português Antigo, afiar, “afiançar; manter fidelidade com alguém”, e este do idioma Latim, fide-

re, “fiar-se; confiar”. O vocábulo desafiar apareceu no Século XIII. A palavra desafio surgiu no 

Século XV. O termo tertúlia procede do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir 

ou conversar”. Apareceu, no idioma Espanhol, em 1630. Surgiu, no idioma Português, no Século 

XIX. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa 

comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, 

“ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento de composição logia pro-

vém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Repto das tertúlias conscienciológicas. 2.  Provocação consciencioló-

gica. 

Neologia. As 3 expressões compostas omnidesafio das tertúlias conscienciológicas, 

omnidesafio das tertúlias conscienciológicas básico e omnidesafio das tertúlias conscienciológi-

cas avançado são neologismos técnicos da Refutaciologia. 

Antonimologia: 1.  Indiferença evolutiva. 2.  Ignorância conscienciológica. 

Estrangeirismologia: a verdade relativa histórica do Zeitgeist; o intellectual challenge 

conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da racionalização e da Logicologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o omnidesafio das tertúlias conscienciológicas; a democracia pura; a liberda-

de de expressão; a liberalidade dos debates úteis; a necessidade da expansão do número de deba-

tedores, críticos cara a cara, de visu, in loco, refutadores, pesquisadores e argumentadores; a inte-

lectualidade-desafio; as técnicas-desafios; as tarefas do esclarecimento (tares); o ato de espicaçar 

cosmoeticamente o mentalsoma dos pesquisadores em geral; o ajuizamento heterocrítico;  

a busca do charme da erudição em favor de todos; o ato moderno de turbinar a cachola; a deman-

da pelo possível, o verossímil e a verdade relativa de ponta (neoverpon) prioritária; os desafios da 

renovação; os desafios técnicos da Conscienciologia, fundamentados sempre nos fatos, direta-

mente à conscin, são extraordinariamente lógicos e impactantes nas mais diversas áreas de ativi-

dade, dentro e fora do microuniverso consciencial, significando inteligência evolutiva ou evolu-
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ção consciencial; a Conscienciologia como sendo larga coleção de desafios, a maior existente en-

tre todos os campos do conhecimento humano; a caravana das verpons irrompendo pelo deserto 

das ideias e os cães vadios ladrando à passagem do show das neocognições; o desafio da Cosmoe-

ticologia; a reptação evolutiva; o reptamento da reeducação; a provocação da Conscienciologia; 

as autoprovocações evolutivas; a expansão da autocrítica; o combate às autocorrupções; a luta 

contra os heterassédios; a matematização possível da vida humana; o posicionamento de não se 

fazer média com os outros, mas de falar as verdades relativas de ponta mais difíceis; a aceitação 

pessoal dos desafios evolutivos; as automanifestações prioritárias à evolução consciencial; a oti-

mização evolutiva; a dinâmica autevolutiva; os desafios conscienciológicos, dirigidos diretamente 

aos profitentes das religiões, das práticas pessoais evoluídas da tarefa energética diária (tenepes), 

do epicentrismo consciencial, da oficina extrafísica (ofiex) e da desperticidade no universo da 

programação existencial (proéxis) dinamizada; aos buscadores-borboletas recomendamos ir visi-

tar o CEAEC para verificar se já vivemos a Era da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a desassimilação simpática (desassim) das ECs. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Pesquisologia-Argumentologia-Debatologia; o sinergis-

mo patológico anticrítica-melin; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética fortale-

cendo argumentos; o sinergismo das reflexões conjuntas sobre certa temática no mesmo espaço- 

-tempo. 

Principiologia: o princípio cosmoético de não acumpliciamento com o erro identifica-

do; os desafios da experimentação pessoal do princípio da descrença; o princípio da verpon. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas; a técnica da evitação da cultura inútil; as 

técnicas tertuliárias; as técnicas conscienciométricas; as técnicas da Histrionologia Cosmoética; 

a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o trio de laborató-

rios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos ultrapassados dos velhos truques demagógicos e macetes teatrais 

emocionalizantes; os efeitos esclarecedores das argumentações lógicas-racionais-fatuísticas; os 

efeitos evolutivos da ousadia tarística. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos. 

Ciclologia: o ciclo investigativo perguntas-respostas; o ciclo comunicativo argumenta-

ção-refutação; o ciclo pesquisístico debates-consensos-refutações; o ciclo científico produção-di-

vulgação-refutações. 

Enumerologia: o desafio intelectual; o desafio cognitivo; o desafio comunicativo; o de-

safio paradiplomático; o desafio energossomático; o desafio desassediador; o desafio interassis-

tencial. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância; 

o binômio cosmoético rivalidade ideativa–respeito interconsciencial. 

Interaciologia: a interação patológica crença-crédulo. 

Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica. 

Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio complacên-

cia-indulgência-coparticipação; o trinômio irracional dogmatismo-acriticismo-ignorância. 

Antagonismologia: o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo reno-

vação / tradição; o antagonismo heterocrítica cosmoética (reprovação útil) / heterocrítica perifé-
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rica (complacência explícita); o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o an-

tagonismo intenção de assistir / intenção de competir. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo. 

Filiologia: a neofilia; a desafiofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a desafioteca; a reptoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a pesquiso-

teca; a teaticoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Debatologia; a Desafiolo-

gia; a Pesquisologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinologia; a Logicologia;  

a Holomaturologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 perquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens omniprovocator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omnidesafio das tertúlias conscienciológicas básico = a pergunta e a res-

posta online do questionamento da teletertuliana ou teletertuliano; o omnidesafio das tertúlias 

conscienciológicas avançado = o debate franco e direto dos tertulianos no recinto do Tertu-

liarium. 

 

Culturologia: a cultura da Refutaciologia Científica. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o omnidesafio das tertúlias conscienciológicas, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

04.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

NENHUMA  CONSCIÊNCIA  EVOLUI,  ATÉ  DEIXAR  DE  RE-
NASCER  NESTA  DIMENSÃO  HUMANA,  SEM  PESQUISAR  

A  SI  MESMA  E  O  COSMOS.  POR  ISSO,  TODA  CONSCIN  

É,  OU  HÁ  DE  SER,  PESQUISADORA  E  REFUTADORA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o omnidesafio das tertúlias cons-

cienciológicas? Você é teletertuliano ou tertuliano, teletertuliana ou tertuliana? 
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O M N I E X P O S I Ç Ã O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A omniexposição é a condição natural, onipresente, ininterrupta e pratica-

mente inevitável da conscin, quando lúcida, intermissivista e cognopolita, da exposição pessoal 

intra e extrafísica no holopensene intrafísico e, particularmente, na Cognópolis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição omni vem do idioma Latim, omnis, “todo; todos; 

tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. A palavra exposição deriva também do idioma Latim, 

expositio, “exposição; exposto; alegação; narração; proposição maior de 1 silogismo; explicação; 

elucidação; esclarecimento; declaração”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Omniposicionamento explícito. 02.  Autexposição máxima.  

03.  Megaexplicitação do pré-serenão. 04.  Autexemplificação generalizada. 05.  Autovisibilidade 

superexposta. 06.  Autexposição universal. 07.  Autexposição sistemática. 08.  Megamanifestação 

da autopesenidade. 09.  Extroversão genuína. 10.  Etologia Humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo exposição: 

expositiva; expositivo; expositor; exposta; exposto; omniexposição; sobreexposição; sobrexposi-

ção; superexposição; superexposta; superexposto. 

Neologia. As duas expressões compostas omniexposição horizontal e omniexposição 

vertical são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Vida reclusa. 02.  Reclusão voluntária. 03.  Autoclausura. 04.  Cár-

cere voluntário. 05.  Privacidade consciencial. 06.  Escondimento da personalidade. 07.  Auten-

capsulamento. 08.  Introversão doentia. 09.  Anonimato do Serenão. 10.  Transmigração da 

consréu. 

Estrangeirismologia: a exposição pessoal urbi et orbi; o status social; a Internet; os  

E-mails; os Blogs; as superexposições da comunidade Orkut; a exposição in natura dos reality 

shows; a top model internacional; o provimento de maior feedback em todas as áreas de convívio; 

o programa televisivo Big Brother. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Omniexposi-

ção: autovisibilidade permanente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o desenvolvimento das paraperceptibilidades aprofun-

dando a cognição instantânea dos holopensenes das pessoas; a autexposição pensênica. 

 

Fatologia: a omniexposição; os novos tempos da omniexposição; a vida pública pós-mo-

derna; a autexposição do nível de lucidez ou embotamento; a autexposição da intimidade cons-

ciencial da pessoa pública; as dificuldades do isolamento na vida intrafísica; a devoração da teli-

nha; a exibição pessoal inafastável às câmeras de segurança; a superexposição da celebridade 

(atriz, vedete, estrela, maneca); a superexposição dos blogueiros; as alterações das relações hu-

manas; a promiscuidade das intercomunicações; as imagens dominando as narrativas; as disponi-

bilidades pessoais por meio dos artefatos eletrônicos; as exposições públicas nos restaurantes, clu-

bes e espetáculos; a aceleração do giro na produção de artigos efêmeros e no consumo paroxísti-

co; a vida de fazer tudo à frente de todos; a dificuldade do não-posicionamento na existência pós- 

-moderna; a explicitação completa da convivialidade conscienciológica; a impossibilidade dos 

acobertamentos das realidades básicas da vida intrafísica; a leitura da pessoa por quem tem olhos 
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de enxergar; a Era da Megacomunicabilidade; as dificuldades para os escondimentos na vida mo-

derna; a vida humana pessoal como livro aberto; a visibilidade pessoal inevitável; a vida humana 

pessoal como vitrine transparente; a automonitoria dos desempenhos sociais; as trocas de infor-

mações nos rituais da vida diuturna; a exposição na carreira profissional; a época dos factoides  

e das línguas soltas; a inexistência de paredes psicológicas na pós-modernidade; a exposição ex-

cessiva aos raios ultravioletas do Sol; o bronzeado tropical cancerígeno; a autexposição do ridí-

culo; o ato de lavar roupa suja na televisão; a autexposição do tabagista; a autexposição do tatua-

do; os problemas e dúvidas do mundo digital. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego das 

energias conscienciais (ECs) ampliando a explicitação das pessoas; a sinalética energética e para-

psíquica da pessoa agora mais desenvolvida; a cosmovisão das auras energéticas por maior núme-

ro de cognopolitas; a apreensibilidade da multidimensionalidade da conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: a autexposição física; a autexposição pública; a demagogia explícita;  

o murismo inescondível; o bifrontismo óbvio; o indefinismo evidente; o oportunismo exposto. 

Binomiologia: o binômio força presencial–consciência atratora. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria. 

Antagonismologia: o antagonismo exposição do Homo sapiens vulgaris / anonimato do 

Homo sapiens serenissimus; o antagonismo efemeridade / perenidade; o antagonismo fragmentá-

rio / universal; o antagonismo subjetividade / imagem pessoal; o antagonimso varejismo 

consciencial / atacadismo consciencial. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a sociofilia; a gregariofilia; a conviviofilia; a grupalidade neofílica; a biofilia; 

a palcofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição; a sociofobia; a teaticofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a inte-

rassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Parassociolo-

gia; a Vivenciologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Mesologia; a Conscienciocentrologia; 

a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; os atores no cenário contemporâneo ou pós-moderno. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; as atrizes no cenário contemporâneo ou pós-moderno. 

 

Hominologia: o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens vi-

gilans; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omniexposição horizontal = a da conscin doente, inerme, no leito do 

hospital; omniexposição vertical = a da pessoa, lúcida, expondo o episódio autobiográfico crítico 

na tribuna. 

 

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 omniexposição, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autovivência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Fauna  humana  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Heteropromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

NA  VIDA  MODERNA,  OU  CONSCIENCIOLÓGICA,  A  TENTA-
TIVA  DE  ACOBERTAMENTO  DE  ALGUMA  AÇÃO  MÍNIMA,  

PESSOAL,  É  MANIFESTAÇÃO  EVIDENTE  DE  INGENUI-
DADE  OU  IMATURIDADE  PRÓPRIA  DA  CONSCIÊNÇULA. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a omniexposição? Você em-

prega medidas pessoais de resguardo da tranquilidade na coexistência com o Cosmos? 
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O M N I F R I V O L I Z A Ç Ã O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A omnifrivolização é a condição existencial da consciência humana incauta 

em cuja vida intrafísica predomina a antipriorização evolutiva multifacética, ao modo das cons-

réus ou dos habitantes extrafísicos da Baratrosfera. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “to-

do; todos; tudo; qualquer; de toda espécie; inteiro”. O termo frívolo deriva também do idioma La-

tim, frivolus, “frívolo; vão; fútil; de pouco ou nenhum valor; que merece pouco crédito; frágil; 

quebradiço”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Omnifutilidade. 2.  Omnivolubilidade. 3.  Omnitrivialidade. 4.  Me-

gairresponsabilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo frívolo: frívo-

la; frivolamente; frivoleza; frivolidade; frivolização; frivolizar; omnifrivolização. 

Neologia. O vocábulo omnifrivolização e as duas expressões compostas omnifrivoliza-

ção pré-desastre e omnifrivolização permanente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Responsabilidade. 2.  Hombridade. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das priorizações evolutivas. 

Citaciologia. Eis o antigo pensamento de Ovídio (Publius Ovidius Naso, 43 a.e.c.–18 

e.c.): – As frivolidades cativam os espíritos levianos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal frívolo; os estultopensenes; a estultopensenidade; 

os baratropensenes; a baratropensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizo-

pensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes;  

a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; 

os ociopensenes; a ociopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; as elucubrações pen-

sênicas vãs; a autopensenização rasa; o holopensene não propício à atuação da parapreceptoria. 

 

Fatologia: a omnifrivolização; a paixão da conscin pelas futilidades onipresentes; o mar 

de frivolidades na Socin Patológica; a indústria do entretenimento; a espetacularização da infor-

mação; o descompromisso com os fatos por parte das pessoas levianas; os clichês sociais; a Era 

do Hiperconsumismo; a Era da Hiperfestividade; a Era da Hiperestimulação Perceptiva; o ator-

doamento consciencial; os suspiros frívolos; as pretensões insignificantes e volúveis; os valores 

irrelevantes e ilusórios; os saberes triviais e insubstanciais; o rolo compressor dos envolvimentos 

inúteis; o desperdício do tempo existencial. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da 

ratificação de erro repetitivo autoconsciente; o princípio da multidão se nivelar consciencial-

mente por baixo. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para pautar os limites 

de repetições das tolices egoicas; os efêmeros códigos da moda. 
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Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da cor-

respondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria se-

mântica; a teoria da argumentação; o agravamento das dívidas na teoria das interprisões grupo-

cármicas; a teoria da robéxis. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta; 

a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem 

ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica 

da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas para delimitação da 

margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as Neotecnologias Comunicativas 

sabotando a autoconcentração e a autorreflexão dos usuários indisciplinados; as técnicas espú-

rias de manipulação consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Conscien-

cioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressi-

vos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis; 

os efeitos traumáticos do binômio melin-melex. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto. 

Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio 

patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio 

vaidade-exibicionismo. 

Interaciologia: a interação renitência em erro admitido–confiabilidade pessoal perdi-

da; a interação superficialidade-mediocridade. 

Crescendologia: o erro sustentado–erro agravado. 

Trinomiologia: o trinômio banalização-frivolização-superficialidade. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tole-

rância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão;  

o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade 

física / maturidade mental; o antagonismo sapiência / tolice; o antagonismo erro pontual / erro 

sistêmico; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário; o antagonismo interesses frívolos 

/ interesses vitais; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo essência / aparência; o an-

tagonismo papos-cabeça construtivos / papos-umbigão frívolos. 

Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto; o para-

doxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo da autescravidão 

ao dispensável. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informati-

cocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. As políticas educacionais incapazes de desen-

volver a criticidade nos estudantes. 

Legislogia: a lei regressiva do menor esforço; a lei patológica de talião; a lei patológica 

da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;  

a lei de ação e reação; as leis do gersismo. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofo-

bia; a epistemofobia; a hedonofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;  

a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico; 
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a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autoviti-

mização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;  

a riscomania; a ludomania. 

Mitologia: a reiteração de mitos religiosos; a proliferação de mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cogno-

teca; a criativoteca; a polemoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Patopensenologia; a Autodeterminologia;  

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autoprioro-

logia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin multívola; o círculo de amizades ociosas; a massa humana impen-

sante. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens omnifrivolus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sa-

piens neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens 

mesmexologus; o Homo sapiens anticatharticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

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

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omnifrivolização pré-desastre = a condição existencial da consciência 

humana incauta em cuja vida intrafísica predomina a antipriorização evolutiva multifacética, ao 

modo das consréus ou dos habitantes da Baratrosfera, até sobrevir a macro-PK destrutiva pessoal; 

omnifrivolização permanente = a condição existencial da consciência humana incauta em cuja 

vida intrafísica predomina a antipriorização evolutiva multifacética, ao modo das consréus ou dos 

habitantes da Baratrosfera, até alcançar a autoinvalidez somática. 

 

Culturologia: a cultura da frivolidade; a cultura da futilidade; a erudição supérflua da 

cultura inútil; a satisfação malévola da cultura da fofocagem; a idolatração midiática da cultura 

da celebridade; a folgança regressiva da cultura do oba-oba. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 

condições ou reações pessoais em geral componentes predominantes na vivência humana da 

omnifrivolização: 

01.  Absurdidades. 

02.  Acriticismo. 

03.  Amaurose diante dos valores éticos e cosmoéticos. 

04.  Amoralidade. 

05.  Anorexia. 

06.  Antiecologia. 

07.  Apriorismose. 

08.  Autassédio. 

09.  Autocorrupção. 

10.  Autoindulgência excessiva. 

11.  Banalidades. 
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12.  Besteiróis. 

13.  Bifrontação. 

14.  Bigorexia. 

15.  Bovinolatria. 

16.  Brincar de viver. 

17.  Bulimia. 

18.  Cinismo. 

19.  Condescendência com os erros. 

20.  Credulidades. 

21.  Cultivo das aparências. 

22.  Cultura superficial. 

23.  Dandismo. 

24.  Desconcentração mental. 

25.  Desenhos animados de adultos. 

26.  Desperdícios. 

27.  Dolce far niente. 

28.  Entorpecimentos. 

29.  Esbanjamentos. 

30.  Estagnações. 

31.  Eternas férias. 

32.  Excessos. 

33.  Excitabilidades. 

34.  Exibicionismo. 

35.  Falta de princípios evolutivos. 

36.  Fantasias. 

37.  Fãs-clubes. 

38.  Fossilização cultural. 

39.  Futilidade. 

40.  Galhofa. 

41.  Hooligans. 

42.  Idolatria. 

43.  Ilusões. 

44.  Imaginações. 

45.  Imaturidades. 

46.  Improdutividade. 

47.  Inconclusão. 

48.  Indolência. 

49.  Inexperiências. 

50.  Infantilidade. 

51.  Intemperanças. 

52.  Inutilidades. 

53.  Invencionices. 

54.  Irresponsabilidade. 

55.  Jogatina. 

56.  Languidez. 

57.  Lendas. 

58.  Medievalismos. 

59.  Mesmice. 

60.  Murismo. 

61.  Obesidade. 

62.  Onirismo. 

63.  Palhaçada. 

64.  Pantomimas. 
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65.  Paródias. 

66.  Pasmaceira. 

67.  Passarelas. 

68.  Passar o tempo. 

69.  Pedantismo. 

70.  Prazer do momento. 

71.  Predomínio das comoções. 

72.  Predomínio dos hobbies. 

73.  Preguiça. 

74.  Radiotismo. 

75.  Requinte. 

76.  Riscomania. 

77.  Sexolismo. 

78.  Sombra e água fresca. 

79.  Subadultidade. 

80.  Subcerebralidade. 

81.  Sujismundismo. 

82.  Suntuosidade. 

83.  Superficialidades. 

84.  Tabagismo. 

85.  Tartufices. 

86.  Tolerância negativa. 

87.  Toxicomania. 

88.  Trivialidades. 

89.  Vadiagem. 

90.  Vandalismo. 

91.  Vazios. 

92.  Vegetalismo. 

93.  Velhacarias. 

94.  Videogamismos. 

95.  Videotismos. 

96.  Viver na rede. 

97.  Volubilidade. 

98.  Vulgaridades. 

99.  Xavecagens. 

100.  Zona de conforto. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a omnifrivolização, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anticatarse:  Antirrecexologia;  Nosográfico. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Espetacularização:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

08.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Microinteresse:  Autopriorologia;  Nosográfico. 

10.  Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 
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11.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

12.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  EXISTENCIAL  DA  CONSCIN  INCAUTA,  
QUANDO  DEDICADA  À  AUTOFRIVOLIDADE  ONIPRESEN- 

TE,  ACARRETA  SEMPRE  ALGUMA  ENFERMIDADE  GRAVE, 
OU  ACIDENTE  FATAL,  PELA  LEI  DE  CAUSA  E  EFEITO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi adepto da omnifrivolização? Quando? 
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O M N I G R A D A Ç Ã O    RE A L Í S T I C A  
( H O L O P E R C U C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A omnigradação realística é a condição variante e dinâmica, inerente às 

realidades, pararrealidades, fenômenos, parafenômenos ou estados evolutivos, configurando dife-

renciação marcante, óbvia, oculta ou sutil, passível de ser apreendida pela conscin lúcida, homem 

ou mulher, em função da autopercuciência vivenciada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “to-

do; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. A palavra gradação deriva igualmente do 

idioma Latim, gradatio, “escada; série de degraus”. Apareceu no Século XVII. O termo realista 

provém do idioma Francês, réaliste, “realista”, e este do idioma Latim, regalis, “relativo ao rei; 

digno do rei”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Onigradação da realidade. 2.  Gradação realista onipresente. 3.  Om-

nivariação das realidades. 4.  Continuum gradual realístico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo gradação: 

gradacional; gradativa; gradatividade; gradativo; gradiente; gradual. 

Neologia. As 3 expressões compostas omnigradação realística, omnigradação realística 

intrafísica e omnigradação realística extrafísica são neologismos técnicos da Holopercuciencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Absolutismo realístico. 2.  Condição maniqueísta da realidade.  

3.  Invariabilidade da realidade. 

Estrangeirismologia: o continuum existencial evolutivo; o dégradé multidimensional;  

a apreensão gradatim das realidades do Cosmos; a diversidade de nuances das pararrealidades;  

o approach pesquisístico detalhista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade pessoal. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Busquemos 

apreender cosmovisiologicamente. Tenhamos paraolhos realistas. Gradiente: unidade paraper-

ceptiva. Especifiquemos gradientes minuciosamente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holopercuciência; o holopensene pessoal da 

Cosmovisiologia; o holopensene do detalhismo; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os maxipensenes; a maxipenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os superpensenes; a superpensenidade; os lateropense-

nes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os 

omnipensenes; a omnipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a amplitude auto-

pensênica. 

 

Fatologia: a omnigradação realística; o amplo espectro de possibilidades de apreensão 

da mesma realidade; a Cosmometria; a espiral evolutiva; a circularidade contígua; a faixa de ob-

servância entre o superlativo e o inferlativo; os cotejos pertinentes; a retrogradação obsoleta;  

a abordagem superficial; as apreensões precipitadas; as generalizações excessivas; o Sistema In-

ternacional de Unidades; a Metrologia; as unidades de medida; as escalas em geral; as pesquisas 

da polaridade extrema; a adjetivação substantiva elucidando as diferentes realidades; o vislumbre 

de neorrealidades e horizontes inusitados; a autocognição decisiva; a polimatia; a matiz perceptí-

vel a partir da autovivência; a variante paradigmática; o aprofundamento expansível; a capacidade 
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de percepção além da obviedade superficial; a acuição da segunda leitura; a apreensão da sutileza 

textual; a Conscienciometrologia; as faixas etárias; a neomundividência continuada; a condição 

da assimetria da Natureza promovendo, infinitamente, neogradações evolutivas; a omnigradação 

realística dos diferentes níveis da Escala Evolutiva das Consciências; a Autopesquisologia quali-

ficando a Autorrealismologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a para-

perceptibilidade das gradações existenciais; o parafato de todas as realidades e pararrealidades do 

Cosmos refletirem algum gradiente evolutivo; o desenvolvimento da sinalética energética e para-

psíquica pessoal sustentando a autovivência de neogradações; a progressão do autodomínio das 

energias conscienciais; a omnigradação das pararrealidades coexistentes; o parângulo; o paraper-

cepto; a agudez da inteligência evolutiva (IE) sustentando a Cosmovisiologia Multidimensional;  

o nível de amparabilidade; a gradação da parapercepção da pararrealidade; a projeção didática, 

pontual, extrapolacionista; as variações sutis das energias conscienciais de consciexes mais evo-

luídas, discriminadas pelo parapsiquista veterano; as diversas dimensões conscienciais e existen-

ciais; a medida interplanetária atestando evolutivamente a omnigradação realística. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo grau de hiperacuidade–patamar de racionalidade. 

Principiologia: o princípio da relatividade multidimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) possibilitando as neoapreensões 

das realidades e pararrealidades. 

Teoriologia: a teoria da evolução infinita; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a te-

oria de o nível de aprofundamento das heterocríticas cosmoéticas realizadas ser limitado pelo 

nível do próprio aprofundamento autocrítico. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da circularidade; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; o grau de destreza em técnicas de aproveitamento 

máximo de cada minuto vivido. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia;  

o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisí-

vel dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal. 

Enumerologia: o grau de afetividade; o grau de afinidade; o grau de intimidade; o grau 

de amizade; o grau de lealdade; o grau de disponibilidade; o grau de fraternidade. 

Binomiologia: o binômio prefixo-sufixo; o binômio conteúdo-forma; o binômio comunex 

evoluída–Baratrosfera; o binômio vítima-algoz; o binômio eletronótico-multidimensional; o bi-

nômio agravante-atenuante; o binômio escolha-atenção; o binômio intrafisicalidade medíocre– 

–extrafisicalidade lúcida. 

Interaciologia: a interação micro-macro. 

Crescendologia: o crescendo conscin-geronte; o crescendo percuciência–holopercuci-

ência multidimensional. 
Trinomiologia: o trinômio (consciencial) superficialidade-sujeitabilidade-sugestionabi-

lidade; o trinômio sentidos somáticos–faculdades mentais–parapercepções extrassensoriais;  

o trinômio da autolucidez hiperacuidade multidimensional–percuciência consciencial–discerni-

mento cosmoético. 

Polinomiologia: o polinômio largura-altura-profundidade-peso; o polinômio fugacida-

de-uniformidade-transitoriedade-similaridade. 
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Antagonismologia: o antagonismo amoral / cosmoético; o antagonismo 8 / 80; o anta-

gonismo tudo / nada; o antagonismo cheio / vazio; o antagonismo certo / errado; o antagonismo 

justo / injusto; o antagonismo preto / branco. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos. 

Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a democracia; a cons-

cienciocracia; a cosmocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na compreensão das realidades e pararreali-

dades. 

Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a biofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia;  

a espectrofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia inibindo o vislumbre da neomundividência; a criticofobia refre-

ando o descortínio da neorrealidade. 

Sindromologia: a superação da síndrome da mediocridade. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopercucienciologia; a Cosmovisiologia; a Realismologia;  

a Descrenciologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Criticologia; a Conscienciome-

trologia; a Holomaturologia; a Lucidologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin empreendedora; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin observadora; a conscin pers-

picaz. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o catalizador evolutivo; o mediador de 

conflitos; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; 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 ide-

ológico; 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; o te-

nepessista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a catalizadora evolutiva; a mediadora 

de conflitos; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplis-

ta; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente 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; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omnigradação realística intrafísica = a variação escalar minudente dos 

diversos ambientes e condições inerentes às bactérias; omnigradação realística extrafísica = a va-

riação escalar sutil dos diversos ambientexes e holopensenes inerentes aos Serenões. 

 

Culturologia: a cultura da observação minudente; a cultura da autorreflexão; a cultura 

da Cosmovisiologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Parapercucienciologia;  

a cultura do detalhismo. 

 

Caracterologia. Mediante a Pesquisologia, eis, por exemplo, 35 categorias de gradação 

realística, agrupadas e listadas em ordem alfabética: 

 

A.  Extraconscienciologia: as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial. 

01. Administraciologia: a escala hierárquica. 

02. Arqueologia: a escala do tempo geológico. 

03. Astronomia: a escala de magnitude. 

04. Autoradologia: a escala dos autores mentaissomáticos. 

05. Cromatologia: a escala cromática. 

06. Cronologia: a escala de 12 tempos (compreendida ente o nascer e o pôr do sol). 

07. Energologia: a escala das frequências energéticas (os gradientes do campo bioe-

nergético). 

08. Geologia: a escala granulométrica. 

09. Meritologia: a escala comparativa. 

10. Meteorologia: a escala de Beaufort (ventos). 

11. Metrologia: a escala métrica. 

12. Mineralogia: a escala de Mohs (dureza). 

13. Multidimensiologia: a escala de densidade (a dimensão paratroposférica; a dimen-

são mentalsomática). 

14. Musicologia: a escala de sons; a escala diatônica (escala de 7 tons). 

15. Politicologia: a escala do poder. 

16. Profissionologia: a escala da expertise técnica. 

17. Química: a escala de PH. 

18. Sismologia: a escala Ritcher. 

19. Sociologia: a escala das estruturas sociais. 

20. Termologia: a escala Celsius; a escala Farenheit; a escala Kelvin. 

 

B.  Intraconscienciologia: as pesquisas do microuniverso intraconsciencial. 

21. Autoconscienciologia: a escala do estado da consciência contínua. 

22. Autocronoevoluciologia: a escala da autoprodutividade. 

23. Autodesconfiometrologia: a escala da discrição (interassistencialidade). 

24. Autolucidologia: a escala da autolucidez. 

25. Axiologia: a escala de valores pessoais. 

26. Conscienciometrologia: a escala de avaliação da consciência (Conscienciograma). 

27. Energossomatologia: a escala de carência energética. 

28. Evoluciologia: a escala de prioridades evolutivas. 

29. Holossomatologia: a escala de sutilização. 

30. Ideologia: a escala das ideias intraconscienciais. 

31. Parapercepciologia: a escala das parapercepções predominantes. 

32. Percepciologia: a escala perceptiva das consciências. 

33. Projeciologia: a escala de lucidez da conscin projetada. 

34. Psicossomatologia: a escala das emoções pessoais. 

35. Somatologia: a escala dos sentidos somáticos. 
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Propulsores. Concernente à Conscienciometrologia, eis, por exemplo, listados na ordem 

alfabética, 15 atributos conscienciais contributivos para as autopesquisas da omnigradação realís-

tica: 

01. Apreensibilidade. 

02. Assistencialidade. 

03. Associatividade. 

04. Atenção. 

05. Autodiscernimento. 

06. Cognoscibilidade. 

07. Compreensibilidade. 

08. Cosmoeticidade. 

09. Criticidade. 

10. Mnemotecnicidade. 

11. Paraperceptibilidade. 

12. Parapercuciência. 

13. Racionalidade. 

14. Retilinearidade. 

15. Seletividade. 

 

Cosmovisiologia. Segundo a Evoluciologia, a apreensão das diversas gradações das pa-

rarrealidades do Cosmos é relativa ao momento existencial da conscin, valendo o esforço pela 

conquista de neopatamares na Escala Evolutiva das Consciências e a ascendente Cosmovisiologia 

Multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a omnigradação realística, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

02. Amensurabilidade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

03. Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Cosmovisão  humana: Cosmovisiologia;  Neutro. 

05. Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06. Hierarquização:  Experimentologia;  Neutro. 

07. Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

08. Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09. Meiocerto:  Holopercucienciologia;  Neutro. 

10. Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11. Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

12. Pensamento  dicotômico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

13. Pré-cosmovisão:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14. Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15. Senso  de  perspectiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

 

A  APREENSÃO  DA  OMNIGRADAÇÃO  REALÍSTICA  EXPLICI-
TA  O  DINAMISMO  INARREDÁVEL  DAS  INSTÂNCIAS  EXIS-
TENCIAIS  DO  COSMOS,  INCITANDO  O  AUTOPESQUISA-

DOR  EMPENHADO  À  HIPERACUIDADE  PARAPERCEPTIVA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a omnigradação das realidades circun-

dantes? Em escala de 1 a 5, qual o grau de qualificação das interações pessoais junto às múltiplas 

realidades existenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; pági- 

na 27. 
2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; pá-

ginas 657 e 928. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;  

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 156 e 328. 

 

D. D. 
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O M N I L E I T U R A  
(O M N I L E I T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A omnileitura é a técnica avançada da leitura, perscrutação e interpretação, 

por parte da conscin parapsíquica, de tudo, o tempo todo, juntando as pontas do aparecimento das 

sinalizações, lampejos, sincronicidades, fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, falas e exem-

plos na vida multidimensional dia a dia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição omni deriva do idioma Latim, omnis, “todo; to-

dos; tudo; qualquer; de toda espécie; inteiro; cada um”. A palavra leitura procede também do 

idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar; escolher; revisar; fazer resenha; ler para si; ler 

em voz alta”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Hermenêutica universal. 02.  Cosmo-Hermenêutica. 03.  Hermenêu-

tica permanente. 04.  Hermenêutica multidimensional. 05.  Exegesologia cósmica. 06.  Cosmoe-

xegese; exegese permanente. 07.  Exegese multidimensional. 08.  Omnianálise universal.  

09.  Omnianálise cósmica. 10.  Omnianálise multidimensional; omniconexão permanente. 

Neologia. O vocábulo omnileitura e as duas expressões compostas omnileitura intrafísi-

ca e omnileitura multidimensional são neologismos técnicos da Omnileiturologia. 

Antonimologia: 1.  Leitura comum. 2.  Hermenêutica esporádica. 3.  Exegese rara.  

4.  Análise comum. 

Estrangeirismologia: o general reader; o avid reader in all ways or places; o peruser; 

o widescreen; o cinemascope; o sound surrounding; o drive-in; o Omniquestionarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à omniacuidade parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade evolutiva; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; o materpensene omniassistencial. 

 

Fatologia: a leitura do Cosmos; a leitura conscienciométrica; a leitura exaustiva; a leitu-

ra reflexiva; a omniacuidade física vígil; a concentração mental omnifocal; a omnissíntese; o exa-

me fluente rastreador, em profundidade, das realidades circunjacentes; o esquadrinhamento do es-

sencial; o balanço mentalsomático ininterrupto; a identificação, a decifração e o reconhecimento 

dos megafocos do momento evolutivo; a pesquisa catalítica; a descoberta dos indícios objetivos;  

a compreensão do sentido das coisas; a Holoteca do CEAEC; o atacadismo consciencial; o gene-

ralismo; a cosmovisão; a cosmossíntese; a lente grande angular; o telão; o telescópio; a prospec-

ção permanente; a unificação das forças físicas; os superlativos; a chuveirada de ideias; a omnidi-

nâmica evolutiva; a omnipesquisa das multirrealidades; a omninteratividade; a omniadaptabilida-

de aos fluxos do Cosmos; a Era da Omninformação; a Omnicognição; o Universalismo; a Zeté-

tica. 

 

Parafatologia: a omnileitura; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; as sondagens parapsíquicas; a pangrafia; a cosmocons-

ciência; a inteligência evolutiva (IE); a Hermenêutica da conteudística parafenomenológica;  

a anagnosia; a omniparapercepciologia; a omniclarividência; a Pancognição; a Parapsicoteca; as 

omnipercepções; a cosmoconsciencialidade; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo volição-intencionalidade-automotivação. 

Principiologia: a omnicrítica do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da leitura nas entrelinhas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos da omnileitura no âmbito da Verponologia. 

Ciclologia: o ciclo leitor secundário eventual–leitor primário assinante. 

Interaciologia: a interação do princípio e do fim; a interação da iniciativa e da acaba-

tiva. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo pela acumulação dos achados técnicos. 

Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestiona-

mento. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a leiturofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Omnileiturologia; a Omnicomunicologia; a Parapercepciologia; 

a Cosmovisiologia; a Exegesologia; a Leiturologia; a Holotecologia; a Cosmoeticologia; a Tu-

dologia; a Cosmoconscienciologia; a Sincronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin atacadista; a consciência omniangular; as consciências componen-

tes do leitorado lúcido do Cosmos; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o omnileitor; o bibliófago;  

o cosmossociólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teleguiada autocrítica; a omnileitora; a bi-

bliófaga; a cosmossocióloga. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omnileitura intrafísica = a relativa preponderantemente a esta dimensão 

humana; omnileitura multidimensional = a mais abrangente e, de fato, cósmica. 
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Culturologia: a Multiculturologia; a Holoculturologia; a cultura da omninteração cós-

mica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 posturas evoluídas, afins e decorrentes do abertismo consciencial ao Cosmos geradas pela con-

dição da omnileitura da conscin parapsíquica: 

01.  Comunicologia: a conexão ou maior rapport com o amparador extrafísico de 

função. 

02.  Conviviologia: a aproximação evolutiva, pessoal e prioritária com consciexes mais 

experientes. 

03.  Duplologia: a intensificação da afinidade coexistencial, proexológica e produtiva, 

com o(a) duplista, o(a) co-omnileitor(a) cósmico(a). 

04.  Grupocarmologia: a predisposição à interrelação eficaz entre a equipin pessoal  

e a equipex. 

05.  Holomaturologia: a facilitação do acesso pessoal, de maior hiperacuidade, com as 

Centrais Extrafísicas. 

06.  Holotecologia: a prospecção das fontes mentaissomáticas, fundamentais, de infor-

mação. 

07.  Intermissiologia: a admissão ou readmissão pós-dessomática, oportunamente, aos 

Cursos Intermissivos (CIs). 

08.  Parafenomenologia: a sintonia parapensênica com consciências pesquisadoras dos 

Colégios Invisíveis. 

09.  Parapercepciologia: o acesso mais direto à extrafisicalidade do maximecanismo in-

terassistencial multidimensional. 

10.  Parassemiologia: a sondagem parapsíquica, paratécnica, interassistencial, pessoal  

e alheia. 

 

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 omnileitura, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

02.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

06.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

09.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  AVANÇADA  DA  OMNILEITURA  É  SEMPRE  

DESCOBERTA,  ADOTADA  E  CHEGA,  EM  ALTO  NÍVEL, 
AO  MICROUNIVERSO  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  NO  CA-
MINHO  ABERTO  E  COSMOVISIOLÓGICO  DA  EVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica o omniquestionamento nas indagações? 

Tal postura é abrangente e permanente? 
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O M N I P R O P O R C I O N A L I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A omniproporcionalidade é a aptidão evolutiva da holomaturidade da  

consciência lúcida quando capaz de identificar, distinguir, dimensionar, mensurar, determinar, de-

nominar e definir a qualidade ou característica do nível de proporção racional, lógica, existente 

nas coisas ou entre as realidades do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “to-

do; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. O termo proporção deriva também do idio-

ma latim, proportio, “proporção; relação; analogia”, de portio, “porção; parte; quinhão”. Surgiu 

no Século XV. A palavra proporcionalidade apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Omniequilíbrio. 2.  Omniequiparação. 3.  Omnicongruência. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo proporção: 

desproporção; desproporcionação; desproporcionada; desproporcionado; desproporcional; des-

proporcionalidade; desproporcionamento; desproporcionar; improporcional; improporcionali-

dade; malproporcionada; malproporcionado; omniproporcionalidade; proporcionada; propor-

cionado; proporcionador; proporcionadora; proporcional; proporcionalidade; proporcionali-

zar; proporcionar; proporcionável. 

Neologia. O vocábulo omniproporcionalidade e as duas expressões compostas omnipro-

porcionalidade física e omniproporcionalidade consciencial são neologismos técnicos da Holo-

maturologia. 

Antonimologia: 1.  Desproporção. 2.  Dissimetria. 3.  Desequilíbrio. 

Estrangeirismologia: as linkagens técnicas; o Omniquestionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade na avaliação das realidades do Cosmos. 

Filosofia: a sensação do omnipertencimento do Universalismo Teático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; a omnicogniciologia do 

primopensene; a omniconvergência pensênica; o materpensene omniassistencial; os omnipense-

nes; a omnipensenidade. 

 

Fatologia: a omniproporcionalidade; a omniconjugação interconsciencial permanente;  

a omnidinâmica do Cosmos; a omniempatia; a Omnifisiologia; a omniconvivialidade (fito, zoo, 

humanoconvivialidade); os comportamentos omnicooperativos; a omnilucidez; a omniatenção;  

o omnicalculismo; a omniadaptabilidade; a omnipenetração da percuciência; a atração omniafeti-

va; a omniaplicação dos conhecimentos evolutivos; a omnicorreção dos equívocos; a omniconver-

gência das coisas no megafoco das investigações ou das omnipesquisas; a Era da Omninforma-

ção; o índice de proporcionalidade; a omnirreeducação; a omnibenignidade; a omniexposição;  

a omnicomunicação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as omniparapercepções; a mente omnilateral; a omnivisão multidi-

mensional; a omniclarividência; a consciência como sendo antena omnidirecional; a pangrafia co-

mo sendo a omnigrafia; a omnivivência; o conscienciês como sendo o idioma omniglota. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a omnissinergia; o sinergismo racionalidade-objetividade-coerência; 

o sinergismo omniquestionamento-Heuristicologia. 

Principiologia: o princípio da omninvestigação do Cosmos; o princípio do omniquestio-

namento pesquisístico; o princípio da omninteratividade cósmica; o princípio da proporcionali-

dade; o princípio da imparcialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a relação endividamento-recomposição da teoria das interprisões grupo-

cármicas; a teoria do omniespecialismo no âmbito da Serenologia. 

Tecnologia: a técnica do flanqueamento omnilateral; a técnica da autodesassedialidade 

omnicognitiva; a técnica do omniquestionamento; a técnica da omnipesquisa permanente; as téc-

nicas de mensuração; as técnicas do rateio proporcional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomática. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal; os efeitos estéticos da 

proporcionalidade; os efeitos desarmonizadores das improporcionalidades. 

Ciclologia: o omniciclo evolutivo da lei do retorno. 

Binomiologia: o binômio omnivisão-omnicompetência; o binômio pesos-medidas; o bi-

nômio débitos-créditos; o binômio direitos-deveres; o binômio recebimento-retribuição. 

Interaciologia: a interação Cronêmica-Proxêmica; a interação omniproporcionalida-

de–omni-harmonização; a interação igualdade-proporcionalidade. 

Crescendologia: o crescendo cidadania-paracidadania-omnicidadania. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio au-

toquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio simetria-equilíbrio- 

-harmonia. 

Polinomiologia: o polinômio comparar-mensurar-balancear-equiparar; o polinômio 

neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa. 

Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; as políticas de defesa dos direitos hu-

manos; o Estado Mundial. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a harmonofilia; a interassistenciofilia. 

Sindromologia: os excessos da síndrome obsessivo-compulsiva. 

Mitologia: o mito da perfeição intrafísica; o mito da omnicognição do ditador. 

Holotecologia: a sistematicoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a sincronoteca;  

a administroteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Esteticologia; a Harmoniologia; a Paradirei-

tologia; a Omniconscienciologia; a Omnidiscernimentologia; a Omnicriticologia; a Omniquestio-

nologia; a Omnipesquisologia; a Holanaliticologia; a Omnipercepciologia; a Autocriteriologia;  

a Autovoliciologia; a Vinculologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin omniangular; a conscin omninterativa; a Consciex Livre 

(CL). 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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  omnicognitor; Homo sapiens  omniperquisitor; o  Homo 

sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens 

paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omniproporcionalidade física = a abordagem às realidades intrafísicas ou 

materiais; omniproporcionalidade consciencial = a abordagem às realidades conscienciais. 

 

Culturologia: os omnichoques culturais; a cultura da omnicuriosidade; a Multiculturo-

logia das Omnipesquisas; a cultura omnidemocrática. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

realidades básicas com as proporcionalidades correspondentes ao equilíbrio das coisas: 

01.  Autesforço: ação - reação. 

02.  Bipolaridade: esquerda - direita. 

03.  Cérebro: subcerebralidade - supercerebralidade. 

04.  Continuísmo: predecessor - sucessor. 

05.  Convivência: autodesassédio - heterodesassédio. 

06.  Cosmoética: bom - mau. 

07.  Discernimento: erro - acerto. 

08.  Experimentologia: abertismo - fechadismo. 

09.  Extremismo: alfa - ômega. 

10.  Harmonia: bem-estar – malestar. 

11.  Hermenêutica: omnianálise - omnissíntese. 

12.  Holocarma: causa - efeito. 

13.  Igualdade: direito - dever. 

14.  Justiça: crime - punição. 

15.  Natureza: construtivo - destrutivo. 

16.  Pensenologia: propensene - contrapensene. 

17.  Percuciência: bradipsiquismo - taquipsiquismo. 

18.  Reajuste: débito - pagamento. 

19.  Seriéxis: ressoma - dessoma. 

20.  Vitalidade: vivo - morto. 

 

Cosmoeticologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 proporcionalidades básicas 

capazes de apontar direções claras na aplicação da omniproporcionalidade: 
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01.  Proporcionalidade cosmoética: a responsabilidade pessoal mensurada pelo nível 

da autocosmoética. 

02.  Proporcionalidade econômica: a repartição da renda; os ganhos proporcionais;  

a equiparação salarial. 

03.  Proporcionalidade emocional: as reações pessoais adequadas ao contexto. 

04.  Proporcionalidade evolutiva: os recebimentos fundamentais no saldo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

05.  Proporcionalidade física: a Estética; a beleza; a simetria; a funcionalidade. 

06.  Proporcionalidade jurídica: a Justiça; a isonomia; o custo-benefício; a penalidade 

ajustada às consequências do ato delituoso. 

07.  Proporcionalidade laboral: a distribuição de tarefas; o trabalho ajustado às auto-

competências; a proéxis conformada ao proexista. 

08.  Proporcionalidade matemática: as grandezas proporcionais; a regra de 3; a razão 

constante; a progressão aritmética; a progressão geométrica; a Geometria. 

09.  Proporcionalidade política: a divisão do poder; a conciliação dos interesses; a de-

mocracia pura. 

10.  Proporcionalidade tarística: o esclarecimento nivelado até o limite do estupro evo-

lutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a omniproporcionalidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Atividade  omnidimensional:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

05. Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Conscienciologia  Profunda:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Omnicompartimentalização:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Omnileitura:  Omnileiturologia;  Neutro. 

13.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

14.  Onicompetência  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  OMNIPROPORCIONALIDADE  DAS  

COISAS,  EM  GERAL,  EXPANDE  A  OMNIPARAPERCEPTI-
BILIDADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  ATÉ  CHEGAR  À  OMNI-
CLARIVIDÊNCIA  OU  À  OMNIVISÃO  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dedica-se à observação da omniproporcionalida-

de das coisas no desenvolvimento das autopesquisas? Em todas as instâncias pesquisísticas? 
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O M N I Q U E S T I O N A M E N T O  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O omniquestionamento é a postura intraconsciencial de questionar tudo  

e todos a partir dos princípios da Cosmoeticologia, da Evoluciologia, da Autorreeducação e da 

polidez teática própria da holomaturidade consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição omni vem do idioma Latim, omnis, “todo, todos; 

tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. A palavra questionamento deriva também do idioma 

Latim, quaestio, “busca; cata; questão; problema; inquérito; interrogatório”. O termo questionar 

surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Exame profundo. 2.  Antissacralização evolutiva. 3.  Criticologia.  

4.  Refutaciologia. 5.  Descrenciologia. 6.  Devassa mentalsomática. 7.  Arguição aguda. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos prefixais derivados do vocábulo 

questionamento: antiquestionamento; autoquestionamento; heteroquestionamento; hiperquestio-

namento; holoquestionamento; intraquestionamento; megaquestionamento; omniquestionamen-

to; paraquestionamento; prequestionamento; pseudoquestionamento; superquestionamento. 

Neologia. As 3 expressões compostas omniquestionamento aquisitivo, omniquestiona-

mento executivo e omniquestionamento distributivo são neologismos técnicos da Pesquisologia. 

Antonimologia: 01.  Antiquestionamento. 02.  Omniconformismo. 03.  Sacralização.  

04  Credulidade.  05  Leniência antievolutiva. 06.  Supersticiologia. 07.  Interpelação obtusa. 08.  

Contradita embotada. 09.  Dogmatologia. 10.  Autenganologia. 

Estrangeirismologia: o Omniquestionarium; o de omnibus dubitandum; o questiona-

mento urbi et orbi; o ombudsman consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopesquisologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Questio-

nar: tarefa autopensênica. Holofilosofia: omniquestionamento radical. 

Citaciologia. Expressão popular: – Quem não duvida de nada, nada sabe. 

Filosofia: o omniquestionamento cosmoético como sendo a Holofilosofia do Tertulia-

rium. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; a cadeia de autopensenizações renovadoras; a Megapensenologia. 

 

Fatologia: o omniquestionamento; o omniquestionamento permanente; o omniquestio-

namento onipresente; o omniquestionamento cosmovisiológico; a faculdade mental de questionar 

e apresentar questões pertinentes e oportunas; o ato de questionar como investigação evolutiva;  

o desassombro do omniquestionamento; a antirrobéxis; a antidoutrinação; a antirrepressão; a anti-

coerção intelectual; o antifanatismo; a curiosidade epistemológica; a identificação das contradi-

ções estagnantes; a megarrefutação cosmoética; os esquemas de raciocínio; a luta contra a pasma-

ceira; o esforço de saída da mesmice; o ato de abrir espaços evolutivos seguindo vestígios racio-

nais; as coleiras sociais do ego; a dificuldade ultrapassável de superar o familiar e o evidente in-

questionáveis; a isenção de sectarismos; o Universalismo pragmático; o emprego inteligente do li-

vre arbítrio; a megafraternidade pura do omniquestionamento lúcido; a esnobação da fossilização 

consciencial; a omissuper; a exumação da inteligência evolutiva (IE) enterrada e emparedada;  

o veio dourado da neoverpon; a Zetética; a Omniconscienciolândia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo omniquestionamento-Heuristicologia. 

Principiologia: o princípio da omnicriticidade; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a colocação da autovivência acima da teoria. 

Tecnologia: a técnica de dedução e elucidação própria do omniquestionamento. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial do voluntário ou voluntária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do omniquestionamento. 

Efeitologia: as neoideias como efeitos do omniquestionamento. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo omniquestionamento. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da automaturidade consciencial ao omniquestionamento. 

Enumerologia: o omniquestionamento filosófico; o omniquestionamento técnico;  

o omniquestionamento social; o omniquestionamento político; o omniquestionamento evolutivo;  

o omniquestionamento cosmoético; o omniquestionamento parapsíquico. 

Binomiologia: o binômio omniquestionamento permanente–autoincorruptibilidade ge-

ral; o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação omniquestionamento-maxidissidência. 

Crescendologia: o crescendo veneração-questionamento. 

Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestiona-

mento; o trinômio (aliteração) temas-teses-técnicas no fazer do omniquestionamento. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo omniquestionamento / torpor intelectual; o antago-

nismo omniquestionamento / encaramujamento. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei da manutenção do megafoco consciencial. 

Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia. 

Mitologia: a queda dos mitos milenares. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a criticoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a curioso-

teca; a cognoteca; a polemoteca. 

Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Des-

crenciologia; a Refutaciologia; a Antidogmatologia; a Antissofisticologia; a Antinculcologia;  

a Antidemagogiologia; a Cosmovisiologia; a Questionologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o inconformista cosmoético. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a inconformista cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens analyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: omniquestionamento aquisitivo = o do jovem, rapaz ou moça, inversor 

existencial; omniquestionamento executivo = o do executor lúcido, homem ou mulher, da proéxis; 

omniquestionamento distributivo = o do professor ou professora no exercício do magistério. 

 

Culturologia: a cultura da Omnipesquisologia; o multiculturalismo. 

 

Maximologia. Segundo a Holomaturologia, o omniquestionamento alcança o pico máxi-

mo quando a conscin enfoca as questões pessoais, por exemplo, ao modo destas 10, dispostas na 

ordem alfabética, buscando identificar o real embasamento teático de si mesma: 

01.  Autoproexologia. A vida prossegue em andamento com a programação existencial? 

02.  Conviviologia. Todo o conjunto de esforços teáticos coexiste pacificamente na Socin? 

03.  CPC. As iniciativas estão de acordo com o código pessoal de Cosmoética? 

04.  FEP. O saldo da Ficha Evolutiva Pessoal permanece a maior? 

05.  Homeostaticologia. As tomadas de posição atuais são sadias? 

06.  Interassistenciologia. Estão em crescendo com a interassistencialidade? 

07.  Megafocologia. A autofocagem está correta? 

08.  Multidimensiologia. Como realiza os trabalhos no contexto multidimensional? 

09.  Predominiologia. Qual intencionalidade fundamental permeia o empreendimento? 

10.  Priorologia. A intencionalidade está, de fato, assentada em ponto de vista evolu-

tivo? 

 

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 o omniquestionamento, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 
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O  PATAMAR  DO  OMNIQUESTIONAMENTO  PESSOAL  TEM  

RELAÇÃO  DIRETA  COM  OS  NÍVEIS  PESSOAIS  DE  EVOLU-
TIVIDADE,  COSMOÉTICA,  COSMOVISÃO,  AUTOFOCAGEM, 

AUTOPRIORIZAÇÃO,  AUTOPROÉXIS  E  AUTOLUCIDEZ. 
 

Questionologia. Qual emprego você, leitor ou leitora, dá aos omniquestionamentos? Há 

consciência criativa em tais questionamentos? Você é consciência questionadora ou reprimida? 
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O M N I T E R A P E U T I C O L O G I A  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Omniterapeuticologia é a Ciência do emprego da terapia da interassisten-

cialidade consciencial, cosmoética, como sendo o recurso mais capaz de promover a cura ou re-

missão da maior parte dos transtornos da consciência, homem, mulher ou consciex, considerando- 

-se tais alterações serem, a rigor, de origem egocêntrica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição omni vem do idioma Latim, omnis, 

“todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. O vocábulo terapêutico provém do idio-

ma Grego, therapeutikós, “relativo ao cuidado e ao tratamento de doenças”. Surgiu no Século 

XIX. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Panaceia fisiológica. 2.  Curatudo interassistencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo Terapêuti-

ca: Antiterapêutica; omniterapeuta; Omniterapeuticologia; paraterapeuta; Paraterapêutica; pa-

raterapêutico; Paraterapeuticologia; terapeuta; terapêutico; terapeutismo; terapeutista. 

Neologia. O vocábulo Omniterapeuticologia e as duas expressões compostas Omnitera-

peuticologia Intrafísica e Omniterapeuticologia Extrafísica são neologismos técnicos da Paratera-

peuticologia. 

Antonimologia: 1.  Egoísmo. 2.  Autismo. 

Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade cosmoética evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem sabe, 

ensina. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade interassistencial evolutiva; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; a quebra da autopensenização orbitando em torno do próprio umbigo; o posicionamento 

pessoal, rotineiro, de pensenizar de modo linear e invariável nos outros antes do egão; os benefí-

cios da holopensenidade assistencial. 

 

Fatologia: o fato de a interassistencialidade, em tese, curar todos os males das consciên-

cias, primeiro do assistente, depois, do assistido; o fato de a maioria dos casos de suicídio serem 

cometidos por pessoas egocentradas; o fato de as maiores perturbações serem geradas pelo egão  

e o umbigão; o fato de o egocentrismo infantil da conscin adulta ser o megatóxico pessoal; o fato 

de a melhoria consciencial resultar na mudança do megafoco no egão para o foco no assistido 

mais necessitado; o fato de ninguém evoluir sozinho; o fato de o altruísmo, a megafraternidade  

e o Universalismo serem medicamentos coadjutores da Omniterapeuticologia; a solidariedade te-

rapêutica; a opção pela doação do tempo pessoal; a implantação da rotina assistencial; a saída da 

inércia perante as mazelas conscienciais; o incremento da capacidade empática minimizando 

desafetos autenvenenadores; a focagem no problema alheio promovendo a reperspectivação da 

própria realidade; a solidariedade espontânea; a formação do perfil assistencial; o desenvolvi-

mento da empatia universal; a construção da omnicompreensão consciencial; o fim da indiferença 

perante o Cosmos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a conscin desempenhando as funções da Central Extrafísica de 

Energia (CEE); o engajamento na condição de minipeça do maximecanismo, multidimensional, 

interassistencial; a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos senti-

dos e parassentidos objetivando o incremento da hiperacuidade interassistencial; as ECs homeos-

táticas omniterapêuticas; a ruptura consciente do autencapsulamento patológico; a predisposição 

assistencial promotora da admissão em Curso Intermissivo pré-ressomático; a autoprescrição inte-

rassistencial pós-recin intermissiva; a tenepes estendida às 24 horas de cada dia; a atuação plena 

da ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bioenergético EV–arco voltaico craniochacral–tenepes–

–ofiex pessoal. 

Principiologia: o princípio evolutivo da megafraternidade vivida; o princípio da evolu-

ção interassistencial; o princípio cósmico do menos doente ajudar ao mais doente; o princípio 

cosmoético do empenho pela promoção do melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC) apurando o senso de corresponsabilidade pelo bem comum. 

Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial. 

Tecnologia: a técnica terapêutica da exaustividade interassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial ou voluntoterapia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas; o Colégio Invisível 

da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade; os efeitos do senso de utilidade pes-

soal no binômio autoconceito-autestima; os efeitos multiplicadores da assistência aos assisten-

tes; os efeitos do foco assistencial comum na harmonização grupal. 

Neossinapsologia: as parassinapses interassistenciais megafraternas. 

Ciclologia: o ciclo disposição–dedicação–capacitação interassistencial; o ciclo de ex-

trapolacionismos parapsíquicos. 

Enumerologia: o contato-medicamento; o olhar-medicamento; a energia-medicamento; 

a palavra-medicamento; o livro-medicamento; a práxis-medicamento; a consciência-medica-

mento. 

Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio 

(dupla) conscin amparadora–consciex amparadora. 

Interaciologia: a interação autodesassédio–heterassistência consciencial; a interação 

abertismo consciencial–engajamento social. 

Crescendologia: o crescendo Terapêutica-Profilaxia; o crescendo tenepes–ofiex pes-

soal; o crescendo interassistencial identificação da demanda–autorreflexão–ato interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento; o trinômio afetividade-prestatividade-disponibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio 

euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade inte-

rassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo autoperceptibilidade altruísta / 

autoperceptibilidade egoística; o antagonismo autoparticipação / autalienação; o antagonismo 

olhar cosmovisiológico / olhar reducionista; o antagonismo interassistência policármica / autas-

sistência egocármica; o antagonismo cooperação / competição. 

Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial pesquisador independente intrafísico–mi-

nipeça interassistencial multidimensional dependente; o paradoxo intraconsciencial macrosso-
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ma-galeropsia-hiperacusia-hiperestesia-osmático; o paradoxo da elevação autevolutiva na desci-

da definitiva da torre de marfim para assistir aos necessitados na sarjeta; o paradoxo da cons-

ciência ao focar fora de si, aprofundar a intraconsciencialidade. 

Politicologia: a democracia pura; a assistenciocracia evolutiva; a proexocracia (Cognó-

polis). 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no âmbito da Interassistenciologia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a neofilia; a xe-

nofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome do egoísmo. 

Mitologia: a eliminação do mito confortável da autoperfeição exigida ao assistente. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a energossomatoteca;  

a experimentoteca; a sociologicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Omniterapeuticologia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxio-

logia; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Homeostaticologia; a Autopesquisologia;  

a Autocogniciologia; a Autorrecexologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 interassistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Omniterapeuticologia Intrafísica = a Ciência aplicada à assistência às 

conscins; Omniterapeuticologia Extrafísica = a Ciência aplicada à assistência às consciexes. 

 

Culturologia: a cultura avançada da Holomaturologia Interassistencial. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Omniterapeuticologia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

A  OMNITERAPEUTICOLOGIA  É  A  IDENTIFICAÇÃO  RACIO-
NAL  E  AVANÇADA,  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA, 
DA  ÚNICA  CIÊNCIA,  TERAPIA  OU  PANACEIA  DE  FATO  

PARAFISIOLÓGICA  E  EFICAZ  EXISTENTE  NO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite e emprega os recursos da Omniterapeuti-

cologia? Assistindo conscins, consciexes ou ambas? 
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O N D A    D E    A M P A R O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A onda de amparo é a intensificação da amparabilidade da conscin, homem 

ou mulher, durante determinado período de tempo, abrindo caminho e propiciando condições fa-

voráveis para a realização de determinada tarefa pertinente, nem sempre percebida e bem aprovei-

tada pelo amparando.   

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo onda vem do idioma Latim, unda, “água em movimento; vaga; 

agitação; tempestade; ondas de ar; agitação de multidão”. Surgiu no Século XIII. O termo amparo 

deriva do mesmo idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; apa-

relhar; pôr algo a frente para proteger”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Reforço do amparo. 2.  Presença intensiva de amparador. 

Neologia. As 3 expressões compostas onda de amparo, onda de amparo individual e on-

da de amparo grupal são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Onda de assédio. 2.  Assedialidade cronicificada. 

Estrangeirismologia: o timing do amparo; a extinção do under attack; o just do it; o go 

with the flow; o auxilium in periculo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à presença de amparo no contexto. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Amparo: 

mão amiga. Amparo: auxílio inavaliável. Amparador: sinalizador evolutivo. Onda: manifestação 

momentânea. Paraonda amparadora: megaoportunidade. 

Coloquiologia: a expressão é pegar ou largar; o ato de não deixar para amanhã o que 

pode ser feito hoje; o ato de aproveitar o vento a favor; a condição de entrar no vácuo evolutivo; 

a chance de pegar carona no amparo; a condição de ser a bola da vez; a expressão é só chutar 

para o gol. 

Filosofia: o Abertismo; o Tenepescentrismo; o Utilitarismo Cosmoético; o Universa-

lismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da amparabilidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os benignopenses; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a retilinearidade 

pensênica; a sintonia pensênica com os amparadores. 

 

Fatologia: a abertura do caminho; a facilitação das resoluções; a intensificação da ajuda; 

o ambiente predisposto às realizações; a convergência de interesses evolutivos; as sincronicidades 

positivas; o ensejo propício à ação; o sobrepairamento providencial; o bem-estar na adversidade; 

a sinalização dos próximos passos; a plena convicção; as ações bem sucedidas; os resultados pro-

líficos; a satisfação do trabalho conjunto; os precedentes exitosos; o fortalecimento da autoconfi-

ança e da autodeterminação; a autointencionometria prática. 

 

Parafatologia: a onda de amparo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

o conceptáculo ao amparador extrafísico de função; a sinalética parapsíquica aguçada; o autopara-

psiquismo ativo; a identificação do respaldo extrafísico; as interações extrafísicas correspondidas; 

o contato com a Parelencologia; a parapercepção da formação de cenário extrafísico favorável;  
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a convergência com o fluxo cósmico; a prática da tenepes enquanto ponto de encontro com ampa-

rador e fonte de captação de inspirações extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconfiança-amparo; o sinergismo autodecisão-ampa-

ro; o sinergismo ação-amparo; o sinergismo intencionalidade-amparo; o sinergismo dedicação- 

-amparo; o sinergismo autorreflexão-amparo; o sinergismo interassistência-amparo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da abnegação cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atualizado. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da atenção dividida; a técnica do planejamento multidimensional; 

a técnica do sensoriamento de holopensenes; a técnica da reflexão na madrugada; a técnica da 

mudança de bloco instantânea; a técnica do aproveitamento das oportunidades; a técnica da pri-

orização; a técnica dos 6 meses pós-ocorrência. 

Voluntariologia: os voluntários conectados e entrosados com o amparo de função. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos favoráveis ao desenvolvimento da 

introspecção e da sensibilidade parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Ampara-

dores. 

Efeitologia: o efeito da prontidão na amparabilidade; o efeito potencializador do ampa-

rador; o efeito do posicionamento na mudança súbita de planos; o efeito da visão de conjunto do 

amparador no encaminhamento de tarefas; o efeito da reciprocidade na relação amparador-am-

parando; o efeito do entrosamento com amparo na ousadia calculada. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses conquistadas no Curso Intermissivo (CI). 

Ciclologia: o ciclo do amparo; o ciclo dos projetos; o ciclo das realizações evolutivas;  

o ciclo onda de amparo–facilitação intrafísica. 

Enumerologia: a sintonia; a conexão; a interação; a focalização; a recepção; a decodifi-

cação; a experimentação. 

Binomiologia: o binômio dificuldade–onda de amparo; o binômio autocoerência–onda   

de amparo; o binômio honestidade–onda de amparo; o binômio autesforço cosmoético–onda de 

amparo; o binômio isenção–onda de amparo; o binômio perdoabilidade–onda de amparo. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação timing-consecução; 

a interação amparador-priorização; a interação sinal-interpretação; a interação autopredisposi-

ção-heterajuda; a interação convergência-sincronicidade; a interação amparo-resultado. 

Crescendologia: o crescendo abnegação cosmoética–amparabilidade; o crescendo pri-

orização interassistencial–onda de amparo; o crescendo desafio evolutivo–onda de amparo.  

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio situação-parapercepção-atuação; 

o trinômio início-meio-fim; o trinômio trabalho-ritmo-interatividade. 

Polinomiologia: o polinômio disponibilidade–disposição–dedicação–onda de amparo; 

o polinômio meta evolutiva–trabalho árduo–amadurecimento consciencial–onda de amparo. 

Antagonismologia: o antagonismo sufoco / onda de amparo; o antagonismo bloqueio 

assediador / perfuração amparadora; o antagonismo imediatismo / ação imediata; o antagonis-

mo burocratização / agilização; o antagonismo precipitação / prontidão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a vida material ser melhor desenvolvida mediante o am-

paro extrafísico imaterial. 

Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a proexocracia. 

Legislogia: as leis do Paradireito se sobrepondo às leis intrafísicas. 

Filiologia: a experimentofilia; a determinofilia; a adaptaciofilia. 

Fobiologia: a cura da decidofobia; a evitação da parapsicofobia; a antirrecexofobia. 

Sindromologia: o descarte da síndrome da despriorização; a superação da síndrome do 

perfeccionismo; a eliminação da síndrome da robotização existencial. 
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Maniologia: a evitação da mania de postegar; a eliminação da mania centralizadora;  

a superação da mania da vida monodimensional. 

Mitologia: o combate ao mito da onipotência pessoal. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Amparologia; a Interassistenciologia; a De-

sassediologia; a Parapercepciologia; a Priorologia; a Conviviologia; a Tenepessologia; a Proexo-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade parapsíquica; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o amparando; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a amparanda; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sa-

piens prioritarius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens proexologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: onda de amparo individual = aquela favorável à conscin diante de acon-

tecimento nefasto; onda de amparo grupal = aquela benéfica ao grupo frente a neoempreendimen-

to evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da amparabilidade; a cultura da interassistência. 

 

Iniciativa. A amparabilidade manifesta-se em conformidade com a iniciativa conscienci-

al. Quem espera cair maná dos céus, em geral, permanece acomodado, sem sair do lugar. 

Abertura. Por outro lado, a conscin enérgica porém controladora tem dificuldade de dar 

abertura para o amparador participar nas atividades sob próprio comando. 

Ritmo. Nesse caso, o ritmo das resoluções intrafísicas pode sofrer delongas comprome-

tedoras do êxito dos mesmos, em função do descompasso com os recursos disponíveis não identi-

ficados. 

Aprendizado. Aprender a andar no mesmo ritmo ou passo com o amparo de função pos-

sibilita fazer mais em menos tempo, com maior facilidade e melhor desempenho. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a onda de amparo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

12.  Intervenção  extrafísica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

15.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

AS  ONDAS  DE  AMPARO  OTIMIZAM  AGILIZANDO  RESO-
LUÇÕES  CRÍTICAS  E  DEMANDANTES  COM  MENOS  DES-
GASTES.  PORÉM,  PRECISAM  SER  IDENTIFICADAS  PARA  

SEREM  APROVEITADAS  EM  TEMPO,  SENÃO  SE  ESVAEM. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe as ondas de amparo? Como aproveitar 

melhor tais ensejos nas realizações evolutivas? 

 

K. A. 
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O N I C O M P E T Ê N C I A    C O N S C I E N C I A L  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A onicompetência consciencial é a competência da consciência lúcida para 

lidar com qualquer assunto ou situação, demonstrando capacidade desenvolta ou autoridade vi-

vencial em todas as matérias ou questões autevolutivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “to-

do; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. A palavra competência deriva também do 

idioma Latim, competentia, “proporção; simetria; aspecto; posição relativa dos astros”, e esta de 

competere, “competir; concorrer; buscar a mesma coisa que outro; atacar; hostilizar”. Surgiu no 

Século XVI. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhe-

cimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,  

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Onicompetência autevolutiva. 2.  Autoridade autevolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo competência: 

autocompetência; competente; imunocompetência; incompetência; incompetente; onicompetên-

cia; onicompetente. 

Neologia. As 3 expressões compostas onicompetência consciencial, onicompetência 

consciencial evoluciológica e onicompetência consciencial serenológica são neologismos técni-

cos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Incompetência autevolutiva. 2.  Inépcia consciencial. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo avançado; o summum imperium da cons-

ciência sobre si mesma; as selfperformances evolutivas cosmoéticas; o Prioritarium; o Evolutio-

narium; o selfmade man; a selfmade woman; o strong profile; o res non verba; a conjugação 

savoir-vivre–savoir-faire. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à própria evolução. 

Filosofia. A compreensão teática do trinômio holofilosófico Universalismo-Megafrater-

nidade-Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da predominância teática do pen na autopenseniza-

ção ininterrupta da consciência; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; 

a cosmopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a onicompetência consciencial; o autopoder dirigente; o descarte da vida ins-

tintual; a versatilidade consciencial; a cosmovisiologia pessoal; a polivalência da conscin polié-

drica; a aceitação das virtudes essenciais ou dos megatrafores exemplificáveis; a aquisição da au-

toconsciencialidade da interdependência conviviológica; a autocompreensão do poder distributivo 

interassistencial da megafraternidade; o entendimento pessoal do Universalismo e da Holofiloso-

fia; a consciência quando reconhece como única soberania os domínios íntimos do próprio mi-

crouniverso consciencial; a compreensão definitiva da intransferibilidade dos autesforços evoluti-

vos; a eficácia onímoda. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a aplicação cosmoética, multidimensional, da bagagem das autex-
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periências multiexistenciais; a onicompetência consciencial relativa à vida intrafísica como o fa-

tor decisivo para a consciência chegar à condição de Consciex Livre. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo autorganização- 

-autodiscernimento-onicompetência; o sinergismo acuidade multidimensional–intelecção cosmo-

visiológica–cabedal holocognitivo–práxis cosmoética. 

Principiologia: o princípio da evolução ininterrupta; o princípio da onicompetência 

relativa; a relevância do princípio da descrença, ou dos autesforços experimentais, na aquisição 

da condição da onicompetência consciencial. 

Codigologia: a autocriação consciente, voluntária e teática do código pessoal de Cos-

moética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do esgotamento das autocogni-

ções planetárias no serenismo do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autorganização evolutiva; as ultratécnicas evolutivas apli-

cadas; a mestria nas técnicas de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito do autoparapsiquismo na potencialização da autevolução. 

Neossinapsologia: a condição transcendente da conscin com a recuperação das neossi-

napses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) em nível avançado; o ciclo descons-

trução de retrocognições anacrônicas–construção de neocognições relativas de ponta. 

Binomiologia: o binômio autoconsciencialidade-evolutividade. 

Interaciologia: a interação inteligência evolutiva (IE)–autoconscientização multidimen-

sional (AM); a interação cosmoeticidade-interassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo emoção primária–sentimento elevado; o cres-

cendo desde o esgotamento da autocognição na condição primária do interiorota à culminação 

do esgotamento evoluído das autocognições planetárias para o Serenão; o crescendo evolutivo 

Hermenêutica Subcerebral–Hermenêutica Cerebral–Hermenêutica Paracerebral; o crescendo 

infinitivo das autocognições sobre o Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio casuísticas-fatuísticas-paracasuísticas-parafatuísticas. 

Antagonismologia: o antagonismo saber teórico / saber teático; o antagonismo iniciati-

va / acabativa. 

Paradoxologia: o paradoxo da melhor escolha para si mesmo repercutir em melhor es-

colha para todos. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à compreensão do Cosmos; a lei da conser-

vação holomnemônica dos patrimônios intelectuais; a lei da interdependência consciencial; a lei 

da policarmalidade. 

Filiologia: a instalação vivencial da evoluciofilia; a decidofilia; a priorofilia. 

Mitologia: a dessacralização do mito superobtuso da onisciência. 

Holotecologia: a evolucioteca; a metodoteca; a experimentoteca; a convivioteca; a so-

ciologicoteca; a cognoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autoprospectivologia; a Autocogniciologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia; a Pa-

rassociologia; a Cosmoeticologia; a Lucidologia. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

15993 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin onicompetente; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de superexpediente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de superexpediente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens omnicompetens; o Homo sapiens conscientialis; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens extremopolus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens determinator; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens holophilosophus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: onicompetência consciencial evoluciológica = a própria do Homo sa-

piens evolutiologus; onicompetência consciencial serenológica = a própria do Homo sapiens se-

renissimus. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evoluciologia; a Multiculturologia Planetária;  

a Multiculturologia Extrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a onicompetência consciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Meta  optata:  Autevoluciologia;  Neutro. 
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11.  Nível  desenvolvimental:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Polaridade  extrema:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Primado  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Quintessência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  ONICOMPETÊNCIA  CONSCIENCIAL  TEM,  DE  FATO,  
INÍCIO  PRÁTICO,  VIVENCIAL,  REALÍSTICO  E  EFETIVO 

NA  CONDIÇÃO  DA  DESPERTICIDADE  E,  RACIONALMENTE,  
SÓ  AMADURECE  COM  A  SERENIDADE  DO  SERENÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a onicompetência consciencial? 

Como reage a tal assunto em relação a si próprio? 
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O N I R I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O onirismo é o estado anormal de consciência caracterizado por sensação 

de irrealidade, ao modo dos sonhos, fantasias, ideias quiméricas e alucinações, podendo ser cau-

sado, por exemplo, por autointoxicação, álcool, substâncias tóxicas, drogas anestésicas, fuga emo-

cional e falta de Higiene Mental. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo onirismo deriva do idioma Grego, óneiron ou óneiros, “sonho”. 

Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Atividade mental doentia; descontrole autopensênico. 02.  Estado 

alterado da consciência. 03.  Estado autoquimérico. 04.  Mentalidade deambulatória. 05.  Visiona-

rismo. 06.  Oniranálise. 07.  Onirologia. 08.  Oniroteca. 09.  Fabulação. 10.  Xenofrenismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo onirismo: 

oniranálise; onírica; onírico; oniricopata; oniricopatia; onirista; onirocrisia; onirócrita; oniro-

crítica; onirocrítico; onirodinia; onirodínica; onirodínico; oniróloga; Onirologia; onirológica; 

onirológico; onirólogo; oniromancia; oniromante; oniromântico; oniropatia; oniropensene; oni-

ropensenidade; oniroprojeção; onirossoma; oniroteca. 

Neologia. As duas expressões compostas onirismo intrafísico e onirismo extrafísico são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Antionirismo. 02.  Atividade mental sadia. 03.  Estado vígil ordiná-

rio da consciência. 04.  Vigilância lógica. 05.  Pés na rocha, mentalsoma no Cosmos. 06.  Realis-

mo. 07.  Autolucidez normal. 08.  Autoconsciência extrafísica. 09.  Autoconsciência focada.  

10.  Holanálise mental. 

Estrangeirismologia: as coisificações ad nauseam. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da imaginação exa-

cerbada. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Onirismos: 

impossibilidades conscienciais. 

Unidade. O oniropensene é a unidade de medida do sonho ou pesadelo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os oniropensenes; a oniropensenidade; os criptopensenes; a criptopense-

nidade; os patopensenes; a patopensenidade; os pensenes inúteis. 

 

Fatologia: o onirismo; a oniricopatia; os devaneios vazios; a realidade imaginária; os so-

nhos acordados; a irrealidade; as ideias delirantes; as fantasias sexuais; os episódios oníricos; as 

substâncias tóxicas; as fabulações; as quimeras; os devaneios de ontem à tarde; o estado de diva-

gação; o estado crepuscular; o desligamento da realidade; as reificações; os sonhos despertos;  

a imagística enferma; a viagem na maionese; a mente deambulatória; a perda do senso da realida-

de; a alucinação. 

 

Parafatologia: a oniroprojeção; a projeção consciencial onírica; a projeção semicons-

ciente; a autoconsciência descontínua; a semiconsciência; a visualização de imagens misturadas; 

os equívocos nas parapercepções. 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Projectarium. 

Enumerologia: o utopismo; o irrealismo; o fantasismo; o bovarismo; o despersonalismo; 

o lunatismo; o surrealismo. 

Binomiologia: o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio Ima-

gística-Imagética. 

Trinomiologia: o trinômio sonambulismo-mentalsoma-belicismo. 

Antagonismologia: o antagonismo subjetividade / objetividade. 

Paradoxologia. Segundo a Holomaturologia, a fase paradoxal do sono apresenta alta ati-

vidade cerebral acompanhada de completa imobilidade física. 

Politicologia: a teocracia; a monarquia; a utopia. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a autocriticofobia; a logicofobia; a fatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a esquizomania; a macromania; a megalomania. 

Mitologia: as mitologias vividas. 

Holotecologia: a oniroteca; a parapsicoteca; a imagisticoteca; a imageticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Onirologia; a Imagisticologia; a Imagética;  

a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Sexossomatologia; a Autocons-

cienciometrologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa visionária; a consbel onírica; a personalidade 

incongruente. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o bus-

cador-borboleta; o escravo do onirossoma; o sonâmbulo; o sonhador acordado; o alucinado; o es-

quizomaníaco; o megalomaníaco; o indivíduo contraditório; o lunático; o oniricopata; o onirista;  

o onírico. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a bus-

cadora-borboleta; a personagem Madame Bovary; a onirista; a onírica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens oniricus; o Homo sapiens somnians; o Homo sapiens de-

saequilibratus; o Homo sapiens delirans; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens supersti-

tiosus; o Homo sapiens senescens; o Homo sapiens ilogicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: onirismo intrafísico = o estado do sonho acordado da conscin; onirismo 

extrafísico = o estado da semiconsciência da conscin projetada fora do corpo humano. 

 

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 o onirismo, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  ESTADO  ANORMAL  DO  ONIRISMO  É  AINDA  COMUM,  
EM  DETERMINADAS  INJUNÇÕES  DA  VIDA,  À  MAIORIA  

DOS  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE,  HOMENS 
E  MULHERES  DE  TODOS  OS  NÍVEIS  CULTURAIS. 
 

Questionologia. Você é acometido com surtos de inconsciência no estado da vigília físi-

ca ordinária? Já procurou refletir dentro da retilinearidade da autopensenização? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 503 e 562. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-
nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 269, 450, 577, 620, 621, 654, 655, 658 e 666. 
3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 381, 468 e 609. 
4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 29. 
5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 228 e 532. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 103, 185, 393 e 473. 
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Ô N U S    D A    D I F E R E N Ç A  
( I N V U L G A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ônus da diferença é o preço a ser pago pela conscin intermissivista lúci-

da, homem ou mulher, por transcender ou ultrapassar o nível de mediocridade do grupo evolutivo, 

manifestando cognições, comportamentos e posicionamentos qualitativamente diferenciados e ex-

temporâneos quanto ao holopensene do Zeitgeist vigente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ônus vem do idioma Latim, onus, “carga; peso; obrigação; traba-

lho”, e por extensão, “ser pesado a alguém, causar-lhe despesas; incômodo; embaraços pecuniári-

os”. Surgiu em 1844. O vocábulo diferença vem do idioma Latim, differentia, “diferença”. Apa-

receu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Preço da diferença. 2.  Custo da diversidade. 3.  Pedágio da desseme-

lhança. 4.  Valor da desuniformidade. 5.  Tributo da autenticidade. 6.  Ônus da singularidade 

consciencial. 7.  Ônus das ideias inatas intermissivistas. 

Neologia. As duas expressões compostas ônus da diferença do inversor e ônus da dife-

rença do reciclante são neologismos técnicos da Invulgarologia. 

Antonimologia: 1.  Bônus da igualdade. 2.  Benefício da semelhança. 3.  Ônus da equi-

tabilidade consciencial. 

Estrangeirismologia: a transgressão lúcida ao modus faciendi vigente; o preço pago por 

ser persona non grata nos meios conservadores. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE) teática. 

Coloquiologia: – O ato de nadar contra a correnteza; o ato de remar contra a maré; 

o fato de levar gelo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autexotismo evolutivo; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene tarístico facili-

tador da originalidade ideativa; o holopensene da mediocridade predominante na Socin; os latero-

pensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: o ônus da diferença; a assunção do autonível evolutivo; a diferenciação pró- 

-evolutiva incompreendida pela média da massa vulgar do grupo; a singularidade da conscin no 

contrafluxo da Socin Patológica; a incompreensão perante as maxidissidências; a falsa disfuncio-

nalidade; a cobrança de certos grupos familiares ao jovem integrante intermissivista convicto;  

a autapartação voluntária dos grupos de convívio socioso; o fato de estar além do próprio tempo 

(Cronêmica); a paciência da conscin invulgar em aguardar gerações pela ressoma de interlocu-

tores qualificados; o fato de não agradar a maioria dos componentes do entorno convivencial;  

a aceitação silenciosa das alcunhas e denominações pejorativas heteroimpostas; o anonimato 

estratégico da discrição assistencial; a opção pelos bastidores da evolução; a chacota da plateia 

eletronótica; o ônus da autenticidade tarística; o ônus da opção pela recuperação holomnemônica;  

o ônus da autexpressão histriônica, calculadamente parapedagógica; o alto preço pago pelas per-

sonalidades propositoras de ideias e comportamentos originais na História Humana; as críticas 

quanto ao aparente exílio do intermissivista lúcido, nas Cognópolis do Planeta; a Impactoterapia 

Cosmoética calculada; o desconforto estrategicamente provocado nos compassageiros, com fina-

lidade tarística; o ato de realizar pesadas críticas à Religião e à Arte, doa a quem doer; o desape-

go quanto à autoimagem idealizada; a superação da autexposição cabotina; a ingenuidade cal-

culada; a autassunção estratégica da persona bufônica; o papel autolúcido da conscin boi de pira-
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nha e bode expiatório dos processos tarísticos de monta; o bônus do compléxis pessoal e grupal;  

a autolucidez quanto à vida atual evolutivamente supercrítica; a proéxis invulgar de cada inter-

missivista; o preço da generosidade da consciência doadora. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o anonimato do 

tenepessista; o protagonismo megassistencial, contudo ultradiscreto, dos Serenões; os aplausos da 

plateia extrafísica homeostática ao intermissivista interassistencial; o Curso Intermissivo (CI) em-

quanto pareducandário qualificador da singularidade paragenética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores individualíssimos; o sinergismo das obras 

tarísticas provocadoras de crises de crescimento; o sinergismo das parcerias evolutivas. 

Principiologia: o princípio da equanimidade; o princípio da descrença (PD); o princí-

pio da afinidade interconsciencial; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da audácia pru-

dente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), contemplando cláusulas avança-

das; o código grupal de Cosmoética (CGC), diferenciado em relação aos estatutos deontológicos; 

o código de generosidade da conscin ao abrir mão da autoimagem idealizada. 

Teoriologia: a teoria da singularidade evolutiva; a teoria do megafoco existencial; a te-

oria da força presencial exemplificativa; a teoria das cláusulas pétreas da proéxis; a teoria da in-

teligência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da banana technique utilizada pela conscin invulgar; a técnica da 

veste única; a técnica do sobrepairamento analítico perante os tolicionários contemporâneos;  

a técnica da exaustividade na contramão da cultura da superficialidade; a técnica de ir às últimas 

consequências cosmoéticas dos pioneiros da Conscienciologia; a técnica de evoluir pelo contra-

fluxo da Socin Patológica; a técnica da geração de ansiedade. 

Voluntariologia: os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional (CCCI) obtendo o bônus evolutivo do vínculo consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o labora-

tório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o labo-

ratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pro-

exologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito arrastante dos bons exemplos; o efeito sadio dos posicionamentos 

cosmoéticos avançados; o efeito impactoterápico da autenticidade consciencial; os efeitos da for-

ça presencial da conscin-cobaia invulgar. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas escolhas evolutivas inusitadas. 

Ciclologia: o ciclo Curso Intermissivo–ressoma calculada–proéxis teatizada–dessoma 

qualificada. 

Enumerologia: o custo da dissidência do autopesquisador da Ciência Eletronótica;  

o custo da crise de crescimento em meio à zona de conforto generalizada; o custo da reciclagem 

intraconsciencial perante a mesmice da massa impensante; o custo dos posicionamentos diferen-

ciados em meio à mediocridade dominante; o custo da omissão superavitária diante da superexpo-

sição narcisista; o custo das verpons teatizadas mediante o mimetismo estagnante; o custo da as-

sunção do autonível evolutivo em contraponto aos escondimentos omissivos deficitários. 

Binomiologia: o binômio originalidade-criatividade; o binômio incompreensão-aceita-

ção; o binômio divergência-convergência; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação microminoria lúcida–macromaioria obnubilada; a interação 

minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação cos-
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movisão-megafoco; a interação pioneiro-seguidor; a interação CCCI-Socin; a interação holopen-

sene pessoal–holopensene grupal; a interação retrovida–vida atual. 

Crescendologia: o crescendo boa vontade–boa intenção–discernimento. 

Trinomiologia: o trinômio trafor-trafal-trafar; a opção consciente em não priorizar  

o trinômio sexo-dinheiro-poder; a utilização diuturna do trinômio automotivação-trabalho-lazer 

em detrimento das opiniões alheias. 

Polinomiologia: o polinômio exotismo-autenticidade-originalidade-pioneirismo. 

Antagonismologia: o antagonismo obviedade / ineditismo; o antagonismo conscin con-

vencional / conscin intermissivista; o antagonismo valores convencionais / valores conscienciais; 

o antagonismo fama / anonimato; o antagonismo essência / aparência. 

Paradoxologia: o paradoxo da revolução silenciosa, pacífica, gradual e eletiva objeti-

vando o fortalecimento do poder consciencial de todos; o paradoxo da unidade; o paradoxo de 

as consciências evoluídas infiltradas cosmoéticas poderem parecer iguais à média do grupo, mas 

serem essencialmente distintas. 

Politicologia: as políticas antineofílicas em geral. 

Legislogia: a lei do maior esforço em parecer comum, sendo, contudo, profundamente 

invulgar. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a desafiofilia; a cognofilia; a traforofilia; a adapta-

ciofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a ultrapassagem da sociofobia; a transposição da teaticofobia. 

Sindromologia: a aparente síndrome do estrangeiro (SEST) da conscin pagando o ônus 

da diferença; a superação da síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a desconstrução da gurumania; o inverso da idolomania. 

Mitologia: o contrário do mito de Narciso. 

Holotecologia: a traforoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a biografoteca; a paradoxo-

teca; a curiosoteca; a raroteca. 

Interdisciplinologia: a Invulgarologia; a Vanguardismologia; a Descrenciologia; a Tra-

forologia; a Cronêmica; a Lateropensenologia; a Autopriorologia; a Refutaciologia; a Proexolo-

gia; a Autolucidologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin invulgar; a conscin aparentemente esquisita; a criança curiosa;  

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semi-

consciex. 

 

Masculinologia: o histrionista sadio; o maxidissidente ideológico; o transgressor autolú-

cido cosmoético; o atrator ressomático; o agente da tares; o propositor de verpons; o pioneiro;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o tertuliano; o agente retrocognitor; 

o professor; o intelectual; o escritor; o pesquisador; o duplista; o cognopolita; o intermissivista;  

o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexista; o desperto; o teleguiado 

autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a histrionista sadia; a maxidissidente ideológica; a transgressora autolú-

cida cosmoética; a atratora ressomática; a agente da tares; a propositora de verpons; a pioneira;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a tertuliana; a agente retrocognito-

ra; a professora; a intelectual; a escritora; a pesquisadora; a duplista; a cognopolita; a intermis-

sivista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a desperta; a tele-

guiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens 

verbatiologus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens rector; o Homo sapiens megafocus; 

o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens autodeterminatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ônus da diferença do inversor = o preço pago pelo jovem adepto da téc-

nica da invéxis ao romper com os padrões familiares conservadores; ônus da diferença do reci-

clante = o preço pago pelo adepto da técnica da recéxis ao romper com as algemas de ouro da 

profissão escravizante. 

 

Culturologia: a cultura da diversidade consciencial; a Multiculturologia Universalista; 

a contracultura. 

 

Curiosologia. Vale destacar o fato de a figura histórica do bobo da corte, também conhe-

cido enquanto bufão, clown, em alguns casos nada ter de tolo, embora pagasse o ônus de ser iden-

tificado enquanto tal. Portador de habilidades, talentos e, por vezes, aparência bizarra, divertia os 

integrantes das cortes europeias, notadamente pela inteligência aliada à liberdade de falar sem 

censura, realizando, inclusive, críticas mordazes aos próprios mecenas-aristocratas e ao Zeitgeist 

vigente. 

Historiologia. Sob a ótica da Perfilologia, podem ser destacadas inúmeras personalida-

des históricas diferenciadas e oneradas pelas próprias ideias e comportamentos avançados,  

a exemplo da vanguardista filósofa e matemática Hipácia de Alexandria (370–415), vitimada por 

misóginos e fanáticos religiosos e do jovem erudito e filósofo italiano, Giovanni Pico della Mi-

ràndola (1463–1494), acusado de heresia por detratores católicos. 

Conviviologia. O intermissivista atilado, homem ou mulher, busca interagir e se integrar 

à Socin e aos compassageiros, consciente do próprio papel interassistencial e à importância da 

ortoconvivialidade. Evita, ao máximo, sem realizar concessões antievolutivas, ser a avis rara ou  

o esquisitão, embora se diferencie pelo modus operandi cosmoeticamente qualificado. 

 

Verponologia. Sob o enfoque da Enciclopediologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 29 situações, hábitos, técnicas e / ou escolhas evolutivas (verbetes desta Enciclopédia), pas-

síveis de causar estranhamento na Socin e na Ciência Eletronótica, pelo diferencial vanguardista, 

apresentando, entretanto, lógica e racionalidade avançadas no paradigma consciencial: 

01.  Antimaternidade sadia. 

02.  Ataque paraterapêutico. 

03.  Atrator ressomático. 

04.  Autolucidez antecipada. 

05.  Bagulho autopensênico. 

06.  Cipriene. 

07.  Conscin-cobaia. 

08.  Desambição carreirística. 

09.  Descensão cosmoética. 

10.  Dragona parapsíquica. 

11.  Extrapolacionismo. 

12.  Fôrma holopensênica. 

13.  Impactoterapia. 

14.  Infiltrado cosmoético. 

15.  Macrossoma idiota. 

16.  Maternagem ideativa. 

17.  Megadesafio do intermissivista. 

18.  Megaeuforização. 

19.  Omissuper. 

20.  Paramicrochip. 

21.  Pré-mãe. 

22.  Prole mentalsomática. 

23.  Radicação vitalícia na Cognópolis. 
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24.  Taquirritmia megagescônica. 

25.  Técnica de mais 1 ano de vida. 

26.  Trabalho antelucano. 

27.  Turno intelectual. 

28.  Veste única. 

29.  Voliciolina. 

 

Lucidologia. Segundo a Invulgarologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 espe-

cialidades conscienciológicas seguidas de traços e / ou posturas conscienciais diferenciadas, pas-

síveis de gerar o ônus da diferença, e, ao mesmo tempo, predispor o intermissivista ao recebimen-

to de bônus evolutivo: 

01.  Autocriticologia. A criticidade cosmoética predispondo à heterocriticofilia intelec-

tual. 

02.  Descrenciologia. O antidogmatismo explícito predispondo à autonomia ideativa. 

03.  Exemplarismologia. A incorruptibilidade alavancadora predispondo ao exemplaris-

mo acachapante. 

04.  Neofiliologia. O neofilismo contínuo predispondo ao abertismo consciencial. 

05.  Priorologia. A radicalidade evolutiva predispondo à priorização existencial. 

06.  Proexologia. A autocoerência proéxica predispondo ao completismo existencial. 

07.  Taristicologia. A interlocução impactoterápica predispondo à interassistência tarís-

tica. 

08.  Teaticologia. A verbação pró-evolutiva predispondo à irresistibilidade. 

09.  Transparenciologia. A autenticidade cosmoética predispondo à força presencial. 

10.  Verponologia. A originalidade verponística predispondo à ampliação da Conscien-

ciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ônus da diferença, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Curiosologia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

06.  Exotismo  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Ônus  decisório:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Persona  bufônica:  Perfilologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  de  qualidades  especiais:  Perfilologia;  Neutro. 

13.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

14.  Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 
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AO  PAGAR  O  ÔNUS  DA  DIFERENÇA,  A  CONSCIÊNCIA  

CALCULISTA  COSMOÉTICA  PRIORIZA  A  AUTEVOLUÇÃO   
E  A  INTERASSISTENCIALIDADE,  EM  DETRIMENTO  DOS  

APLAUSOS,  RECONHECIMENTOS  E  LÁUREAS  DA  SOCIN. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, paga, sem titubear, o preço de bancar o próprio 

nível evolutivo, as neoideias e a tares? Desde quando? Quais os lucros evolutivos já auferidos 

com tais posicionamentos? 

 

E. M. M. 
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Ô N U S    D A    I N F Â N C I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ônus da infância é o preço inicial pago pela consciex para renascer na in-

trafisicalidade, por meio do período do restringimento intrafísico genético do soma, com a perda 

do nível da autolucidez. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ônus vem do idioma Latim, onus, “carga; peso; obrigação; traba-

lho”, e por extensão, “ser pesado a alguém, causar-lhe despesas; incômodo; embaraços pecuniá-

rios”. Surgiu em 1844. O vocábulo infância procede do mesmo idioma Latim, infantia, “dificul-

dade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade dos animais; o que  

é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ônus da meninice. 2.  Ônus da puerícia. 3.  Preço da infância. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo infância: in-

fanção; infanta; infantádigo; infantado; infantal; infantaria; infantário; infantático; infante; in-

fanteria; infantibilidade; infanticida; infanticídio; infantil; infantilidade; infantilismo; infantilis-

ta; infantilização; infantilizada; infantilizado; infantilizar; infantinho; infantino; infantista; in-

fantojuvenil; neoinfância. 

Neologia. As 3 expressões compostas ônus da infância, ônus da infância comum e ônus 

da infância elevado são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Bônus da infância. 2.  Bônus da meninice. 3.  Bônus da puerícia. 

Estrangeirismologia: a época magna dos inputs cognitivos no neocérebro; o child wel-

fare work; a intelligentsia precoce. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva; os minipensenes; a mini-

pensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a baixa resistência infantil à coercitividade do holopensene intrafísico. 

 

Fatologia: o ônus da infância; o preço intraconsciencial do período infantil; a primeira 

infância; a segunda infância; a eliminação da infância na vida intrafísica da conscin centenária;  

o ônus da infância na vida intrafísica de apenas 4 décadas da conscin dessomada prematuramente; 

a superação da influência e atuação das condições semiconscientes, precárias, relativas à fase in-

fantil, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, com hiperacuidade e priorização maior 

quanto à inteligência evolutiva (IE); a Associação Internacional de Conscienciologia para a In-

fância (EVOLUCIN); a conquista da nulificação da infância tendo início com o ser desperto;  

o preço do restringimento consciencial na ressoma; as dificuldades na expressão da autocons-

ciencialidade; o peso da inexperiência infantil; as reaprendizagens inevitáveis; o controle psi-

comotor; a aquisição da língua materna; a alfabetização; o predomínio da recepção sobre  

a doação; a vulnerabilidade do cérebro infantil; os condicionantes genéticos e mesológicos; as in-

duções socioculturais falaciosas; o desamparo perante os maus tratos e a violência doméstica;  

as agressões físicas, verbais e emocionais, indefensáveis, à qualquer ser vivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a readaptação ao holossoma tetraveicular; a parca lucidez e cogni-
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ção dificultando a compreensão das vivências parapsíquicas facilitadas pela condição da meni-

nice. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorretrocognições sadias–hiperacuidade dinâmica;  

o sinergismo Paragenética Homeostática–Genética Forte–Mesologia Salutar; o sinergismo ma-

turidade biológica–maturidade consciencial. 

Principiologia: o princípio da seriéxis; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a responsabilidade in-

terconsciencial; os códigos de normatização social. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial mascaradas em métodos 

corretivos; a técnica da invéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado especializado na tares aplicada à infância; o volunta-

riado conscienciológico precoce. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: a autopredisposição precoce contra os efeitos das infantilidades; os efeitos 

profiláticos duradouros do afeto na infância; os efeitos da educação familiar na antecipação da 

maturidade física; os efeitos da mentalidade infantil na vida adulta. 

Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para eliminar os equívocos aprendi-

dos na infância; a relevância da formação precoce de neossinapses evolutivas; os autesforços na 

conquista das neossinapses magnas. 

Ciclologia: o ciclo etário humano; o ciclo intrafísico infância ingênua–juventude inex-

periente–maturidade erudita; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o ônus da infância; o ônus do “não”; o ônus do “sim”; o ônus da deci-

são; o ônus do segredo; o ônus da prova; o ônus da sacralização. 

Binomiologia: o binômio infância breve–maturidade perpétua; o binômio Economia- 

-Energossomatologia proporcionando relativa autonomia à criança. 

Interaciologia: a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo infância consciencial–maturidade consciencial; 

o crescendo pessoal na educação formal sem entraves. 

Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; os danos existenciais do 

trinômio imaturidade-irresponsabilidade-inconsequência. 

Polinomiologia: o polinômio cronobiológico infância–adolescência–meia-idade–matu-

ridade; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; os vilões da infância no 

polinômio negligência–violência–má nutrição–educação desqualificada. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica; 

o antagonismo infância evolutiva / infância ordinária; o antagonismo infância da consciênçula 

/ infância do Serenão; o antagonismo inocência / experiência; o antagonismo inocência / ma-

lícia; o antagonismo inocência ignorante / omissão superavitária (omissuper); o antagonismo ba-

lonismo inocente da criança / balonismo criminoso do adulto; o antagonismo inocente / culpado; 

o antagonismo inocência / artimanha; o antagonismo inocência lúcida / inocência iludida; o an-

tagonismo criança assistida / criança assistente; o antagonismo patológico superproteção / ne-

gligência; o antagonismo patológico repressão / permissividade. 

Paradoxologia: o paradoxo da infância madura. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). As políticas públicas de atenção à in-

fância; as políticas sociais de defesa dos direitos da criança. 

Legislogia: as leis da Biologia e da Fisiologia Humanas; a lei da palmada contra os 

castigos físicos em criança; a lei do maior esforço aplicada à recuperação precoce da autolu-

cidez. 
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Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da distorção imaginativa; a síndrome da apriorismose;  

a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo;  

o ônus da imaturidade perpetuado na síndrome de cinderela e na síndrome de Peter Pan; a sín-

drome da criança maltratada ou espancada; a síndrome do canguru. 

Mitologia: o mito dos anos dourados da infância; o mito da pureza infantil e as 

consréus. 

Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a cronoteca; a consciencio-

teca; a invexoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Evoluciolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Cos-

moeticologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens infans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens se-

miextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens se-

renissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ônus da infância comum = o da pessoa sem maiores ocorrências existen-

ciais dignas de nota durante o período infantil; ônus da infância elevado = o da pessoa portadora 

de doenças graves ou vítima de acidente sério durante o período infantil. 

 

Culturologia: a cultura infantil; a cultura familiar; a cultura escolar; os idiotismos cul-

turais da infância; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Intrafisicologia. 
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Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 catego-

rias de ônus afetando a consciência intrafísica, homem ou mulher, quando na fase infantil, a partir 

da holossomaticidade: 

1.  Ônus somático: o neossoma; a fragilidade somática; a instabilidade das rápidas mu-

danças físicas e fisiológicas; a pressão da Genética; a sobrecarga de impulsos subcerebrais; a su-

bordinação indescartável ao poder adulto. 

2.  Ônus energossomático: o neoenergossoma; a desordenação bioenergética; a recon-

quista do domínio energético humano; a neoidentificação das sinaléticas energéticas. 

3.  Ônus psicossomático: a dependência interconsciencial inicial; a carência afetiva de-

corrente; a felicidade imatura; o egocentrismo infantil autodefensivo; a doença juvenil do porão 

consciencial; a impulsividade; a inocência na autossujeição às cangas emocionais. 

4.  Ônus mentalsomático: a perda de cons; a onerosidade do cérebro jejuno; a atenção 

saltuária; a imaginação desregrada; o autodiscernimento incipiente; a mundividência restrita;  

a ingenuidade perante as lavagens subcerebrais familiares, religiosas, ideológicas e socioculturais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ônus da infância, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

06.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Inconcretude:  Autopriorologia;  Homeostático. 

09.  Indução  inicial:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Inocência:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

12.  Intrafisicalidade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

14.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  ÔNUS  DA  INFÂNCIA  AFETA  TODAS 
AS  CONSCIÊNCIAS,  EM  GERAL,  E  MERECE  PESQUISA  

RIGOROSA,  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  A  FIM 
DE  SE  USAR  PROVEITOSAMENTE  A  SAÚDE  DO  SOMA. 

 

Questionologia. Como viveu você, leitor ou leitora, a própria infância? O ônus da infân-

cia foi leve ou pesado para você? 
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Ô N U S    D E C I S Ó R I O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ônus decisório é o valor potencial renunciado pela conscin, homem ou 

mulher, ao privilegiar determinada tarefa, atividade ou serviço em detrimento de outra durante  

a consecução lúcida da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ônus vem do idioma Latim, onus, “carga; peso; obrigação; traba-

lho”, e por extensão, “ser pesado a alguém, causar-lhe despesas; incômodo; embaraços pecuniá-

rios”. Surgiu em 1844. A palavra decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir; 

resultado dessa ação”, e esta do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação; 

acomodação; ação de resolver a questão debatida”, derivada de decidere, “cair; perecer; morrer; 

decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Custo implícito nas autodecisões. 2.  Preço das autodecisões. 3.  Pe-

dágio dos autoposicionamentos. 4.  Valor da autodeterminação. 5.  Custo de oportunidade proe-

xológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ônus decisório, ônus decisório ignorado e ônus 

decisório consciente são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Bônus decisório. 2.  Benefícios do autoposicionamento. 3.  Indeci-

são. 4.  Decidofobia. 

Estrangeirismologia: o optimum decisório; o first things first na autorganização diária; 

o alea jacta est; as winning decisions. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autodecidologia Proexológica. 

Coloquiologia: o ato de saber bater o martelo nas decisões proexológicas; o hábito de 

não ficar em cima do muro; a dificuldade em abrir mão; a hora H; o dia D; a viragem de mesa;  

a megadecisão divisora de águas na autoproéxis; a máxima proéxica quem quer faz acontecer. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Decidologia; os autopensenes; a autopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; a profilaxia quanto aos cir-

cumpensenes viciosos; o holopensene hodierno da supercomunicação exigindo decisões rápidas  

e superficiais; a pensenidade carregada no pen; a pensenização polifásica. 

 

Fatologia: o ônus decisório; o ônus do sim; o ônus do não; a coragem em bancar as con-

sequências das autodecisões proexológicas; o fato de determinada decisão impor a renúncia às ou-

tras possibilidades decisórias no momento evolutivo; a deliberação por determinado caminho im-

pondo o distanciamento das demais alternativas; o ato de saber realizar o prejuízo durante a to-

mada de decisão; o ponto de não retorno sabidamente mantido; a decisão íntima visando a qualifi-

cação do ato decisório pessoal; o ato de saber decidir diante da economia de bens, ou seja, ter dis-

cernimento para saber escolher o melhor dentre várias excelentes opções; a lucidez quanto ao 

tempo, energia e recursos aplicados em determinada direção da proéxis (investimento conscien-

cial), cujo retorno evolutivo deve ser quantificado antes (previsão), durante (acompanhamento)  

e depois (saldo) dos autoposicionamentos; a clareza quanto aos autobjetivos existenciais sendo 

fundamental para o acerto das autodecisões; as pequenas decisões diárias coerentes com as metas 

adredemente planejadas; a evitação do arrependimento pós-decisório ao bloquear as influências 

psicossomáticas infantis; o costume de olhar para si hoje, consultando os próprios valores, para 

melhor decidir amanhã; o ato de dar o basta ao mau hábito de assacar aos outros a responsabilida-
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de pela própria evolução; o ato de saber neutralizar a influência nociva da opinião pública nas au-

todecisões proexológicas; o corte das autoirracionalidades; a ausência de dúvidas mortificadoras; 

o fim dos autodilemas; a não-contemporização antievolutiva; o papel da experiência pessoal no 

momento decisório crítico; o grau de liberdade íntima transparecendo nos comportamentos pes-

soais; a higiene mental quanto às preocupações assediantes; a autoproéxis costurada pelos pontos 

decisórios; o atilamento quanto ao ônus decisório possibilitando inúmeros bônus proexológicos;  

o autogerenciamento proexológico profissional; a holomaturidade manifesta a partir da coerência 

teática das autodecisões. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sábia postura de 

não tomar decisões sem antes realizar a assepsia energética pessoal e ambiental; a inspiração am-

paradora oportuna atuando como concausa nas autodefinições de destino; a cosmovisão multidi-

mensional ampliando as chances de acerto decisório; o automaterpensene enquanto resultado das 

retrodecisões conscienciais; as paradecisões intermissivas; o ônus decisório envolvido na assun-

ção despertológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo oportunidade-assertividade; o sinergismo autodesasse-

dialidade–holopensene ambiental sadio; o sinergismo ortointencionalidade-ortocognição-ortode-

cisão; o sinergismo autorreflexão–autodefesa energética–ortoposicionamento; o sinergismo au-

torganização-compléxis; o sinergismo decidofobia–omissão deficitária; o sinergismo código pes-

soal de Cosmoética (CPC)–Manual de Prioridades Pessoais (MPP); o sinergismo bússola-relógio. 

Principiologia: o princípio de se preferir o possível realizado ao invés do ideal tão só 

imaginado; o princípio evolutivo “na dúvida abstenha-se”; o princípio proexológico antidisper-

sividade “isso não é para mim” (omissuper); o princípio do “se não presta, não adianta fazer 

maquilagem”; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio pessoal de viver focado na proéxis e preparado para  

a dessoma; o princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para 

aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio recexológico da 

autoinsatisfação cosmoética pró-evolutiva. 

Codigologia: o códego; o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo alínea sobre  

a obtenção do profissionalismo autorrecexológico; o codex subtilissimus pessoal. 

Teoriologia: a teoria de sempre haver decisão mais cosmoética para o momento evoluti-

vo em questão; a teoria dos 2% de margem de erro aceitos pelo amparador; a teoria do mega-

compléxis; a teoria do limite cosmoético; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos (CIs);  

a teoria da colheita intermissiva; a teoria da recomposição grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de se pensar tal qual amparador; a técnica de se colocar sempre 

na posição do ser desperto; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica do autenfrentamento 

cosmoético; a técnica do sobrepairamento; a técnica da madrugada; a técnica da invéxis; as pa-

ratécnicas de autencantoamento ministradas no Curso Intermissivo. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional da Programação Exis-

tencial (APEX). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Conscienciome-

tria; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Para-Historiologia. 

Efeitologia: os efeitos proexológicos das autodecisões; os efeitos holossomáticos da to-

mada de decisão; o efeito halo negativo das indecisões crônicas; o efeito dominó da desorganiza-
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ção consciencial; os efeitos nosográficos da autoindulgência habitual; os efeitos assediadores da 

autovitimização; os efeitos cirúrgicos da Cosmoética destrutiva; o efeito grupocármico dos erros 

insuspeitos; os efeitos holocármicos resultantes do binômio segundos de loucura–séculos de re-

composição. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo ato de assumir os neodesafios 

evolutivos; as neossinapses geradas pelas crises de crescimento; a ressignificação das decisões 

criando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo erros-acertos-neoerros-neoacertos; o ciclo teática-verbação; o ciclo 

análise-síntese; o ciclo iniciativa prioritária–acabativa qualificada; o ciclo ideia-escrita-revisão- 

-publicação; o ciclo retrovidas–Curso Intermissivo–neoproéxis; o ciclo crise-crescimento-evo-

lução; as infindáveis decisões contidas no ciclo circadiano; o ciclo de neodecisões necessárias 

para corrigir determinada decisão imatura. 

Enumerologia: os ônus e os bônus evolutivos; os prós e os contras evolutivos; as idas  

e as vindas evolutivas; os custos e os benefícios evolutivos; os verbos e as ações evolutivas; as 

perdas e os ganhos evolutivos; o presente e o futuro evolutivo. As autescolhas proexológicas; as 

auteleições proexológicas; as autopções proexológicas; as autodeterminações proexológicas; as 

autodefinições proexológicas; as autodesignações proexológicas; as autorresoluções proexoló-

gicas. 

Binomiologia: o binômio Amparologia-Assediologia; o binômio Recinologia-Recexolo-

gia; o binômio Descrenciologia-Evoluciologia; o binômio livre-arbítrio–responsabilidade; o bi-

nômio decisão-correção; o binômio autoestima-autoconfiança; o binômio autopriorização-auto-

desprendimento; o binômio erro-desdramatização; o binômio autopreservação-autodecisão. 

Interaciologia: a interação tenepes-proéxis; a interação causa-efeito; a interação essen-

cial-prioridade; a interação ponderação-ortodecisão; a interação medo-microinteresse; a intera-

ção psicossoma-mentalsoma; a interação investimentos proexológicos–dividendos evolutivos;  

a interação mundividência-autodecisão; a interação áreas de conflito–necessidade de enfrenta-

mento; a interação ônus decisório–omissão superavitária; a interação papel social–intracons-

ciencialidade. 

Crescendologia: o crescendo da maturidade decisória no processo evolutivo; o cres-

cendo pensenização-decisão-implementação-manutenção; o crescendo decidofóbico sensação de 

falta de controle da situação–medo–apatia–indefinição–ansiedade–autocobrança–decisão ine-

ficaz. 

Trinomiologia: o trinômio planejamento-realização-avaliação; o trinômio autoproéxis- 

-maxiproéxis-multicompléxis; o trinômio Definologia-Decidologia-Determinologia; o trinômio 

plano A–plano B–plano C; o trinômio ascensão-queda-soerguimento; o trinômio autenticidade- 

-originalidade-singularidade; o trinômio insegurança-controle-indecisão; o trinômio prestígio- 

-posição-poder. 

Polinomiologia: o polinômio reflexão-priorização-compromisso-consecução; o polinô-

mio horas-dias-décadas-vidas (autorrevezamento multiexistencial); o polinômio apriorismose-in-

teriorose-neofobia-indecisofilia. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção / decisão; o antagonismo teoria / prática;  

o antagonismo mesméxis / recéxis; o antagonismo pseudorreciclagem / automutação; o antago-

nismo coragem / pusilanimidade; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo autoinse-

gurança / autossuficiência; o antagonismo tarefa urgente não-prioritária / tarefa prioritária não- 

-urgente; o antagonismo autoposicionamento pautado no trafor / autoposicionamento ancorado 

no trafar; o antagonismo ser / ter; o antagonismo benefícios pessoais / benefícios grupais. 

Paradoxologia: o paradoxo da decisão pela não-decisão na decidofobia; o efeito para-

doxal de determinada decisão pessoal poder mudar a vida de inúmeras consciências; o paradoxo 

desassediador. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Autoproexologia; a lei do retorno experi-

enciada após as autodecisões críticas. 
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Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a as-

sistenciofilia; a desafiofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do buscador borboleta; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a abulomania. 

Holotecologia: a consciencioteca; recexoteca; a criticoteca; a convivioteca; a proexo-

teca; a cosmoeticoteca; a decidoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autolucidologia; a Autodecidologia; a Intra-

conscienciologia; a Interconscienciologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Autodesasse-

diologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de decisão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de decisão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens autodeterminator;  

o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo 

sapiens definitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; 

o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ônus decisório ignorado = a insciência quanto aos custos diretos e indi-

retos envolvidos nas autodecisões proexológicas; ônus decisório consciente = a lucidez quanto 

aos custos diretos e indiretos envolvidos nas autodecisões proexológicas. 

 

Culturologia: a cultura da Autolucidologia Proexológica. 

 

Decidograma. No tocante à Conscienciometrologia, a avaliação sincera das próprias 

decisões anatomiza a consciência. 

Taxologia. Sob a ótica da Decidologia, eis a título de exemplo, 20 confrontos ordenados 

alfabeticamente, envolvendo diferentes tipos de decisões passíveis de serem classificadas quanto 

à predominância cotidiana pela conscin interessada em melhorar a qualidade dos autoposiciona-

mentos proexológicos diários: 
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01.  Autodecisão afetiva / mentalsomática. 

02.  Autodecisão amparadora / assediadora. 

03.  Autodecisão anacrônica / atualizada. 

04.  Autodecisão anticosmoética / evolutiva. 

05.  Autodecisão baratrosférica / interassistencial. 

06.  Autodecisão cirúrgica / paliativa. 

07.  Autodecisão coerente / contraditória. 

08.  Autodecisão corajosa / pusilânime. 

09.  Autodecisão crítica / irrelevante. 

10.  Autodecisão egocármica / policármica. 

11.  Autodecisão egoística / altruística. 

12.  Autodecisão extrafísica / proexológica. 

13.  Autodecisão imatura / amadurecida. 

14.  Autodecisão impulsiva / calculada. 

15.  Autodecisão isenta / interesseira. 

16.  Autodecisão lúcida / terceirizada. 

17.  Autodecisão prática / teórica. 

18.  Autodecisão profilática / terapêutica. 

19.  Autodecisão responsável / inconsequente. 

20.  Autodecisão simples / complexa. 

 

Rompimento. Atinente à Definologia, há decisões exigindo cisão, corte, quebra, ruptura, 

fratura, cirurgia ou solução de continuidade com o contexto anterior, abrindo neopossibilidades 

na manifestação consciencial. Cabe ao intermissivista, homem ou mulher, estar lúcido, predispos-

to e bancar o ônus envolvido nas escolhas proexológicas diárias. 

 

Ameaça. Nesse sentido, vale a pena atentar para os revezes de vetores contrários aos 

autoposicionamentos cotidianos, ao modo dos 15 exemplos, intra, inter e paraconscienciais, elen-

cados alfabeticamente: 

01.  Acidente de percurso: a antiprofilaxia consciencial. 

02.  Amoralidade habitual: o megaprimarismo consciencial. 

03.  Autocorrupção franca: a anticosmoeticidade consciencial. 

04.  Autoimagem distorcida (idealizada): a autovitimização consciencial. 

05.  Autoinexperiência: o antididatismo consciencial. 

06.  Contrafluxo social: o antiefeito manada consciencial. 

07.  Ganhos secundários vis: a nosointencionalidade consciencial. 

08.  Heterassédio explícito: a megaignorância consciencial. 

09.  Macro-PK destrutiva: o megacidente de percurso consciencial. 

10.  Mentiraria: a supervigarice consciencial. 

11.  Monovisão: o megassintoma da apriorismose consciencial. 

12.  Pedágio parapsíquico: o pseudodireito consciencial. 

13.  Pusilanimidade: o supermedo consciencial. 

14.  Resignação: a maxissubmissão consciencial. 

15.  Sociosidade (fazer média): a autodissimulação consciencial. 

 

Desassediologia. Consoante à Determinologia, as decisões proexológicas exigem posi-

cionamentos constantes por parte do intermissivista lúcido, homem ou mulher. O preço de deter-

minada decisão varia de acordo com o nível de desassédio implicado para bancar tal iniciativa. 

Megadecisões exigem megadesassédios. 

 

Caracterologia. Segundo a Evoluciologia, eis, ordenados alfabeticamente, 10 exemplos 

de megadecisões conscienciais e respectivas consequências a serem concretizadas pela conscin 

lúcida interessada em galgar neopatamares evolutivos: 
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01.  Automegadecisão cosmoética: o ato de pagar o preço pela eliminação definitiva da 

patopensenidade definindo-se pela retilinearidade autopensênica evolutiva. 

02.  Automegadecisão duplológica: o ato de pagar o preço pela exemplificação da me-

gafraternidade definindo-se pela vivência da policarmalidade a 2. 

03.  Automegadecisão egológica: o ato de pagar o preço pela manifestação teática da 

anticonflitividade definindo-se pela autoimperturbabilidade. 

04.  Automegadecisão evolutiva: o ato de pagar o preço pelas lições hauridas no Curso 

Intermissivo definindo-se pela megatares. 

05.  Automegadecisão holossomática: o ato de pagar o preço pela assunção macrosso-

mática definindo-se pela homeostase holossomática urbi et orbi. 

06.  Automegadecisão interassistencial: o ato de pagar o preço pelo início dos traba-

lhos tenepessológicos definindo-se pela condição de energizador lúcido. 

07.  Automegadecisão parapsíquica: o ato de pagar o preço pelas iscagens interassis-

tenciais provocadas definindo-se pela condição de assistente consciencial. 

08.  Automegadecisão policármica: o ato de pagar o preço pela manutenção dos traba-

lhos ofiexológicos definindo-se pela condição de minipeça consciencial do maximecanismo evo-

lutivo. 

09.  Automegadecisão proexológica: o ato de pagar o preço pela radicação vitalícia na 

Cognópolis definindo-se pela subsunção maxiproexológica teática. 

10.  Automegadecisão seriexológica: o ato de pagar o preço pela sustentação verba-

ciológica da autodesperticidade definindo-se pela Omniterapeuticologia Evolutiva. 

 

Valores. Atinente à Autocosmoeticologia, as decisões pessoais devem dobrar-se aos 

princípios evolutivos, valores extrafísicos e metas proexológicas da conscin lúcida. E não o con-

trário. A intraconsciencialidade não pode corromper-se por decisões efêmeras, meramente hu-

manas. 

Autosserenidade. Tal postura permite maior nível de acalmia íntima, distanciamento 

cosmoético e senso de responsabilidade no processo decisório diário. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ônus decisório, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

05.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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A  HIPERACUIDADE  DIÁRIA  PERANTE  O  ÔNUS  DECISÓRIO  

PERMITE  AO  INTERMISSIVISTA  ALCANÇAR  A  HOLOMATU-
RIDADE,  TENDENDO  A  REDUZIR  OS  ERROS  MAIS  SÉRIOS  

NO  DESENVOLVIMENTO  TEÁTICO  DA  AUTOPROEXOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma avaliar e bancar o ônus envolvido nas 

autodecisões proexológicas? Qual vem sendo o saldo evolutivo daí resultante? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Jason, Kathryn; & McMahon, J. J.; A Coragem de Decidir (Courage to Choose); trad. Elsa Martins; 188 

p.; 12 caps.; 79 enus.; 3 ilus.; 2 microbiografias; 15 tabs.; 21 x 12,5 cm; br.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1980; pági-
nas 1 a 188. 

2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 70, 178, 189, 392, 

413, 439, 485, 508, 523, 551, 562 e 633. 

 

P. F. 
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O P Ç Ã O    P E L A    C O R R E Ç Ã O  
(O P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A opção pela correção é o autoposicionamento da conscin lúcida, a partir 

da autopensenização cosmolínea, em toda manifestação pessoal, a qualquer momento evolutivo 

ou dimensão existencial, declarada e explicitamente pela atitude ou postura considerada homeos-

tática, cosmoética ou ideal a favor do melhor para todas as consciências no Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra opção vem do idioma Latim, optio, de optatio, “escolha; eleição; 

opção”, supino de optare, “escolher; desejar; preferir; pedir”. Apareceu no Século XVII. O vocá-

bulo correção procede do mesmo idioma Latim, correctio, “correção; ação de refazer ou retomar 

para pôr direito o que não está certo ou adequado; emenda; reforma; censura; reprimenda; expro-

bação”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Autopção pela correção. 2.  Priorização pelo certo. 3.  Alternativa 

correta. 4.  Megaprioridade. 5.  Cognição da clareza evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo opção: au-

topção; desopção; megopção; neoopção; opcional; retropção. 

Neologia. As 4 expressões compostas opção pela correção, opção pela correção intrafí-

sica, opção pela correção extrafísica e opção pela correção intraconsciencial são neologismos 

técnicos da Opciologia. 

Antonimologia: 1.  Desopção ininteligente. 2.  Autodespriorização. 3.  Antipriorologia. 

4.  Apriorismose. 

Estrangeirismologia: o nosce te ipsum; a open mind; o Autopensenarium; o acid test da 

autodisponibilidade às autorreciclagens continuadas; o entrosamento paulatino das performances 

pessoais à maxiengrenagem interassistencial multidimensional; a coragem evolutiva do strong 

profile; o Autoprioritarium; a opção pelo front existencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Autopriorologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprioridade cosmoética; os ortopensenes;  

a opção invariável pela ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a opção pela correção; a qualificação das opções; as opções evoluídas ininter-

ruptas; a opção pela megafraternidade; a opção para fazer acontecer o melhor para todos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelecção-experimentação; o sinergismo paracérebro- 

-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cos-

mos) harmonizadas; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo automotivação 

evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade;  

o sinergismo formação cultural acadêmica–autodidatismo permanente. 
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Principiologia: o princípio da descrença autovivenciado; o princípio pessoal de apro-

veitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio do 

exemplarismo pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria do conhecimento; a teoria da invéxis. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da re-

tilinearidade autopensênica; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da autodeci-

são; a técnica de manutenção da autolucidez; a técnica da opção inteligente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; 

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras;  

o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível dos Evoluciólogos. 

Ciclologia: o ciclo problema-hipótese-experimento-análise-teoria. 

Enumerologia: as megopções profissionais; as megopções unívocas; as megopções prio-

ritárias; as megopções insubstituíveis; as megopções homeostáticas; as megopções parapercepti-

vas; as megopções evolutivas. 

Binomiologia: o binômio parateoria-paraprática; o binômio razão-paravivência; o bi-

nômio vivência-reflexão; o binômio proéxis-compléxis; o binômio conhecimento-vivência; o binô-

mio teática-verbação; o binômio assim-desassim; o binômio questão-opção; o binômio Opciolo-

gia-Decidologia. 

Interaciologia: a interação teoria-prática. 

Crescendologia: o crescendo curiosidade-interesse-pesquisa-experimentação-conheci-

mento. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico- 

-essencial-prioritário; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêuti-

ca-remissão; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio curto prazo–médio prazo– 

–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia. 

Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfi-

ca; o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera caótica; o antagonismo pensenosfera 

defendida / pensenosfera indefesa; o antagonismo falar / calar; o antagonismo conservar / des-

cartar; o antagonismo salvar / deletar; o antagonismo empirismo / racionalismo. 

Politicologia: a cognocracia; a teaticocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a evolu-

ciocracia; a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cognofilia; a decidofilia; a neofilia; a criticofilia; a ciencio-

filia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: o mito da neutralidade científica; o mito da objetividade científica absoluta;  

o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. 

Holotecologia: a cognoteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a parapsi-

coteca; a biblioteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Opciologia; a Autopriorologia; a Homeostaticologia; a Cosmoe-

ticologia; a Autopensenologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;  

a Intermissiologia; a Cosmovisiologia; a Cosmolineologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens pro-

ductivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens scienti-

ficus; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens corrector. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: opção pela correção intrafísica = o autoposicionamento da conscin lúci-

da objetivando a melhoria da Humanidade; opção pela correção extrafísica = o autoposiciona-

mento da conscin lúcida objetivando a assistência à Para-Humanidade; opção pela correção intra-

consciencial = o autoposicionamento da conscin lúcida objetivando o saldo cosmoético da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Culturologia: a cultura da Homeostaticologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura 

da Autopriorologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a opção pela correção, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

02.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

07.  Meta  optata:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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09.  Preferenciologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Prioridade  pessoal:  Megapriorologia;  Homeostático. 

12.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

14.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

 

A  OPÇÃO  PELA  CORREÇÃO  COMPÕE  INTELIGENTE  CON-
JUNTO  DE  HÁBITOS  OU  REAÇÕES  PESSOAIS,  RACIO-

NAIS,  LÓGICAS,  TÉCNICAS,  EVOLUTIVAS,  COSMOÉTICAS  

E  IDEAIS,  MÁXIMAS,  DE  DESTINO,  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive o dia a dia sob o primado da opção pela 

correção? Desde quando? 
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O P Ç Ã O    P E L O    A U T O D E S A S S É D I O  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A opção pelo autodesassédio é a decisão da conscin lúcida em posicionar- 

-se por atravessar, dominar, enfrentar, romper, superar, suplantar e transpor às pressões assedia-

doras, intra e extrafísicas, constituindo este o primeiro passo capaz de impulsionar as ações higie-

nizantes da própria psicosfera, propiciadoras da clareza mental necessária para a determinação 

nos atos auto e heterodesassediadores. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra opção vem do idioma Latim, optio, de optatio, “escolha; eleição; 

opção”, supino de optare, “escolher; desejar; preferir; pedir”. Apareceu no Século XVII. O ele-

mento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo 

assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco; 

cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, em 

1548. 

Sinonimologia: 01.  Autopção pelo desassédio. 02.  Opção pela autolucidez. 03.  Opção 

pelo bem-estar evolutivo. 04.  Opção pela saúde consciencial. 05.  Predileção pelo acerto evoluti-

vo. 06.  Priorização da autevolução. 07.  Postura antivitimizadora. 08.  Brio cosmoético. 09.  Hom-

bridade interconsciencial. 10.  Megaprioridade autevolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas opção pelo autodesassédio, opção pelo autodesas-

sédio titubeante e opção pelo autodesassédio definitiva são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 1.  Opção pela patologia. 2.  Escolha da autovitimização. 3.  Predileção 

baratrosférica. 4.  Masoquismo. 5.  Autossabotagem. 6.  Autotraição injustificável. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade no emprego da vontade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprioridade cosmoética; os cognopensenes; 

a cognopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os ortopensenes; a opção pela ortopensenidade; o afinco no domínio da autopensenização; as es-

tratégias para a preservação do holopensene pessoal hígido; o afastamento de bagulhos pensêni-

cos; a autodisciplina rigorosa contra os pecadilhos pensênicos; a decisão de não entrar na onda da 

xenopensenidade doentia; o desanuviamento da autopensenização; o carregamento da pensenida-

de no pen; o uso produtivo do espaço-tempo pensênico; a retilinearização da autopensenidade. 

 

Fatologia: a opção pelo autodesassédio; a autoconscientização sobre os benefícios da 

desassedialidade; a compreensão dos prejuízos de pseudoganhos efêmeros com as autocorrup-

ções; a escolha por pagar os preços holossomáticos pelos desassédios; o fim das buscas inócuas 

por soluções extraconscienciais; o enfrentamento da autoconsciencialidade; o ato de assumir as 

autorresponsabilidades pela própria condição existencial; a decisão de não delegar o controle dos 

próprios sentimentos; o posicionamento de anular prontamente os pertúrbios externos sem ceder  

à corrupção, à preguiça e ao menor esforço; as práxis particulares para o autodesassédio; a gescon 

ratificando a posição autodesassediadora; a identificação dos trafares na raiz dos arroubos ima-

turos; a diminuição gradual da frequência, intensidade e duração dos surtos de autassédio. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o labor energético exaustivo; o ato de mobilizar as energias sem 
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esmorecimento até a completa desassim; a exteriorização incondicional de energias benévolas 

atuando no desarme dos assediadores; a autovigilância multidimensional ininterrupta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio cosmoético de 

objetivar o melhor para todos; o princípio popular de quando 1 não quer 2 não brigam; o princí-

pio da intransferibilidade das responsabilidades pelos atos cometidos; o princípio da inexistência 

de inadimplência grupocármica; o princípio de não persistência no erro identificado; o princípio 

pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo. 

Codigologia: o autodesassédio sendo cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade parapsíquica; a teoria e a prá-

tica da tenepes; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas bioenergéticas; a técnica do encapsulamento energético; as téc-

nicas de alteração do bloco pensênico; a técnica metafórica de morder a língua; a técnica de res-

pirar fundo; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de atuar no contrafluxo das idea-

ções assediadoras; a técnica da esnobação cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos na criação de referenciais 

de homeostasia íntima; os efeitos repercussivos da inconflitividade íntima melhorando a atmosfe-

ra convivencial; os efeitos do autodesassédio no corte da cadeia de acidentes de percurso; o efei-

to travão da preservação de mágoas multimilenares. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses benévolas e desassediantes. 

Ciclologia: a destreza no ciclo assim-desassim; a prontidão no ciclo erro-retificação- 

-acerto; a suspensão definitiva do ciclo da vingança; a clareza quanto à improdutividade do ciclo 

pensar mal–evocar assediadores–fortalecer desafetos–alimentar patologia. 

Enumerologia: o autoposicionamento de extinguir os surtos de imaturidade; o autoposi-

cionamento de preservar a psicosfera sadia; o autoposicionamento de conservar o humor equili-

brado; o autoposicionamento de manter os pensamentos prolíficos; o autoposicionamento de con-

firmar a autointenção cosmoética; o autoposicionamento de coadjuvar a paz interconsciencial;  

o autoposicionamento de exemplificar a saúde consciencial. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o apuro no binômio autocrítica-hete-

rocrítica; o desapreço ao binômio egão-orgulho; o convívio sadio pelo binômio admiração-dis-

cordância; a teática inteligente do binômio apego-desapego levando ao lidar maduro com posses 

e liberdades individuais; o fraternismo no binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: a interação autassédio–má intenção; a interação autodesassédio–força 

presencial empática; a interação ortocognição-ortoconduta. 

Trinomiologia: o trinômio boa intenção–discernimento cosmoético–práxis assistencial. 

Polinomiologia: o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–autorganização efi-

caz–determinação evolutiva; a evitação do polinômio autassediante distorção perceptiva–distor-

ção paraperceptiva–distorção cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo da quebra de liames interassediadores permitir a revincu-

lação interassistencial entre as mesmas consciências; o paradoxo da opção pelo bem-estar 

evolutivo abranger os malestares fugazes nas assins assistenciais. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a autoconsciência quanto à lei do retorno. 

Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a recinofilia; a interas-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a volicioteca; a energossomatoteca; a epicentroteca; a despertoteca. 
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Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Autodesassediologia; a Autodespertologia; a Au-

toparapercepciologia; a Energossomatologia; a Priorologia; a Decidologia; a Holomaturologia;  

a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin cética otimista cosmoética. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o voluntá-

rio; o tocador de obra; o homem de ação; o desassediólogo. 

 

Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação; a desassedióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens teaticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

desobsessus; o Homo sapiens desassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: opção pelo autodesassédio titubeante = o posicionamento da conscin 

lúcida, ainda na condição da pré-desperticidade, pelas ações auto-higienizantes; opção pelo auto-

desassédio definitiva = o posicionamento da conscin autoincorrupta, já tendo firmado a condição 

da autodesperticidade, pelas ações auto-higienizantes. 

 

Culturologia: a cultura da intelectualidade prolífera; a cultura da Cosmoeticologia;  

a cultura de megaeuforização. 

 

Autenganologia. No âmbito da Imagisticologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos  

6 autoconvicções equivocadas sobre a realidade, passíveis de suster o movimento proativo para  

a consecução dos autodesassédios: 

1.  Convívio perfeito: a ilusão da afinização interconsciencial absoluta gerando relacio-

namentos sem atritos. A admissão do convívio fraterno enquanto construção diuturna fundamenta 

o empenho em contribuir com a parcela pessoal para a harmonia nas interrelações. 

2.  Emoção vivificante: a ilusão da exarcebação emocional ser a forma de sentir-se vivo. 

A admissão da superioridade do antiemocionalismo fundamenta o empenho em equilibrar as 

emoções para a vivência multidimensional, racional, afetiva, serena e hipervivaz. 

3.  Heterocura possível: a ilusão da existência de algo ou alguém capaz de solucionar 

totalmente os problemas pessoais. A admissão do primado da autocura fundamenta o empenho 

nas autorremissões de mazelas multiexistenciais para implantar a homeostasia holossomática. 

4.  Sina sofredora: a ilusão do automartírio ser a forma de expurgo de autoculpas.  

A admissão da inutilidade do sofrimento fundamenta o empenho em recompor os erros pregressos 

em clima interconsciencial otimizado pelo contentamento íntimo contagiante. 

5.  Solução espontânea: a ilusão de manter-se quieto, no conforto da inércia, acarretar 

em tudo se resolver por si só. A admissão do labor exigido aos êxitos conscienciais fundamenta  

o empenho em produzir melhorias no próprio contexto existencial. 
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6.  Vida fácil: a ilusão da vida humana poder vir a ser fácil para si ou estar sendo fácil 

para alguém. A admissão da universalidade das dificuldades intrafísicas fundamenta o empenho 

em suavizar e superar os percalços para a abertura dos próprios caminhos evolutivos. 

 

Terapeuticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 3 investimentos capacitadores 

da conscin às ações desassediantes, e autotestes incentivadores da opção pelo autodesassédio: 

1.  Autocognição autêntica. O autoconhecimento embasado na autocrítica sincera habi-

lita a prever e coibir reações subcerebrais e, com isso, evitar constrangimentos e dramas de cons-

ciência. Diante de situação assediante, questione-se: Há perturbações íntimas? Qual o grau de 

autocontrole das reatividades emocionais? É possível sobrepairar e discernir com isenção? A me-

lhor postura no momento é agir ou aguardar ocasião mais favorável? 

2.  Pensamento realista. O raciocínio embasado em fatos e parafatos habilita identificar 

as elucubrações fantasiosas e, com isso, desconstruir as irracionalidades íntimas. Diante de ideia 

autassediante, questione-se: Esta consideração está fundamentada na realidade? Há indícios 

objetivos? Estes se enquadram em lógica evolutiva? Qual ação pode ser realizada oportunamente 

para checar a veracidade desta ideia? 

3.  Prontidão profilática. O investimento no domínio holossomático embasado no auto-

condicionamento ininterrupto habilita a identificar alterações no próprio padrão funcional e, com 

isso, atuar na anulação de interferências doentias. Em condição assediante, questione-se: Este es-

tado íntimo é o escolhido para viver? Quem é favorecido? Há algum pseudobenefício em mantê- 

-lo? Qual a melhor técnica a ser aplicada imediatamente até o pleno reequilíbrio do holossoma? 

 

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 opção pelo autodesassédio, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

05.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

07.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

08.  Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

09.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

10.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  OPÇÃO  PELO  AUTODESASSÉDIO  É  A  ALTERNATIVA  

MAIS  ACERTADA,  INTELIGENTE,  LABORIOSA,  CORAJOSA,  
COSMOÉTICA,  INTERASSISTENCIAL  E  PRIORITÁRIA  POR  

SER  AQUELA  CATALISADORA  DA  EVOLUÇÃO  DE  TODOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera factível a conquista da autodespertici-

dade nesta vida humana? Em escala de 1 a 5, qual o nível de autesforços para atingir esta meta? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 102 filmes; 40 ilus; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 
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x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; 2004; páginas 458 a 464 e 1.025 a 1.035. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 403, 462 a 483, 626, 644 a 650, 659 a 666 e 734 a 748. 

 

A. L. 
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O P Ç Ã O    P E L O    L O C    I N T E R N O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A opção pelo loc interno é o posicionamento de a conscin, homem ou mu-

lher, por meio das autopesquisas, autovivências e autenfrentamentos, assumir a responsabilidade 

pelas próprias ações, quer sejam conquistas exitosas ou fracassos, objetivando a holomaturidade, 

propulsora da evolução pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra opção vem do idioma Latim, optio, de optatio, “escolha; eleição; 

opção” supino de optare, „escolher; desejar; preferir; pedir”. Apareceu no Século XVII. O vocá-

bulo do idioma Latim, locus, significa “lugar”. O termo do idioma inglês control provém do idio-

ma Latim Medieval, contrarotulus, constituído pelo prefixo contra, “contra”, e rotulus, “rolo; ci-

lindro; rol; lista”. Surgiu, no idioma Inglês, no Século XIV. A palavra interno deriva do idioma 

Latim, internus, “interior; interno”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Preferência pelo loc interno. 2.  Nução pelo loc interno.  

Neologia. As 3 expressões compostas opção pelo loc interno, opção ingênua pelo loc in-

terno, opção madura pelo loc interno são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Opção pelo loc externo. 2.  Sujeição à vontade alheia. 3.  Autodesva-

lorização da bagagem intraconsciencial.  

Estrangeirismologia: o locus of control interno; o aforismo nosce te ipsum; o must exis-

tencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade teática. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Se não decides tuas prioridades e quanto 

tempo dedicarás a elas, alguém decidirá por ti (Harvey Mackay, 1932–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lisura quanto à assunção da autevolução; o ho-

lopensene da autorreeducação responsável; o holopensene da autodeterminação; os neopensenes; 

a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene da autolealdade intermissiva. 

 

Fatologia: a opção pelo loc interno; a resolução talante; o exercício do livre arbítrio;  

a relação e estudo dos trafares e trafores pessoais; a autoconsciência evolutiva motivando auten-

frentamentos e novos comportamentos; o contentamento pela autodecisão lúcida; o despertamen-

to autorresponsável; o entendimento quanto às autorresponsabilidades evolutivas; a promoção da 

lapidação interna a partir da autopesquisa; o ato de a conscin assumir a responsabilidade perante 

os fatos e atos nos quais está envolvida; a extração do melhor principalmente em situações de fra-

casso e frustração; o sobrepairamento analítico; a valorização das pequenas conquistas e supera-

ções; a clareza quanto ao ônus e ao bônus das escolhas pessoais; o olhar traforista às diferenças;  

a autoparalisação enquanto sinal de advertência frente à sutileza do escapismo; a libertação do au-

tocontrole aprisionador; a exposição corajosa no fortalecimento das autescolhas; a autenticidade 

sustentando o autenfrentamento; a autocoerência; a constante checagem da intencionalidade;  

a sincera vontade de ser melhor; o passo inicial de pensar primeiro no compassageiro evolutivo;  

o ato de abrir mão dos negocinhos anticosmoéticos; a intencionalidade sadia; o ato de “dar o bas-

ta” para a zona de conforto; o fim dos ganhos secundários; a nova compreensão sobre o aprovei-

tamento da vida a partir dos referenciais internos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a decisão de dei-

xar de ser conscin energívora; a substituição do comportamento vampirizador energético pelo 

pró-evolutivo autorresponsável; o ato de despertar para o entrosamento com a multidimensionali-

dade; a imortalidade da consiência; a multisserialidade; o desassombro e perseverança quanto  

à projetabilidade lúcida; a priorização das vivências parapsíquicas; a qualificação do ciclo multie-

xistencial pessoal (CMP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intenção-autocognição; o sinergismo autopesquisa-recin 

potencializando o desassédio do microuniverso consciencial; o sinergismo paradigma conscienci-

al–autoprioridades evolutivas motivando a assunção das autorresponsabilidades. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do autodesassédio; o princí-

pio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da assistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado diuturnamente. 

Teoriologia: a teoria de a autevolução ser intransferível; a teoria do paradigma consci-

encial. 

Tecnologia: a técnica do conscienciograma; a técnica da Consciencioterapia; a técnica 

da conscin-cobaia; a técnica da verbetografia; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes 

mais.  

Voluntariologia: o voluntariado lúcido na Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evo-

luciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencio-

lógico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colé-

gio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito desassediador do autaprofundamento cognitivo; o efeito do posici-

onamento cosmoético e autocrítico quanto ao próprio temperamento; o efeito do crescimento 

pessoal abstraído das adversidades; a perspectiva multidimensional auxiliando no efeito da am-

pliação da autoconsciencialidade; o efeito da proatividade evolutiva na assunção e aplicação 

dos trafores na interassistencialidade; o efeito da autonomia consciencial teática ao assumir  

o resultado das próprias escolhas. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das auto e heteropesquisas; as neossinap-

ses desenvolvidas a partir da renúncia sincera das reivindicações pessoais egoicas; as neossi-

napses fraternas advindas da disponibilização assistencial; a Enciclopédia da Conscienciologia 

na condição de gescon propulsora de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da autoinvestigação árdua, permanente, no aqui-agora multidimen-

sional. 

Enumerologia: a opção pela coerência pessoal; a opção pelas neoposturas libertadoras; 

a opção pela autogestão assertiva; a opção pela autorreeducação consciencial; a opção pela teáti-

ca dos autotrafores; a opção pela autassistência inegoica; a opção pela autorresponsabilização 

evolutiva. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocognição-responsa-

bilidade; o binômio responsabilidade cognitiva−oportunidade assistencial; o binômio aportes- 

-retribuição; o binômio firmeza decisória–constância executiva. 

Interaciologia: a interação consciência-holossoma; a interação posicionamento pessoal 

cosmoética–pacificação íntima; a interação detalhismo-descondicionamento; a interação trafo-

res-interassistência. 
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Crescendologia: a autexperimentação favorecendo o crescendo autocrítica-autocoerên-

cia; o crescendo das ortopensenizações atuando na superação dos esquemas mentais ultrapas-

sados.  

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio decisão-posi-

cionamento-mudança; o trinômio educação-perseverança-vivência; o trinômio Conscienciologia- 

-Conscienciometria-Consciencioterapia; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC- 

-interassistencialidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio antipreguiça–anti-

queixa–produtividade evolutiva.  

Polinomiologia: o polinômio vontade-decisão-ação-sustentação; o polinômio autopes-

quisa-compreensão-educação-assistência. 

Antagonismologia: o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo ingenuida-

de / maturidade; o antagonismo responsabilidade / preguiça; o antagonismo monoideísmo  

/ abertismo; o antagonismo trafor / trafar; o antagonismo solidariedade / egoísmo; o antagonis-

mo autopesquisa / ignorância; o antagonismo autexperimentação / heteropesquisa. 

Paradoxologia: o paradoxo do ato entrar em si (egocentrismo) para sair de si (altruís-

mo). 

Politicologia: a democracia; a coerenciocracia; a conscienciocracia; a decidocracia;  

a evoluciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei natural de nada se criar nem se perder, mas 

tudo se transformar; a lei da ação e reação atuando ininterruptamente sobre todos. 

Filiologia: a decidofilia; a pensenofilia; a neofilia; a energofilia; a assistenciofilia; a am-

parofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a coerenciofobia; a neofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome do infantilismo; a síndrome do 

vampirismo bioenergético; a síndrome da mediocrização; a síndrome da autovitimização.  

Maniologia: a mania de reclamar; a mania das autojustificativas; a mania de buscar cul-

pados pela não realização do almejado. 

Mitologia: o mito da verdade absoluta. 

Holotecologia: a pensenoteca; a autopesquisoteca; a encicloteca; a experimentoteca;  

a maturoteca; a teaticoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia;  

a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Au-

tocogniciologia; a Autocriticologia; a Autovoliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autodecisora; a conscin autopesquisadora; a conscin empreede-

dora; a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 decidophilicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo 

sapiens teaticus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: opção ingênua pelo loc interno = a atitude autoperdoadora ao assumir  

a responsabilidade  pelos próprios atos anticosmoéticos reiterados, desobrigando-se da reciclagem 

intraconsciencial; opção madura pelo loc interno = a atitude autoimperdoadora ao assumir a res-

ponsabilidade pelos próprios atos comprometendo-se com as reciclagens intraconscienciais neces-

sárias. 

 

Culturologia: a cultura do autocomprometimento; a cultura da autopesquisa; a cultura 

da Cosmoeticologia; a cultura da renovação; a cultura da interassistencialidade; a cultura da Se-

riexologia. 

 

Autocoerenciologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a conquista da condição sa-

dia da opção pelo loc interno é promovida por meio de autopesquisa e do exercício teático de ava-

liar, analisar, refletir, reconhecer e questionar os próprios traços, características, atos e penseniza-

ções, de maneira ininterrupta, despojada e crítica. 

Autorrenovação. Reconhecer e assumir os trafores, erradicar os trafares e buscar preen-

cher os trafais, torna-se indispensável na obtenção da autocoerência, da autorrenovação e reedu-

cação, demonstrando neoposturas conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a opção pelo loc interno, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  loc  interno  /  loc  externo:  Holomaturologia;  Neutro. 

02.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisa  despertológica:  Despertologia;  Homeostático. 

04.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Base  da  Conscienciologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Ciclo  desconstrução–reconstrução  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático.  

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

12.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Renúncia  cosmoética:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  multidimensionalidade  pessoal:  Parapercepciologia;  Neutro. 
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DEIXAR  DE  ATRIBUIR  A  SI  DIREITOS,  PODERES  OU  PRI-
VILÉGIOS  É  REQUISITO  COSMOÉTICO  PARA  A  VIVÊNCIA  

DA  OPÇÃO  PELO  LOC  INTERNO  E  PELO  POSICIONAMEN-
TO  AUTOCOERENTE  EM  PROL  DA  ASSISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as incoerências do próprio com-

portamento? Qual o nível real da assunção e administração das autorresponsabilidades? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 mi-
crobiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 38 a 49. 

2.  Idem; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky; et al.; 260 p.; 14 
seções; 135 caps.; 14 E-mails; 185 enus.; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 7 websites; glos. 210 ter-

mos; 403 refs.; alf. ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 125 a 131, 

160, 161, 180 e 181. 
3.  Alves, Márcio; O Princípio da Descrença e os Desafios da Contemporaneidade; Artigo; Interparadigmas; 

Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 1; N. 1; 5 citações; 1 E-mail; 4 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 55 a 74.  
4.  Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções; 

44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;  

3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 36 a 40, 57 a 84. 

5.  Nader, Rosa; Fator Descrenciológico no Atributo da Consciência; Artigo; Interparadigmas; Revista; 

Anuário; Ed. Especial; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 19 enus.; 1 microbiografia; 7 refs.; 1 webgrafia; Associação Internacional 
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O P Ç Ã O    P E L O    S E R E N I S M O  
(O P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A opção pelo serenismo é o autoposicionamento da conscin lúcida, a partir 

do reconhecimento e admissão da existência de patamares evolutivos avançados, iniciar, desde já, 

na autopensenização, a aproximação máxima possível da realidade do Homo sapiens serenissi-

mus, a ser conquistada, mesmo em futuro distante, por todos os princípios conscienciais, assu-

mindo-a na condição de modelo ideal de referência em toda manifestação pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo opção vem do idioma Latim, optio, de optatio, “escolha; elei-

ção; opção”, supino de optare, “escolher; desejar; preferir; pedir”. Surgiu no Século XVII. O ter-

mo sereno deriva também do idioma Latim, serenus, “sereno; puro de nuvens; calmo; sossegado; 

tranquilo; quieto”. Apareceu no Século XV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, 

“doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou re-

sultado; peculiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condi-

ção patológica”, e é formador de nome de ação de certos verbos. 

Sinonimologia: 1.  Opção pelo autosserenismo. 2.  Adoção do modelo evolutivo do Se-

renão. 3.  Autodecisão pelo serenismo. 4.  Opção pela autopensenização pró-serenológica. 4.  Es-

colha autoconsciente do serenismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas opção pelo serenismo, opção pelo serenismo rece-

xológica e opção pelo serenismo invexológica são neologismos técnicos da Opciologia. 

Antonimologia: 1.  Inconsciência quanto ao modelo evolutivo. 2.  Acomodação antievo-

lutiva. 3.  Opção pela mediocridade evolutiva. 4.  Opção antievolutiva. 

Estrangeirismologia: o nosce te ipsum; a open mind; o know-how serenológico; o up-

grade evolutivo; o turning point evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodecisão lúcida pela assunção de neopatamar evolutivo. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Serenismo: 

meta factível. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial, popular, capaz de retratar a realidade da opção 

pelo serenismo: – Chega-te aos bons e serás, primeiro, exceção e, com o tempo, igual a eles. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética: 

1.  “Lógica. A lógica dos fatos evidencia que se você, pré-serenão, começar a entender  

e a vivenciar, mesmo discreta e silenciosamente, as bases da Serenologia, estará começando  

a ser, de fato, um Ser Serenão, ultrapassando os extrapolacionismos evolutivos de todas as nature-

zas”. 

2.  “Posicionologia. Se o Homo sapiens serenissimus, ou o Ser Serenão, é o modelo evo-

lutivo para nós, consciências pré-serenonas, será sempre inteligente formular a questão pertinente, 

analógica, ante toda autodecisão ou autodefinição crítica na existência: – “O Ser Serenão toma-

ria essa decisão, firmaria essa posição ou agiria dessa forma?” Tal atitude elimina, racional-

mente, a maioria dos erros, enganos e omissões da conscin, homem ou mulher”. 

3.  “Serenismo. O Ser Serenão quebra o anonimato quando há interesse de esclareci-

mento mais amplo. Os intermissivistas já possuem insinuações ou lampejos do serenismo. – “Que 

tal assumir semelhante condição, começando a se pesquisar?””. 

4.  “Serenologia. Ninguém espera que você, uma conscin pré-serenona, se torne um 

Ser Serenão nesta vida. Sabemos que tal empreendimento demora, mas você já pode ir chegando 

mais perto. – “Por que não?””. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do serenismo; os serenopensenes; a serenopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holo-

pensene pessoal em sintonia com o holopensene dos Serenões; os autopensenes; a autopensenida-

de tranquila; o materpensene da evolução; o materpensene pacifista; a retilinearidade autopensê-

nica. 

 

Fatologia: a opção pelo serenismo; o pré-serenismo autoconsciente; a busca teática do 

serenismo; a escolha do melhor exequível; a ambição evolutiva cosmoética; a pesquisa do sere-

nismo enquanto conquista a ser alcançada no momento propício; o esforço de seguir o exemplo 

dos Seres Serenões; a tentativa sincera de ser o melhor possível, conforme o alcance cognitivo 

pessoal; o autonivelamento por cima; o caminhar na trilha evolutiva dos Serenões; a mimese cos-

moética; as insinuações do serenismo; a construção do serenismo pessoal; o cultivo dos megatra-

fores; o estudo dos trafores dos Seres Serenões enquanto trafais pessoais; a autavaliação pelo 

Conscienciograma; a autoincorruptibilidade quanto aos objetivos evolutivos; o inconformismo sa-

dio com a realidade evolutiva pessoal atual; o megautenfrentamento evolutivo; o primeiro passo  

a caminho da autoimperturbabilidade; o reconhecimento da própria imaturidade frente ao patamar 

evolutivo do Homo sapiens serenissimus, ao mesmo tempo, admitindo poder superá-la; a identi-

ficação de, pelo menos, 1 trafor pessoal em comum com os Seres Serenões; a tranquilidade intra-

consciencial racional; a harmonização autopacificadora quanto aos bastidores da vida; o autajus-

tamento ao fluxo evolutivo do Cosmos; a fórmula ideal da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o cultivo dos me-

gaatributos propulsores da evolução; a percepção das energias do Homo sapiens serenissimus;  

o encontro extrafísico com algum Ser Serenão; as extrapolações parapsíquicas do serenismo;  

a iniciação parapsíquica da trajetória pessoal rumo ao serenismo vivenciado; a recepção de assis-

tência direta de Ser Serenão durante os trabalhos da tenepes; a comprovação das energias de Se-

renão mudando, instantaneamente, o padrão energético de ambiente conturbado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pré-serenão lúcido–Serenão. 

Principiologia: o princípio evolutivo de as realidades já compreendidas e admitidas pe-

la consciência como sendo evolutivamente melhores, já poderem, em tese, serem implementadas 

na realidade pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do pré-serenão lúcido. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus, modelo evolutivo; a teoria da evo-

lução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de viver pacificamente com 

a Humanidade e a Para-Humanidade; a técnica de passar 1 dia inteiro tentando pensar como se 

fosse 1 Ser Serenão; a técnica do autoimperdoamento cosmoético; a técnica do heteroperdão 

antecipado; a técnica do reconhecimento da condição pessoal de teoricão quanto ao serenismo, 

frente ao nível evolutivo teático do Serenão. 

Voluntariologia: o voluntariado na Conscienciologia; o voluntariado nas pesquisas da 

Serenologia; a equipe de voluntários especializados no Serenarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; 

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da catálise evolutiva dos Serenões; o efeito recinológico da busca 

do serenismo; o efeito do aumento do número de Serenões no Planeta Terra. 
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Neossinapsologia: as sinapses evolutivas legadas pelos Seres Serenões impulsionando  

o desenvolvimento do cérebro humano; as neossinapses serenológicas; as neossinapses pacifis-

tas; as neossinapses megafraternistas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a autodecisão; o autoposicionamento; a autorresolução; o autoultimato; 

o autoimperdoamento; a autoincorruptiblidade; o autabsolutismo. 

Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio pensar grande–realizar 

bem; o binômio compreensão-ação; o binômio megameta-megaprioridade. 

Interaciologia: a interação pré-serenão–Serenão; a interação experiência pessoal–tran-

quilidade íntima. 

Crescendologia: o crescendo trafal-trafor; o crescendo evolutivo pré-serenão vulgar– 

–pré-serenão epicon–pré-serenão desperto–pré-serenão evoluciólogo; o crescendo pré-serenismo 

inconsciente–pré-serenismo autoconsciente teórico–pré-serenismo autoconsciente teático. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio primener-eudemonia-eu-

timia; o trinômio evolutivo Despertologia-Evoluciologia-Serenologia; o trinômio autorganiza-

ção-autodisciplina-autocontrole; o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilida-

de; o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade. 

Polinomiologia: o polinômio Epicentrismolgia-Despertologia-Evoluciologia-Serenismo-

logia; o polinômio vontade-intencionalidade-definição-determinação; o polinômio holossomático 

soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio evolutivo verbaciologista-epicon-evo-

luciólogo-Serenão. 

Antagonismologia: o antagonismo assunção pré-serenológica / acomodação evolutiva; 

o antagonismo opção pelo melhor / opção pela mediocridade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin conhecer o melhor e optar pelo pior; o para-

doxo de a decisão cosmoética pessoal, silenciosa e discreta ser supercomunicativa, aumentando  

a força presencial da conscin. 

Politicologia: a tranquilidade política; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a homeostati-

cocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a serenocracia. 

Legislogia: a lei da evolução; a lei do retorno; a lei do maior esforço na conquista do 

serenismo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a maturofilia; a serenofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a eliminação da evoluciofobia; a superação da neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização consciencial. 

Maniologia: a mania de nivelar por baixo; a superação da fracassomania; a mania de 

escolher o pior. 

Mitologia: o mito da inacessibilidade dos serenões; o mito de não precisar investir no 

serenismo por estar muito distante do atual patamar evolutivo; o mito de ser impossível viver 

tranquilo no mundo conturbado; o mito do limite da paciência. 

Holotecologia: a serenoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Opciologia; a Serenismologia; a Autopriorologia; a Homeostati-

cologia; a Cosmoeticologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocoerencio-

logia; a Evoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão; o pré-serenão autoconsciente; o tenepessista; o consci-

enciólogo lúcido; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a pré-serenona; a pré-serenona autoconsciente; a tenepessista; a consci-

encióloga lúcida; a evolucióloga; a Serenona. 
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Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sa-

piens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

evolutivus; o Homo sapiens rationabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: opção pelo serenismo invexológica = a decisão do inversor existencial de 

pautar as próprias manifestações se espelhando no modelo evolutivo máximo, desde a juventude; 

opção pelo serenismo recexológica = o autoposicionamento do reciclante existencial provocando 

megarrecin e reperspectivando, para melhor, todos os setores da existência atual. 

 

Culturologia: a cultura da evolução; a cultura do serenismo; a cultura de paz. 

 

Inteligência. A decisão lúcida de pautar todas as ações diuturnas em consonância com  

a meta da conquista do serenismo é a evidência teática do desenvolvimento da inteligência evo-

lutiva (IE). 

 

Entrevista. Na holobiografia de cada Ser Serenão, provavelmente, houve o momento da 

decisão definitiva resultante na guinada evolutiva a qual impulsionou a autevolução. Eis pergunta 

pertinente a ser feita quando a conscin pré-serenona puder relizar entrevista direta com algum 

Serenão: em qual momento, ao longo da evolução, ocorreu a opção pessoal pelo serenismo  

e, após a decisão, quanto tempo foi necessário para chegar ao patamar evolutivo atual? 

 

Pacifismologia. Quem decide iniciar, desde já, os autesforços para se aproximar da con-

dição do serenismo, seja em qualquer contexto evolutivo, tem por premissa a conduta pacifista.  

A conscin beligerante ainda nem começou a entender teoricamente a condição do serenismo. 

Permanência. A existência dos Seres Serenões evidencia, de maneira lógica, o fato de 

todas as condições negativas, ou trafarinas, a exemplo do sofrimento, da patologia, da tristeza, do 

autassédio, serem transitórias e, em algum momento, serão definitivamente superadas pela cons-

ciência. Da mesma forma, a realidade dos Seres Serenões evidencia o fato das condições positi-

vas, ou homeostáticas, a exemplo da felicidade, do bem-estar, da anticonflitividade e da megaeu-

forização, serem condições evolutivas permanentes a serem conquistadas, algum dia, pelos pré-

serenões. 

Autestima. Há conscins necessitando estudar o serenismo para aumentar a autestima, 

vislumbrando a própria condição consciencial futura de Ser Serenão. Existem, também, conscins 

pré-serenonas carentes de maior cognição sobre o Homo sapiens serenissimus para conter os 

impulsos megalomaníacos da autoimagem superdimensionada e constatar a própria insignificân-

cia frente a realidade evolutiva muito superior, fora do alcance pessoal no momento. 

Otimismo. A proatividade consciencial, tendo em vista as metas evolutivas fundamen-

tadas no modelo teático dos Serenões, gera condição de otimismo tranquilo quanto ao futuro 

pessoal, rumo à condição inarredável do serenismo. 

Multiexistencialidade. Quem opta pela busca do serenismo não mais planifica o auto-

desenvolvimento com base em única vida humana apenas. A megameta pessoal, de longo prazo, 

é multiexistencial. Inicia-se aí a preparação autoconsciente do autorrevezamento e a abordagem 

lúcida da Pré-Intermissiologia. 

Impossibilidade. A lógica da evolução consciencial indica o fato de a opção de jamais 

tornar-se Serenão ser impraticável. Portanto, a decisão possível e cabível, exclusivamente, ao pré- 

-serenão é relativa ao tempo a ser despendido nas recins necessárias para se chegar ao nível evo-

lutivo de Homo sapiens serenissimus. 

 

Atitudes. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 atitudes perfeitamente factíveis de 

serem vivenciadas por qualquer conscin pré-serenona autoconsciente quanto aos princípios evolu-

tivos da Conscienciologia, indicando a opção pelo serenismo: 
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01.  Afetividade: eliminar da autopensenidade qualquer resquício de desafeição, mágoa, 

ressentimento, rivalidade, revanchismo, vingancismo, satisfação malévola e heterassédio intenci-

onal. 

02.  Antimanipulação: suprimir, definitivamente, qualquer vontade ou motivação para 

manipular os seres humanos incautos e as consciexes carentes. 

03.  Antimistificação: renunciar a toda a de fraude, enganação, inautenticidade ou mis-

tificação. 

04.  Antiqueixa: excluir a autovitimização, não mais reclamando de nada, em nenhum 

contexto, admitindo já ter o necessário conhecimento, experiência e maturidade para ser respon-

sável pela própria evolução. 

05.  Assistência: dispor-se a assumir a condição de assistente e não mais de assistido 

para o restante da vida humana atual e a apresentar-se para o trabalho de assistência extrafísica 

imediatamente após a dessoma, assumindo, se possível, a condição de líder interassistencial. 

06.  Autodesassedialidade: posicionar-se quanto à autodesperticidade de maneira defi-

nitiva e irrevogável. 

07.  Benevolência: nutrir amor fraterno e compreensão benevolente às consciências em 

evolução, começando pelos animais domésticos, estendendo a todas as criaturas da natureza,  

a todas os seres humanos e às consciências extrafísicas em qualquer dimensão de manifestação. 

08.  Despoluição: assumir a responsabilidade pela manutenção da limpeza dos holopen-

senes, contribuindo diretamente com as próprias energias conscienciais na remoção de formas-

pensamento patológicas gravitantes, melhorando os ambientes por onde passar. 

09.  Positividade: pensar positivo em todos os contextos e em relação a todas as pessoas 

desejando o melhor para todos, e buscando despertar o melhor em todos. 

10.  Retribuição: deixar de pedir ou reinvidicar qualquer coisa somente para si, reconhe-

cendo já ter recebido muito e estar sempre retribuindo o aprendizado obtido junto aos compassa-

geiros evolutivos, inclusive os assediadores. 

11.  Resolutividade: buscar atuar, em todas as injunções da vida humana, nunca na con-

dição de potencializador de problemas, mas sim como agente catalisador de soluções. 

 

CPC. O código pessoal de Cosmoética da conscin interessada em dinamizar a própria 

evolução, inevitavelmente, precisará sofrer revisão crítica profunda quando começar a estudar, se-

riamente, o modelo evolutivo do Homo sapiens serenissimus. Tal fato se torna, ainda, mais irre-

sistível se a conscin pré-serenona autoconsciente tiver algum contato extrafísico direto com al-

gum Serenão. 

Anonimato. O pré-serenão, devido à necessidade de interação com outras consciências, 

ainda não pode e nem deve tentar praticar o anonimato adotado pelos Seres Serenões. Contudo, já 

pode iniciar a prática da assistência anônima, discreta, sem jamais esperar gratificação, retribui-

ção, reconhecimento, homenagem, aplauso ou elogio. 

Evocação. O acoplamento direto com alguma consciência mais evoluída durante a prá-

tica da tenepes é aspiração legítima do desenvolvimento do tenepessista, porém o mais correto  

é tentar alcançar a condição do serenismo pessoal por meio de recins contínuas, visando a melhor 

aproximação possível com o modelo do Homo sapiens serenissimus. Em vez de evocar, ou reivin-

dicar, a presença do Ser Serenão, é mais digno buscar, o quanto antes possível, ser Serenão. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a opção pelo serenismo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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04.  Candidatura  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Fluxo  serenológico:  Serenologia;  Homeostático. 

11.  Hipótese  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

14.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Pré-serenão:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  RIGOR,  A  DENOMINAÇÃO  PRÉ-SERENÃO  IDENTIFICA 
A  CONSCIN  COM  POSSIBILIDADE  DE  FAZER  A  OPÇÃO  

PELO  SERENISMO  ENQUANTO  META  EVOLUTIVA  MÁXIMA  

EXEQUÍVEL,  A  SER  ALCANÇADA  EM  TEMPO  OPORTUNO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a condição do Homo sapiens serenissi-

mus sendo a realidade evolutiva pessoal no futuro? Quando? Quais providências já pode tomar 

agora para abreviar tal conquista evolutiva pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 1a Ed.; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

903 a 982. 

2.  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 989, 1.334, 1.524 e 1.527. 

 

E. E. B. 
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O P E R A Ç Ã O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A operação é o complexo de meios operativos combinados com aplicação de 

medidas supostamente necessárias para a obtenção de resultado específico, seja positivo ou negati-

vo, evolutivo ou regressivo, pacífico ou belicoso, de natureza política, militar, social, financeira 

ou empresarial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo operação vem do idioma Latim, operatio, “ação de trabalhar; tra-

balho; obra; sacrifícios”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Empreendimento em equipe. 2.  Esquema de trabalho grupal. 3.  For-

ça-tarefa. 4.  Campanha pública. 5.  Programa público. 6.  Esforço concentrado. 7.  Mutirão.  

8.  Ajuntamento operativo 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo operação: 

inoperante; operabilidade; operacional; operacionalidade; operacionalismo; operacionalização; 

operacionalizador; operacionalizar; operacionismo; operador; operadora; operando; operante; 

operatório; operatriz. 

Neologia. As duas expressões compostas minioperação pública e megaoperação pública 

são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Trabalho rotineiro. 2.  Tarefa pessoal. 3.  Trabalho individual iso-

lado. 

Estrangeirismologia: a blitz aplicada no trânsito da cidade; o tour de force; o Adminis-

trarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento psicomotriz. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene ambiental do teatro de operações. 

 

Fatologia: a operação; a variável da Conscienciologia; a operação integrada; a operação 

racional; a operação anunciada; a operação de surpresa; a operação intrusiva; o transtorno públi-

co; o impacto da operação; a operação repetitiva de rotina; a operação como sendo seleção e reso-

lução de problemas; a mobilização das pessoas para a operação; o embasamento técnico; o auxílio 

do voluntariado; a abrangência da operação; o esquema; o sistema; o arrastão técnico oficial;  

a surpreendência da operação; a operação profilática da vacinação infantil; a vida citadina do ur-

banita; a operação Condor, mortífera, no Chile e outros países sulamericanos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da coesão; o princípio da responsabilidade grupal. 

Teoriologia: a teoria da globalização. 

Tecnologia: a técnica do foco da demanda. 

Binomiologia: o binômio rotina-progresso. 

Interaciologia: a interação líder-liderado; a interação problema-solução; a interação 

individualidade-grupalidade; a interação divisão de esforços–multiplicação de resultados; a inte-

ração Estado-Socin; a interação eficiência-eficácia; a interação operação-paroperação; a intera-

ção ação intrafísica–ação extrafísica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16036 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo contorno / enfrentamento; o antagonismo iniciativa 

/ acabativa; o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo saúde / doença; o an-

tagonismo atacadismo / varejismo; o antagonismo acerto grupal / interprisão grupocármica; 

o antagonismo feitos cosmoéticos / façanhas belicistas; o antagonismo mobilização / desmo-

bilização. 

Politicologia: a tecnocracia; a automotocracia; a belicosocracia. 

Legislogia: a lei da oferta e procura. 

Filiologia: a laborfilia. 

Sindromologia: a síndrome da debilidade mental da coletividade. 

Holotecologia: a experimentoteca; a assistencioteca; a socioteca; a energoteca; a eti-

coteca; a gregarioteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Con-

viviologia; a Sociologia; a Interassistenciologia; a Civilizaciologia; a Reurbanologia; a Sinergisti-

cologia; a Catalisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser inte-

rassistencial; o grupo profissional; a equipe técnica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens operator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vul-

garis; o Homo sapiens bellicosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minioperação pública = a do Banco Central comprando dólares no mer-

cado financeiro; megaoperação pública = a do Departamento de Trânsito ajudando na prevenção 

de bandalhas, na educação e conscientização geral da população quanto ao tráfego nas cidades  

e rodovias. 

 

Culturologia: as reconfigurações culturais. 
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Teaticologia. Pela Cosmoeticologia, toda operação exige a máxima atenção inicial. Pre-

missas insuficientes levam a conclusões inconclusivas. Raciocínio sobre hipóteses será sempre 

abstração. Se o primeiro passo é torto, há sempre a possibilidade do caminhante acabar no acosta-

mento. Na teática, o 1% da teoria, embora reduzido, é indispensável e decisivo a fim de se manter 

a Cosmoeticologia nas operações evolutivas. 

Proexologia. Sob a ótica da Evoluciologia, a árvore é monumento vivo da Natureza. To-

da estátua é natimorta. Monumento é tumba com epitáfio. As praças das metrópoles estão repletas 

de canteiros de cemitérios. Evitemos fazer curativos em cadáveres. A vida humana é transitória, 

mas tem valor evolutivo específico e não deve, racionalmente, ser menosprezada. O tempo urge. 

O passado já era. Importa estruturar a operação para executar a proéxis pessoal. 

 

Taxologia. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, 7 características básicas, lista-

das em ordem funcional, explicitando de modo mais amplo o universo das operações mais comuns na 

vida consciencial moderna: 

1.  Movimentos públicos: a Sociologia; o Estado; o governo local. 

2.  Sistema: o universo específico de aplicação. 

3.  Esquemas: o método aplicado; a divulgação; a Logística; a Estratégia. 

4.  Limites da operação: a infraestrutura; as prospectivas. 

5.  Megaoperações: de ampla abrangência; a cooperação dos segmentos sociais. 

6.  Instrumentalidade: os recursos técnicos; as implementações. 

7.  Saldos: a eficácia do trabalho; os resultados finais; a repetição da operação. 

 

Liberologia. Dentro da Intrafisicologia, praticamente todas as pessoas são obrigadas  

a fazer negócios ou operações na Socin. O primeiro negócio honrado obrigando a consciex renas-

cida a fazer é com a família consanguínea, em função da grupocarmalidade. O compléxis, a eufo-

rin, a primener e a serenidade começam por este primeiro passo, aparentemente tão simples e co-

mum, mas crucial e decisivo, representando liberdade ou prisão. 

Vivenciologia. De acordo com a Proexologia, conceber é fácil, executar é difícil. Tam-

bém começar é fácil, manter é difícil em qualquer operação humana mais complexa. 

 

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 operação, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  QUALIDADE  DO  HOLOPENSENE  PESSOAL  APARECE 
NA  RAZÃO  DIRETA  DOS  COMPONENTES  PACIFICADORES  

OU  BELIGERANTES.  OS  INSTRUMENTOS  QUALIFICAM  
 O  NÍVEL  COSMOÉTICO  DAS  OPERAÇÕES  EM  GERAL. 
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Questionologia. Você participa de alguma operação permanente? Já foi envolvido em 

alguma operação das autoridades? 

 
Bibliografia  Específica: 
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02.  A Gazeta do Iguaçu; Redação; Operação Centro Tranquilo será Intensificada; Tabloide; Diário; Ano 

11; N. 3.351; Caderno: 1; Seção: Cidade; 1 foto; Foz do Iguaçu, PR; 02.12.99; página 7. 

03.  A Gazeta do Iguaçu; Redação; PM faz Balanço da Operação Verão (Litoral do Estado do Paraná); Ta-
bloide; Diário; Ano 13; N. 3.691; Caderno: 1; Seção: Litoral; Foz do Iguaçu, PR; 04.01.01; página 29. 

04.  Bacarin; Raquel; Polícia começa a Operação Carnaval; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Seção: Rodo-
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06.  Carvalho, Sandresa; Operação de Guerra para Prender Homicida; A Gazeta; Jornal; Diário; Ano LXXII; 
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08.  Correio do Estado; Redação; Operação Boiadeiro será Avaliada Hoje (Entrada de Gado Paraguaio); Jor-

nal; Diário; Ano 47; N. 14.226; Caderno: A; Seção: Economia; Campo Grande, MS; 19.09.2000; página 7 – A. 

09.  Dolci, Luís Alfredo; Polícia Militar faz Megaoperação de Desarmamento; Gazeta do Povo; Jornal; Diá-
rio; Ano 82; N. 26.022; Seção: Segurança; Curitiba, PR; 19.01.01; página 4. 

10.  Folha de S. Paulo; Redação; Operação para Resgatar Submarino tem Problemas; Jornal; Diário; Ano 

80; N. 26.209; Seção: Brasil; 1 foto; São Paulo, SP; 04.01.01; página A – 5. 
11.  Freire, Aluizio; Operação Baixo Gávea (Rio de Janeiro); Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 265; 

Seção: Cidade; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 29.12.99; página 24. 

12.  Gazeta do Povo; Redação; Começa Operação para Resgatar Tripulação de Submarino Russo; Jornal; 
Diário; Ano 82; N. 25.868; Seção: Mundo; 1 fichário; 1 foto; 1 ilus.; 1 mapa; Curitiba, PR; 16.08.2000; página 35. 

13.  Gazeta do Povo; Redação; Furtos e Roubos faz “Operação Limpeza” e prende Sete (Furtos, Assaltos  

& Receptações); Jornal; Diário; Ano 83; N. 26.040; Seção: Policial; 1 foto; Curitiba, PR; 06.02.01; página 30. 
14.  Gazeta do Povo; Redação; Megaoperação para Sequestrar Bens de Nicolau: Governo quer Recuperar 

Dinheiro desviado do TRT-SP; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.891; Caderno: Brasil; Seção: Judiciário;  

3 fotos; Curitiba, PR; 08.09.2000; página 13. 
15.  Gazeta do Povo; Redação; Megaoperação vai Começar pelas Regiões Sul e Leste (Segurança); Jornal; 

Diário; Ano 82; N. 25.967; Seção: Segurança; Curitiba, PR; 23.11.2000; primeira página (chamada) e 3. 

16.  Gazeta do Povo; Redação; Operação reúne Policiais de Todo o País; Jornal; Diário; Ano 83; N. 26.165; 
Seção: Segurança; 1 foto; Curitiba, PR; 11.06.01; página 14. 

17.  Gonzales, Daniel; Operação Verão começa no Litoral Sul; Jornal da Tarde; Diário; Ano 35; N. 11.084; 
Seção: Geral; São Paulo, SP; 26.12.2000; página 9 – A. 

18.  Luiz, Edson; Megaoperação combate Crime Ambiental na Amazônia; Folha do Paraná; Jornal; Diário; 
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N. 38.975; Seção: Ambiente; 1 foto; São Paulo, SP; 03.07.2000; página A – 9. 

21.  Monteiro, Carlos; Operação Tapa-bumbum (Outdoors do Rio de Janeiro); Extra; Jornal; Diário; Ano III;  

N. 990; Seção: Geral; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 19.12.2000; página 7. 
22.  Niebieskikiurat, Natasha; Huellas de la Operación Cóndor; Reportagem; Clarín; Tabloide; Diário; Ano 

LV; N. 19.290; Seção: Internacionales; 1 foto; Buenos Aires; Argentina; 09.10.99; página 46. 

23.  O Paraná; Redação; Megaoperação contra-ataca em Foz (Antiviolência & Segurança Pública); Jornal; 
Diário; Ano XXV; N. 7.426; Seção: Policial; 4 fotos; Cascavel, PR; 31.01.01; primeira página (manchete) e 12. 

24.  O Paraná; Redação; Operação Carnaval será lançada na Sexta; Jornal; Diário; Ano XXV; N. 7.444; 

Seção: Policial; Curitiba, PR; 21.02.01; página 11. 
25.  O Paraná; Redação; Operação do BC fracassa e Dólar dispara (Desvalorização do Real); Jornal; Diário; 

Ano XXV; N. 7.492; Seção: Nacional; 1 foto; Cascavel, PR; 21.04.01; primeira página (manchete) e 8. 

26.  O Paraná; Redação; Operação Tapa-buracos inicia na Terça-feira; Jornal; Diário; Ano XXV; N. 7.418; 
Seção: Fronteira; 1 foto; Cascavel, PR; 21.01.01; página 15. 

27.  O Paraná; Redação; Operação Verão prejudica Interior do Paraná; Jornal; Diário; Ano XXV; N. 7.418; 

Seção: Policial; 1 foto; Cascavel, PR; 21.01.01; página 11. 
28.  O Paraná; Redação; Policiais iniciam “Operação Tiradentes”; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 23;  

N. 7.189; Caderno: Policial; Seção: Prevenção; 1 foto; Cascavel, PR; 20.04.01; página 11. 

29.  Pennafort, Roberta; Polícia repete Megaoperação na Bolsa do Rio; Reportagem; O Estado de São 
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O P E R O S I D A D E    E V O L U T I V A  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A operosidade evolutiva é condição construtiva da conscin, homem ou mu-

lher, minipeça interassistencial lúcida, prestativa e diligente, capaz de manter metas existenciais 

definidas, com autempenho em atingi-las, visando o compléxis pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra operosidade provém do Latim, operositas, atis, “excesso de tra-

balho, de cuidado”. O vocábulo operosidade surgiu no Século XX. O termo evolutivo advém do 

idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de de-

senrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Laboriosidade evolutiva. 2.  Operosidade pró-compléxis.  

Neologia. As 4 expressões compostas operosidade evolutiva, operosidade evolutiva mí-

nima, operosidade evolutiva intermediária e operosidade evolutiva máxima são neologismos téc-

nicos da Maxiproexologia. 

Antonimologia: 1.  Operosidade anticosmoética. 2.  Improdutividade evolutiva. 3.  Ne-

gligência à autevolução.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à capacidade de realizar as tarefas evolutivas da maxiproéxis. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, na ordem alfabética, relevantes ao tema: 

1.  “Megapeça. Não se contente em ser tão somente pequena arruela, mas, pelo menos,  

a minipeça lúcida em desenvolvimento para se transformar em megapeça operosa do Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial”. 

2. “Operosidade. Tanto o período intermissivo quanto a vida humana não representam 

férias remuneradas para nenhuma consciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do labor evolutivo; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a operosidade evolutiva; a aplicação de autodeveres intermissivos cosmoéti-

cos; o nível dos trabalhos libertários da proéxis pessoal; o autesforço concentrado; a diligência 

disciplinada; a autolucidez operosa; a autoprontidão operacional; a abertura voluntária ou espon-

tânea para auxiliar na construção de gescons grupais; o hábito de agir com presteza em favor dos 

outros; a tranquilidade operosa; a folha pessoal de serviços assistenciais movimentada; o auto-

comprometimento aos trabalhos interassistenciais maxiproexológicos; o senso teático de grupali-

dade evolutiva; a autexperimentação do ativismo evolutivo com dosagem da autodisponibilidade; 

as operações interassistenciais na Socin; a proexialidade virtuosa; a abnegação discreta, sem wor-

kaholism; o compromisso cosmoético com o mandato existencial; a maxiproexialidade; a automo-

bilidade proéxica; a autovivência da vida intrafísica útil e colaborativa; a resolução de problemas 

existenciais; a produtividade construtiva; a aplicação dos talentos pessoais e aportes proexológi-

cos recebidos; o engajamento contínuo em atividades conscienciocêntricas; o deleite pela realiza-

ção de tarefas evolutivas; a autossatisfação dos resultados evolutivos; a condição do desperto ope-

rário evolutivo. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a condição de operosi-

dade do projetor lúcido veterano; a operosidade interdimensional da assistência tenepessista;  
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a atuação do epicon lúcido entrosado ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;  

a operosidade energética; a conexão operosa, profícua e permanente do teleguiado autocrítico 

com amparadores extrafísicos; a operosidade evolutiva da consciex intermissivista lúcida nas co-

munexes; o revezamento laboral em equipex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo concepção proéxica–práxis proexológica; o sinergismo 

senso de dever–pragmatismo evolutivo; o sinergismo responsabilidade existencial–autoconheci-

mento aplicado; o sinergismo autodesassedialidade–autodisponibilidade interassistencial; o si-

nergismo tenacidade evolutiva–operosidade proexológica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio dos paradeveres conscienci-

ais; o princípio evolutivo do trabalho consciencial incessante, continuado e multímodo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da evolutividade continuada; a teoria do me-

gafoco existencial; a teoria da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a técnica da inversão 

existencial; a técnica da reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: a participação ativa no voluntariado conscienciológico; o exercício do 

paravoluntariado assistencial em tempo integral.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodes-

pertologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos da aplicação operosa da intermissividade pessoal; 

os efeitos autevolutivos do investimento no labor evolutivo continuado; a autorreeducação consci-

encial enquanto efeito da operosidade autevolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do traquejo operacional na realização dos 

trabalhos interassistenciais proexológicos; as neossinapses conquistadas pelo dinamismo prolí-

fico da conscin operosa; as paraneossinapses da laboriosidade autevolutiva multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo operações proexológicas–completismo existencial; o empenho evolu-

tivo do intermissivista operoso atuante no ciclo multiexistencial pessoal; o ciclo predisposição 

prestimosa–cooperação evolutiva–ominicooperatividade cosmoética. 

Binomiologia: o binômio megatrafores operantes–maxifraternidade vivenciada. 

Interaciologia: a interação conscin proexista paraperceptiva–consciex amparadora pa-

rapreceptora; a interação reciclogenia–dinamismo autevolutivo; a interação equipin-equipex. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio planejamento-providên-

cia-operação; o trinômio proexológico operacionalizar-realizar-sustentar; o trinômio interassis-

tencial autorrenúncia-abnegação-autossacrifício cosmoéticos. 

Polinomiologia: o polinômio empreendedorismo-operosidade-criatividade-atacadismo. 

Antagonismologia: o antagonismo operosidade maxiproexológica / hibernação evoluti-

va; o antagonismo intermissivista operoso / consbel operativa; o antagonismo proficiência proé-

xica / ineficácia existencial; o antagonismo construtividade dinâmica / inatividade consciencial. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo; a lei da interdependência 

consciencial; a lei da maxiproéxis. 

Filiologia: a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a laborfilia. 

Fobiologia: a ausência de proexofobia; a profilaxia à evoluciofobia. 

Sindromologia: a saída da síndrome da fadiga crônica; a superação da síndrome da me-

diocrização consciencial; a anulação da síndrome da dispersão consciencial; a autocura da sín-

drome do desviacionismo; a extinção da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 
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Holotecologia: a volicioteca; a disciplinoteca; a traforoteca; a laboroteca; a convivio-

teca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a voluntarioteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Autodeterminologia; a Energossomatologia; 

a Autopriorologia; a Autexperimentologia; a Teaticologia; a Autorrevezamentologia; a Lucidolo-

gia; a Holomaturologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin operosa. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o operário evolutivo; o traba-

lhador consciencial. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a operária evolutiva; a tra-

balhadora consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens operator; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens gruppalis; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: operosidade evolutiva mínima = a autodedicação contínua à assistenciali-

dade cosmoética pela conscin pré-serenona; operosidade evolutiva intermediária = o desempenho 

autevolutivo magno do desperto multicompletista; operosidade evolutiva máxima = a atuação 

transafetiva, interdimensional e multimilenar do Homo sapiens serenissimus.  

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade consciencial; a cultura da grupalidade 

quando operosa e cosmoética.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a operosidade evolutiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 
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02.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autoprontidão:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  operosa:  Eficienciologia;  Neutro. 

07.  Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

08.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

09.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Intensidade  existencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Operação:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Realização  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  MAIOR  OPEROSIDADE  EVOLUTIVA  É  ALCANÇADA  

QUANDO  A  CONSCIÊNCIA  APRENDEU  A  ATUAR  ENQUAN-
TO  MINIPEÇA  MULTIDIMENSIONAL  LÚCIDA  E  JÁ  CUMPRE,  

SEM  VACILAÇÕES,  OS  AUTODEVERES  COSMOÉTICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o nível, extensão e profundidade do labor 

evolutivo e da intercooperação cosmoética pessoal? Mensurou os proveitos do emprego autocons-

ciente da operosidade interassistencial? 
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O P O R T U N I D A D E    D E    AJ U D A R  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A oportunidade de ajudar é o ensejo, espontâneo ou provocado, surgido na 

vida consciencial para a conscin lúcida, ocasião favorável para prestar assistência, taconística-ta-

rística, aos companheiros evolutivos, homens e mulheres, conscins e consciexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo oportunidade deriva do idioma Latim, opportunitas, “oportunida-

de; ocasião favorável”. Surgiu no Século XV. A palavra ajudar procede também do idioma La-

tim, adjutare, “ajudar; assistir; socorrer por muitas vezes”. Apareceu no Século XI. 

Sinonimologia: 01.  Oportunidade de assistir. 02.  Ensejo de ajudar. 03.  Ensejo de assis-

tir. 04.  Chance de ajudar. 05.  Deixa assistencial. 06.  Ocasião assistencial oportuna. 07.  Socorro 

providencial. 08.  Momento de acolhimento assistencial. 09.  Assistência pontual. 10.  Razão de 

ajudar. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo ajuda: aju-

dada; ajudadeira; ajudado; ajudadoiro; ajudador; ajudadora; ajudadouro; ajudância; ajudante; 

ajudante-de-ordens; ajudar; ajudoiro; ajudouro. 

Neologia. As duas expressões compostas oportunidade de ajudar imposta e oportunida-

de de ajudar autocriada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Oportunidade de ser assistido. 2.  Oportunidade da omissuper.  

3.  Momento inapropriado de ajudar. 

Estrangeirismologia: a open mind; o passe-partout assistencial; os links assistenciais;  

o bis dat qui cito dat. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade assistencial da megafraternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a oportunidade de ajudar; a oportunidade de ajudar taconística; a oportunida-

de de ajudar tarística; a deixa evolutiva; o ensejo da reciclagem existencial; a chance de ajudar;  

a vida humana na Terra como a Escola da Fraternidade; a autolucidez interassistencial; a auto-

predisposição interassistencial; a solidariedade; a hiperacuidade interassistencial pessoal; a pessoa 

certa, no momento certo e local certo quanto à interassistencialidade; a interassistencialidade gru-

pal; a perda da oportunidade de assistencialidade passada batida; a evitação do acumpliciamento 

grupocármico; a omissuper; o autodiscernimento interpessoal para se viver melhor; a assistência 

amadora; a assistência profissional. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o contato com  

o amparador extrafísico de função; a prática diária da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da confluência amparador extrafísico–conscin assisten-

te–assistido. 

Principiologia: o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princípio da in-

separabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria do amparo funcional; a teoria do amparo grupal; a teoria do am-

paro individual. 

Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial. 

Voluntariologia: a voluntária minipeça assistencial lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia. 

Efeitologia: o efeito halo, ou em ricochete, da interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses da interassistencialidade fixadas para o resto da vi-

da humana. 

Ciclologia: o nível da atividade do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a oportunidade circunstancial de ajduar; a oportunidade inesperada de 

ajudar; a oportunidade profilática de ajudar; a oportunidade cavada de ajudar; a oportunidade in-

tervencionista de ajudar; a oportunidade amparada de ajudar; a oportunidade anônima de ajudar. 

Binomiologia: o binômio (duplista) assistente-assistido; o binômio dinâmico maximeca-

nismo multidimensional–minipeça interassistencial. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo desamparado / amparado; o antagonismo despos-

suído / privilegiado. 

Paradoxologia: a alta compreensão do assistente de quando a melhor ajuda é não aju-

dar (abstenção; omissão superavitária). 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; 

a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei da empatia evolutiva; a lei da interde-

pendência consciencial. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a cronoteca; a voli-

cioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Traforologia; a Voli-

ciologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Cronologia; a Recexologia; a Perdologia;  

a Enganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a pessoa assistente; a pessoa assistível; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; os despossuídos em geral. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as despossuídas em 

geral. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

coadjutor; o Homo sapiens activus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: oportunidade de ajudar imposta = o ensejo assistencial gerado pelos con-

tingenciamentos naturais, grupocármicos, da própria vida humana; oportunidade de ajudar auto-

criada = o ensejo assistencial gerado pela vontade e determinação da própria conscin lúcida com-

petente quanto à interassistencialidade. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a oportunidade de ajudar, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Incivilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

AS  GRANDES  OPORTUNIDADES  DE  AJUDAR,  EM  GERAL,  
SURGEM  NA  VIDA  HUMANA  SOB  A  INSPIRAÇÃO  DOS  

AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS  DE  FUNÇÃO,  POR  MEIO  

DE  EXTRAPOLACIONISMOS  JÁ,  POR  SI,  ASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe aproveitar cosmoeticamente as oportunida-

des de ajudar os outros? Hoje, você vive convicto do imperativo da interassistencialidade para se 

evoluir? 
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O P O R T U N I D A D E    D E    M E L H O R I A  
( RE C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A oportunidade de melhoria é a circunstância, ocasião ou conjuntura favo-

rável à consciência em aproveitar os fatos, as companhias e as experiências oferecidas para aper-

feiçoar-se, melhorar-se e reciclar-se intraconsciencialmente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo oportunidade deriva do idioma Latim, opportunitas, “oportuni-

dade; ocasião favorável. Surgiu no Século XV. O termo melhor procede também do idioma La-

tim, melior, “melhor; mais forte; que está em melhor estado”. As palavras melhor e melhoria apa-

receram no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Oportunidade de reciclagem. 2.  Chance de melhoria. 3.  Ensejo de 

melhoria. 

Neologia. As 4 expressões compostas oportunidade de melhoria somática, oportunidade 

de melhoria energética, oportunidade de melhoria psicossomática e oportunidade de melhoria 

mentalsomática são neologismos técnicos da Reciclologia. 

Antonimologia: 1.  Conjuntura antievolutiva. 2.  Ocasião assediadora. 3.  Circunstância 

antirrecin. 

Estrangeirismologia: as melhorias ad aeternum; o upgrade da História Pessoal; o lema 

carpe diem; o pit stop necessário e renovador; o modus faciendi de reciclar-se; a stratégia calcu-

lista perante as renovações; o acid test reciclológico; a autovigilância full time; a vida não resumi-

da ao dolce far niente; o aproveitamento dos feedbacks úteis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à recexibilidade contínua. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Oportunida-

de: chance autorreflexiva. Oportunidade: momento presente. Viver é reaprender. 

Coloquiologia: a escolha de agarrar as oportunidades, em termos de melhoria íntima  

o fato de a Natureza não dar saltos espetaculares; a inexistência da receita de bolo em se 

tratando de consciência; o ato de tirar leite de pedra frente às situações críticas; o ato de suar  

a camisa no esforço da renovação; o erro em deixar a vida levar de qualquer maneira; o ato de 

dar a volta por cima; a postura de querer mover céus e terras visando alcançar melhor patamar 

evolutivo; o estado de graça gerado pelas autoconquistas. 

Citaciologia. Eis, duas breves citações, capazes de explicitar o tema: – Não corrigir nos-

sas falhas é o mesmo que cometer novos erros (Confúcio, 551–479 a.e.c.). Pedra que rola não 

cria musgo (Benedito Pereyra, 1605–1681). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da oportunidade de melhoria; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenida-

de; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a retilineraridade  

pensênica. 

 

Fatologia: a oportunidade de melhoria; os rastros e assinaturas pensênicas qualificados 

em cada automanifestação; a prontidão íntima para melhorar; as chances de mudança; o reapren-

dizado holossomático; a recuperação de cons adormecidos; as diversas e diferentes atividades  

e / ou rotinas proporcionando melhorias holossomáticas; a opção pelo autaprendizado; a escolha 

pelo melhor; o ato de toda mudança necessitar ser assentada; a reciclagem acontecendo passo  

a passo; o elogio servindo de reforço ao esforço alheio; a adaptação quanto ao neoego; a autofle-
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xibilidade; o autorresgate; a qualificação íntima; as readaptações; a crise de identidade gerada an-

te as oportunidades; a desestabilização momentânea para estabilização futura; a atenção aos sinais 

do soma; o reaprendizado contínuo, permanente, incessante, ininterrupto; a influência benéfica do 

heterexemplarismo; a reciclagem íntima e a familiar; o detalhismo caracterizando o aperfeiçoa-

mento; a reverberação das recins nos ambientes e nas pessoas; as terapias alternativas; as novas 

fórmulas pessoais de melhoria proporcionando novos resultados; a satisfação diante do auten-

frentamento dos desafios; o abertismo consciencial diante das adversidades; a criatividade nas 

recins; a tábula rasa perante as mudanças; o destemor desencadeando a viragem de mesa da vida; 

as adaptações mútuas; a Higiene Consciencial; a recin forçada; a recin refletida; a recin favore-

cendo a mudança de temperamento; as reflexões geradas pelas interações interpessoais (exempla-

rismo); a materialização do aprendizado transformado em verbete da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; a saturação mental sadia; a reinvenção de si mesmo; a apriorismose impedindo o rea-

prendizado; o despojamento para admitir não saber tudo, mas poder aprender; os autesforços con-

tinuados e perseverantes; o autorreconhecimento perante cada melhoria íntima; a agenda diária da 

aprendizagem; as decisões proativas; as biografias gerando reflexões e conclusões; a saturação 

mental com a ideia de melhoria; a multidisciplinaridade; o nó górdio estrategicamente superado;  

a anticonflitividade; a seletividade diante das escolhas; a coerência sinalizando higidez; a des-

construção da autoimagem idealizada; a evitação quanto à dispersão consciencial; o foco nas re-

soluções; a saída da zona de conforto; a autolibertação dos entraves íntimos; a reprogramação da 

rota evolutiva; a qualificação pessoal; a autodisposição para recomeçar quando preciso; a infor-

mação substituindo o medo; o autenfrentamento realista a respeito de si mesmo (Autoconscien-

ciometria); a imunidade energética ocasionada pelo posicionamento cosmoético; a condição de 

descer do salto alto; o legado do conhecimento de vida somado ao conhecimento enciclopédico, 

ampliados pela teática pessoal; o desenvolvimento da maturidade consciencial; a força presencial 

da verbação; as equipes multidisciplinares no auxílio à cura holossomática; a adaptabilidade dian-

te da adversidade; a vitória frente ao contrafluxo; a retilinearidade pensênica favorecendo o surgi-

mento de melhoria; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a oportunidade de resgate das consréus do 

grupo evolutivo pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paragenética atu-

ante; os banhos de energia; a sinalética energética e parapsíquica pessoal funcionando enquanto 

alerta; a projeção lúcida revigorante; os bagulhos energéticos impeditivos das renovações; o retro-

temperamento anacrônico; as renovações e conquistas evolutivas cumulativas para vidas posterio-

res; a paraprendizagem; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-recin; o sinergismo organização-disciplina;  

o sinergismo autesforço-renovações; o sinergismo Autocriticologia–mudança íntima; o sinergis-

mo inautencidade–loc externo; o sinergismo criatividade-neoideia; o sinergismo cicatriz-paraci-

catriz; o sinergismo esmorecimento-preguiça; o sinergismo expectativa-frustração; o sinergismo 

orgulho-negação. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio evolutivo do devagar e sempre; o princípio de toda  conscin es-

tar ensinando algo na Escola Terrestre; o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal;  

o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio de mudar ou mudar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuante na recin; o código de eti-

queta social. 

Teoriologia: a teoria da Recexologia; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da minipeça no maximecanismo multidimensional; a técnica do 

Gráfico 360º; a técnica da conscin-cobaia; a técnica do detalhismo; a técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica; a técnica da erudição, proporcionando autodesassédio; a técnica da conscin-tra-
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for; a técnica do cosmograma; a técnica do diário pessoal; a técnica do programa 5 S (seiri, sei-

ton, seiso, seiketsu, shitsuke). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da sinalética 

energética pessoal; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicolo-

gia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-

légio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: os efeitos harmonizadores proporcionados pelos amigos e familiares; os 

efeitos sadios dos ambientes arborizados; os efeitos providenciais da equipe multidisciplinar; os 

efeitos profiláticos da vida equilibrada; os efeitos retilíneos alcançados com a autorganização; 

os efeitos patológicos do controle exacerbado; os efeitos tarísticos da leitura; o efeito libertador 

do destemor evolutivo; o efeito sadio das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) no desenvolvi-

mento dos voluntários; os efeitos desassediantes e reflexivos gerados pelas Tertúlias Conscienci-

ológicas (Curso de Longo Curso). 

Neossinapsologia: as reflexões ocasionadas pela reciclagem holossomática gerando ne-

ossinapses; as neossinapses resultantes das mudanças de hábitos; a persistência em reformular 

retrossinapses diante da aquisição de neossinapses; a criação de neossinapses sadias e apazigua-

doras. 

Ciclologia: o ciclo autorreflexão-autodiagnóstico-autoplanejamento; o ciclo esclareci-

mentos-reeducação-mudança; o ciclo saúde-doença-convalescença; o ciclo autopesquisa–melho-

ria íntima–autenticidade; o ciclo crise-adaptação-mudança-melhoria; o ciclo recéxis-recin-ma-

nutenção; o ciclo errar–identificar o erro–admitir o erro–aprender com o erro–corrigir o erro– 

–acertar. 

Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio alerta-providência; o binômio ad-

versidade-aprendizado; o binômio coerência-ortopensenidade; o binômio detalhismo-exaustivi-

dade; o binômio (harmonizador) amparabilidade-amparado; o binômio (estagnador) orgulho-ne-

gação; o binômio profilaxia-negligência; o binômio admiração-discordância com relação à reali-

dade íntima; o binômio equilíbrio-desequilíbrio; o binômio detalhista burilar-aprofundar; o binô-

mio recin-recéxis; o binômio repressão-desrepressão; o binômio crise aproveitada–crise desper-

diçada; o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio zona de conforto–incompléxis; o binômio 

sucesso-fracasso; o binômio responsabilidade-compartilhamento. 

Trinomiologia: o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio repensar-reavaliar-reciclar; 

o trinômio conscientização-reeducação-heteresclarecimento; o trinômio tempo-ação-resultado;  

o trinômio rigidez-inflexibilidade-repressão enquanto dificultador das renovações; o trinômio 

presente-passado-futuro; o trinômio empenho-esforço-dedicação; o trinômio motivação-traba-

lho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

(aliteração) recomeçar-renovar-reciclar-reaprimorar; o polinômio autocobrança–autassédio– 

–pressão holopensênica–erro. 

Antagonismologia: o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução. 

Paradoxologia: o paradoxo de a doença poder ser educativa ou promover recin; o pa-

radoxo de o ser humano ser livre e autaprisionar-se. 

Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a evolucioracia; a cosmoeticocracia;  

a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de ação e reação; a lei do retorno; a lei do mo-

vimento ininterrupto. 

Filiologia: a verbaciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a cosmoeticofi-

lia; a reciclofilia; a coerenciofilia. 

Fobiologia: o medo de mudanças. 

Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela. 

Mitologia: o mito da Fênix; o mito castrador de ninguém mudar. 
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Holotecologia: a reeducacioteca; a recexoteca; a teaticoteca; a interassistencioteca;  

a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a voluntarioteca; a cosmovisioteca. 

Interdisciplinologia: a Reciclologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia; a Interas-

sistenciologia; a Conscienciocentrologia; a Conviviologia; a Cuidadologia; a Temperamentologia; 

a Organizaciologia; a Rotinologia; a Coerenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquiso-

logia; a Autobiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin semperaprendente; o reciclante existencial; o retomador de tarefa; o ser neofílico 

lúdico; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comple-

tista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o empreendedor; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparador intrafísica;  

a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivió-

loga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a siste-

mata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a empreendedora; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapi-

ens cognopolita; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: oportunidade de melhoria somática = o ensejo para qualificar a dieta; 

oportunidade de melhoria energética = o ensejo para os exercícios favorecedores da higidez 

energossomática; oportunidade de melhoria psicossomática = o ensejo para a reorganização vi-

sando o equilíbrio emocional; oportunidade de melhoria mentalsomática = o ensejo para o desen-

volvimento e aperfeiçoamento intelectual. 

 

Reciclagem. Sob a ótica da Reciclologia, eis, listadas em ordem alfabética, 30 posturas 

íntimas e / ou ações possíveis de proporcionar mudanças e melhorias no âmbito geral, às consci-

ências: 

01. Acerto. O reconhecimento do acerto enquanto resultado e coroamento de tentativas. 

02. Acuidade. A atenção às dicas dos amparadores e registro dos insigths. 

03. Antiprocrastinação. A realização das tarefas ou providências evitando a poster- 

gação. 

04. Aproveitamento. O senso de aproveitamento das situações, momentos e companhi-

as para trocas de vivências e aprendizado. 
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05. Autaceitação. A aceitação da própria realidade possibilitando a reciclagem a partir 

de decisão pessoal. Autaceitação não é conformismo. 

06. Autoconsciencialidade. A consciência quanto às fissuras de personalidade serem 

parte da consciência, mas não o todo. 

07. Autoconscienciometria. A análise dos traços pessoais mediante aprofundamento na 

autopesquisa, visando conhecer-se, realisticamente, e planejando reciclagens íntimas. Cessante 

causa, tollitur effectus (cessando a causa, cessa o efeito). 

08. Comunicabilidade. A exposição dos pensenes visando o esclarecimento (tares). 

09. Continuidade. A conscientização de a mudança íntima ocorrer de maneira gradati-

va, porém contínua. 

10. Criticidade. A manutenção do auto e heteroquestionamento, diuturnamente, evitan-

do o conceito magister dixit. 

11. Domínio energético. A priorização do domínio energético a fim de manter a susten-

tabilidade energossomática. 

12. Equilíbrio. A busca pelo equilíbrio holossomático diminuindo a anticonflitividade. 

13. Estratégia. O uso de estratégias para vencer as adversidades, a exemplo da rotina 

útil da leitura, da escrita e da autopesquisa (Mentalsomatologia). 

14. Extrapolacionismo. O fato de apreender a extrapolação parapsíquica vislumbrando 

o potencial a ser alcançado futuramente. 

15. Felicidade. O cultivo e a conduta para sentir-se feliz e realizado no aqui e agora. 

16. Flexibilidade. O uso da flexibilidade evitando a rigidez pensênica. 

17. Gratidão. O reconhecimento e gratidão a todas as consciências contribuintes à mu-

dança pessoal. 

18. Higidez pensênica. A manutenção dos pensenes sadios e positivos diantes dos  

fatos. 

19. Limite. O reconhecimento dos limites holossomáticos. Autorrespeito é saúde. 

20. Loc interno. O estabelecimento de metas calcadas na realidade pessoal, evitando 

corresponder às expectativas alheias somente. 

21. Neofilia. O aprendizado com o passado, sem fossilizar-se com ele. 

22. Organização intrafísica. A reorganização do ambiente doméstico ou profissional,  

a exemplo de documentos, armários, roupas, sapatos, maquiagens, utensílios, pastas, cosmogra-

mas, livros. 

23. Otimismo. A valorização das conquistas alcançadas fortalecendo o otimismo. Pessi-

mismo: contaminação intraconsciencial. Pessimismo: veneno holossomático. 

24. Perfecionismo. A eliminação da ideia de perfeição. Não há consciência perfeita. 

Perfeccionismo, não. Aperfeiçoamento. 

25. Persistência. A convicção de a persistência trazer resultados mais cedo ou mais tar-

de. Gutta cavat lapidem (a gota de água cava a pedra). 

26. Pesquisofilia. O registro dos fatos, parafatos e dados importantes a serem analisados 

para aprofundamento da autopesquisa. 

27. Precaução. Os cuidados necessários quanto ao soma. 

28. Resgate. A assistência necessária, seja em ambiente afetivo, familiar ou profissio-

nal. Evitemos o remorso. 

29. Retribuição. A evitação das reclamações, considerando ter mais a agradecer. 

30. Sociabilidade. A manutenção da sociabilidade selecionando companhias qualifi-

cadas. 

 

Bloqueio. Vários travões pensênicos bloqueadores das renovações decorrem do fato de  

a consciência considerar ser a mudança íntima impossível. Eis frase motivadora a respeito do te-

ma: – Ninguém sabe do que é capaz até tentar (Publius Syrius, 85 a.e.c.– 43 a.e.c.). 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a oportunidade de melhoria, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Abordagem  da  oportunidade:  Autolucidologia;  Homeostático. 

02. Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

03. Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04. Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

05. Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

06. Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07. Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

08. Lição  recicladora:  Seriexologia;  Neutro. 

09. Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

10. Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

11. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Qualidade  de  vida  ideal:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13. Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14. Senso  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15. Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

A  VIDA  INTRAFÍSICA  OFERECE  DIVERSAS  OPORTU-
NIDADES  DE  MELHORIA,  EXIGINDO  INÚMERAS  RECINS  

QUANTO  À  COSMOÉTICA  E  À  INTERASSISTENCIALIDADE.  
DEPENDE  DA  CONSCIÊNCIA  APROVEITÁ-LAS  OU  NÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica e aproveita as oportunidades de me-

lhoria oferecidas nesta vida? Qual o saldo do aproveitamento? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Antes de Partir. Titulo Original: The Bucket List. País: (EUA). Data: 2007. Duração: 97 min. Gênero: 

Comédia; & Drama. Idioma: Inglês. Legendado: Inglês & Português (em DVD) Cor: Colorido. Direção: Rob Reiner. 

Elenco: Jack Nicholson; Morgan Freeman; Sean Hayes; Beverly Todd; Rob Morrow; Alfonso Freeman; Rowena King; 
Annton Berry Jr.; Verda Bridges; Destiny Brownridge; Brian Copeland; & Ian Anthony Dale. Produção: Alan Greisman; 

Neil Meron; Rob Reiner; & Craig Zadan. Direção de Arte: Jay Pelissier. Roteiro: Justin Zackham. Fotografia: John 

Schwartzman. Música: Marc Shaiman. Cenografia: Figurino: Molly Maginnis. Edição: Robert Leighton. Efeitos Espe-

ciais: Ring Of Fire Studios. Estúdios: Storyline Entertainment; Zadan; Meron; & Two Ton Films. Distribuidora: Warner 

Bros. Sinopse: O bilionário Edward Cole (Jack Nicholson) está internado no mesmo quarto do mecânico Carter Chambers 

(Morgan Feeman), ambos com câncer. Os dois recebem a notícia quanto ao fato de a doença ser fatal e de possuírem 
pouco tempo de vida. A partir da notícia, fazem a listagem de diversas atividades a serem concluídas antes de morrer. 

Pretendem realizar toda a lista com o objetivo de viverem o momento presente. 

2.  As Férias da minha Vida. Titulo Original: Last Holiday. País: (EUA). Data: 2006. Duração: 112 min. 

Gênero: Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Legendado: Inglês & Português (em DVD) Cor: Colorido. 

Direção: Wayne Wang. Elenco: Queen Latifah; Cynthia LeBlanc; Elton LeBlanc; Chloe Bailey; Halle Bailey; Gérard 

Depardieu; Michael Nouri; Susan Kellerman; Timothy Hutton; LL Cool J.; Giancarlo Esposito; Alicia Witt; & Jane 
Adans. Produção: Lawrence Mark; & Jack Rapke. Desenho de Produção: William Arnold. Direção de Arte: Richard  

L. Johnson; & Martin Vackar. Roteiro: Jeffrey Price; & Peter S. Seaman. Baseado em roteiro de J.B. Priestley. Foto-

grafia: Geoffrey Simpson. Fotografia: Geoffrey Simpson. Música: George Fenton. Figurino: Daniel Orlandi. Edição: 

Deirdre Slevin. Estúdios: Paramount Pictures; Laurence Mark Productions; Image Movers; Last Holiday Productions;  

& Stillking Films. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Georgia Byrd (Queen Latifah) é tímida e sonha ser chef, 

mas muda os planos ao descobrir possuir pouco tempo de vida. Viaja para a Europa e passa a viver a vida intensamente 
adotando inclusive personalidade mais extrovertida. Promete para si mesma, na próxima vida rir mais, ver o mundo e ter 

menos medo. A vida reserva outras surpresas e Georgia consegue concretizar todas as possibilidades. 
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Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 48 a 56. 
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tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edi-
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Czech, Andrezza; “Biciclotecário”, o Homem que montou uma Biblioteca sobre Rodas; Época; Revista; 

São Paulo, SP; 12.12.11; Seção: Vida Urbana; 1 foto; disponível em: <http://epocasaopaulo.globo.com/vida-urbana/bici 
clotecario-o-homem-que-montou-uma-biblioteca-sobre-rodas/>; acesso em: 15.01.13. 

2.  Montanhas em Ação; Índia: Mulher diz que quer Estudar e Marido corta todos os seus Dedos; 16.12.11; 

1 foto; disponível em: <http://montanhasrn.wordpress.com/2011/12/16/india-mulher-diz-que-quer-estudar-e-marido-corta-
todos-os-seus-dedos/>; acesso em: 23.01.13. 

3.  Musssak, Eugênio; Deixa que eu faço; Artigo; Revista Vida Simples; Ed. 13; Seção: Minhas Ideias; 3 fo-

tos; São Paulo, SP; 01.01.04; p. 57 a 61; disponível em:<http://eugeniomussak.com.br/deixa-que-eu-faco/>; acesso em: 
12.03.13. 

 

A. P. S. 
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O P O R T U N I D A D E    D E    V I V E R  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A oportunidade de viver é a circunstância favorável compreendida entre a res-

soma e a dessoma da conscin, intermissivista ou não, objetivando a recomposição de débitos ho-

locármicos e a aprendizagem rumo à autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo oportunidade vem do idioma Latim, opportunitas, “oportunidade; 

ocasião favorável”. Apareceu no Século XV. A palavra viver deriva também do idioma Latim 

vivere, “viver; estar em vida”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Oportunidade de evoluir na vida humana. 2.  Oportunidade ressomá-

tica. 3.  Oportunidade de autorreeducação intrafísica. 4.  Restringimento intrafísico evolutivo. 5.  Con-

juntura existencial intrafísica. 6.  Oportunidade proexólogica de viver. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo oportuni-

dade: inoportuna; inoportunidade; inoportuno; oportunismo; oportunista; oportunística; oportu-

nístico; oportuno; oportunosa; oportunoso. 

Neologia. As 3 expressões compostas minioportunidade de viver, maxioportunidade de 

viver e megaoportunidade de viver são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Perda da oportunidade de viver. 2.  Oportunidade intermissiva. 3.  Vi-

da extrafísica. 4.  Vida desperdiçada. 5.  Modo de viver descomprometido. 

Estrangeirismologia: o timeline evolutivo; o step by step da vida humana; a best oppor-

tunity intrafísica; o savoir vivre; o lifestyle proexológico; o neomodus operandi proexológico; o afo-

rismo Life: golden opportunity; o carpe diem. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à realização da programação existencial. 

Coloquiologia. Eis expressão popular a respeito do tema: – Nem toda semente germina. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da programação existencial; o proexopensene; a pro-

exopensenidade; o holopensene pró-evolutivo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopen-

senidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a retilinearidade da autopensenização; as assi-

naturas pensênicas registradas indelevelmente no Cosmos. 

 

Fatologia: a oportunidade de viver; a valorização da oportunidade de viver; a vida huma-

na do intermissivista; a automotivação perante as dificuldades da vida humana; o corpo humano, 

empregado enquanto instrumento de potencialização das bioenergias; a família consanguínea; as 

interprisões grupocármicas; a oportunidade de viver da consréu recém ressomada após 1.000 anos 

na Baratrosfera; a reurbanização extrafísica influenciando a vida humana; os reencontros inter-

conscienciais durante a existência intrafísica; a mesologia influenciando a vida da conscin; a oportu-

nidade de viver optando pelo melhor; a afinidade evidente entre os integrantes dos grupos evolu-

tivos; a interassistencialidade enquanto ferramenta evolutiva; a autorreeducação exemplarista; a do-

mesticação mútua interassistencial; as amizades evolutivas; o aproveitamento técnico do tempo 

durante a vida humana; o autesforço ininterrupto; a intensidade existencial para se alcançar o com-

pletismo existencial (compléxis); a recin otimizadora da vida humana; o passo a passo da reci-

clagem intraconsciencial; os motivos para viver; as crises de crescimento; a perda da oportunidade 

de viver; o suicídio; as crises depressivas; o porão consciencial; a riscomania; a antissomática; as 

mimeses dispensáveis; a rendição à vida medíocre; a escravidão à opinião pública; a alegria de 
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viver; os autenfrentamentos; as autossuperações; a inteligência evolutiva; a precocidade carac-

terística da inversão existencial; a desperticidade aos 46 anos de idade; a retribuição devida aos 

aportes pessoais recebidos durante a vida; o trabalho assistencial realizado na vida atual refletindo 

no futuro; o desafio da proéxis; a cláusula pétrea da proéxis; o segundo tempo evolutivo; a incom-

pletude existencial; o autodiscernimento aplicado às escolhas evolutivas; a vida intelectual; a prio-

ridade da escrita conscienciológica; a Projeciologia enquanto ferramenta para a autoconscien-

tização multidimensional; a seriéxis no âmbito do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da ativida-

de; o autorrevezamento multiexistencial; a conquista do macrossoma; a escala evolutiva das 

consciências; o envelhecimento do soma; a saúde somática; o terceiro tempo evolutivo. 

 

Parafatologia: as paralições evolutivas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a au-

tovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

o contato com o amparador extrafísico de função; a projetabilidade lúcida; a vida multidimensio-

nal da conscin; a prática diária da tenepes; o continuísmo heterassistencial multidimensional au-

tolúcido; a ofiex funcionante na vida intrafísica; os extrapolacionismos parapsíquicos evolutivos; 

a recepção pós-dessomática ao completista existencial; a terceira dessoma do Serenão, tornando- 

-se Consciex Livre (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo volição-intencionalidade-automotivação; o sinergismo da 

vitalidade holossomática. 

Principiologia: o princípio do valor evolutivo do restringimento consciencial na intrafisica-

lidade; o princípio do megafoco pessoal; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do de-

vagar e sempre; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) apli-

cado; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente; a teoria evolutiva aplicada dia a dia inin-

terruptamente; a teoria da evolução em grupo; a teoria da espiral evolutiva; a teoria da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da inversão existencial (invé-

xis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da recin; a técnica da reeducação 

consciencial continuada; a técnica do ritmo mentalsomático; as técnicas projeciológicas em 

geral; a técnica do vínculo consciencial proexológico; a importância das técnicas da educação 

ambiental para defender a vida. 

Voluntariologia: a oportunidade evolutiva de viver no voluntariado assistencial tarís-

tico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Experimen-

tologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do EV na potencialização da vida humana; os efeitos da concen-

tração de recursos evolutivos disponibilizados na Cognópolis para o cumprimento da programa-

ção de vida; os efeitos da Conscienciologia na sofisticação da vida intrafísica; os efeitos da mul-

tiplicação das oportunidades de viver em função da Era de Aceleração da História Humana. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da recin otimizando a vida humana; as 

neossinapses adquiridas durante a vida humana. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zoológica–vida humana; o ciclo período 

intermissivo–vida intrafísica; o ciclo revigorador dos recomeços intrafísicos; o ciclo de vida útil; 

os cinco ciclos; o ciclo etário da existência intrafísica; o ciclo mentalsomático. 
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Binomiologia: o binômio vida-oportunidade; o binômio crise-crescimento; o binômio 

evolução pessoal–evolução alheia; o binômio existência crítica–vida planejada. 

Interaciologia: a interação esforço individual–rendimento evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo das recins consecutivas ao longo da vida humana; o cres-

cendo curso intermissivo–ressoma–fase preparatória–fase executiva–compléxis; o crescendo au-

tesforço humano–saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio intelectualidade-au-

toparapsiquismo-comunicabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo antissomática / oportunidade de viver; o antagonis-

mo suicídio / completismo existencial; o antagonismo desviacionismo / compléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo da vida intrafísica calcada na extrafisicalidade; o paradoxo 

do compléxis, ápice existencial, alcançado durante a fase geronte do declínio somático; o para-

doxo de ser necessário enfrentar positivamente a vida humana para libertar-se definitivamente 

do ciclo ressoma-dessoma. 

Politicologia: a lucidocracia; a invexocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a merito-

cracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao cumprimento da proéxis; as leis da serié-

xis; a lei da vida ininterrupta; a lei da evolução consciencial inevitável; a lei do retorno; a lei pa-

tológica da pena de morte; o respeito às leis dos direitos dos princípios conscienciais. 

Filiologia: a neofilia; a desafiofilia; a proexofilia; a experimentofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a biofobia; a energofobia; a tanatofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome da apriorismose; a síndrome 

da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização existencial. 

Maniologia: a nosomania; a ludomania; a patomania; a tristimania; a riscomania; a fra-

cassomania; a religiomania. 

Mitologia: o mito da vida ser feita de emoção; o mito de viver bem a vida ser sinônimo 

de ficar na boa vida; o mito do paraíso após a dessoma; o mito da felicidade conquistada através 

do martírio religioso. 

Holotecologia: a convivioteca; a volicioteca; a recexoteca; a teaticoteca; a experimento-

teca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intrafisicologia; a Voliciologia; a Intencionolo-

gia; a Autorganizaciologia; a Autodeterminologia; a Priorologia; a Recexologia; a Interassisten-

ciologia; a Autodiscernimentologia; a Cronologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o comunicólogo; o completista; 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 autopesquisador-autocobaia; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepes-

sista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consci-

ente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evoluti-

va; a comunicóloga; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeu-
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ta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;  a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a autopesquisadora-autocobaia; 

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autoeducatus; o Homo sa-

piens activus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens se-

miconsciex. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minioportunidade de viver = a vida intrafísica encerrada ainda na infân-

cia; maxioportunidade de viver = a vida intrafísica do egresso de Curso Intermissivo; megaoportu-

nidade de viver = a vida intrafísica do Serenão Reurbanizador supercompactada em apenas 3 dé-

cadas, após planejamento extrafísico de 900 anos. 

 

Culturologia: a cultura proexológica; a cultura da Evoluciologia; a Multiculturologia 

da Autopriorização Multidimensional; a eliminação dos idiotismos culturais. 

 

Taxologia. Para ampliação do universo de pesquisas da Intrafisicologia, eis, por exem-

plo, na ordem alfabética, 50 oportunidades relacionadas à vida humana: 

01.  Abnegação: esquecer cosmoeticamente de si próprio em favor de todos. 

02.  Acerto: errar cada vez menos durante o processo evolutivo. 

03.  Amizades: ampliar o círculo de relações interconscienciais sadias, intra e extrafísicas. 

04.  Amparo: ser arrimo e segurança para consciências carentes de todas as naturezas. 

05.  Aportes: aproveitar de modo pragmático os aportes recebidos na consecução da au-

toproéxis. 

06.  Assistência: ajudar sempre e sem reclamar no maior número de situações assisten-

ciais possíveis. 

07.  Autopesquisa: dissecar de modo prioritário e minuciosamente o próprio ego por 

meio de técnicas conscienciológicas. 

08.  Balanço: efetuar o balanço existencial periódico. 

09.  Completismo: administrar a vida humana, buscando o completismo existencial. 

10.  Concessões: fazer concessões superiores às heterexigências. 

11.  Conduta: flexibilizar posturas e posicionamentos pessoais ultrapassados. 

12.  Cons: reaver os cons e obter amplo domínio do cérebro encefálico. 

13.  Conscienciometria: enfrentar, sem medo, a realidade intraconsciencial. 

14.  Convivialidade: vivenciar o ditado ninguém evolui sozinho. 

15.  Debate: renovar ideias sobre assuntos vitais através do debate. 

16.  Doação: oferecer gratuitamente sem pedir contrapartida. 

17.  Docência: distribuir, através da docência, o conhecimento embasado na autoconsci-

encialidade madura. 

18.  Duplismo: constituir dupla evolutiva, a chave ideal da evolução na intrafisicalidade. 

19.  Empatia: compreender a dificuldade do outro para melhor ajudar. 

20.  Energias: dominar a partir do EV, as bioenergias pessoais. 

21.  Estudo: haurir conhecimentos ao invés de sucumbir à preguiça mental. 

22.  Ficha: conduzir com sabedoria a existência humana com foco no saldo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

23.  Hábitos: empregar a neofilia consciente na superação dos hábitos fossilizadores. 

24.  Lexicologia: redigir dicionários para ampliar o próprio dicionário cerebral. 
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25.  Maturidade: baixar as armas com sensatez perante as heterocríticas cosmoéticas. 

26.  Megaeuforização: fazer os outros se sentirem tão bem quanto você. 

27.  Megagescon: enfrentar com motivação a escrita da obra-prima objetivando o autor-

revezamento multiexistencial. 

28.  Otimismo: avivar o estágio existencial de experiências intrafísicas com otimismo. 

29.  Pacificação: vivenciar a pacificação íntima, servindo de exemplo para outras cons-

ciências. 

30.  Parapsiquismo: aprimorar o autoparapsiquismo assistencial, visando conquistar  

a ofiex. 

31.  Paravínculos: cultivar amizades para formar paravínculos. 

32.  Pensene: anatomizar a autopensenidade, intencionando descobrir os esquemas mentais 

disfuncionais. 

33.  Princípio: escolher atividades evolutivas beneficiadoras de maior número de pessoas. 

34.  Prioridade: retratar de modo lúcido, cosmoético e teático os erros cometidos. 

35.  Profilaxia: utilizar o deslize involuntário para fazer a profilaxia de outros enganos. 

36.  Projetabilidade: sair do corpo de modo lúcido confirmando, pela autexperiência 

marcante, a realidade da imortalidade consciencial. 

37.  Racionalidade: utilizar o raciocínio lógico para expor ideias a partir dos fatos, sem 

suposições e achismos. 

38.  Recin: mudar para melhor, aqui, agora, já. 

39.  Reeducação: insistir na reeducação consciencial para transformar o atual mega-hos-

pital terrestre na megaescola planetária da Terra. 

40.  Reflexão: parar para pensar sadiamente. 

41.  Registro: utilizar as anotações pessoais diárias enquanto ferramenta evolutiva. 

42.  Rendimento: fazer a existência intrafísica render através da técnica consciencioló-

gica de mais 1 ano de vida. 

43.  Restringimento: resolver interprisões seculares a partir do restringimento ressomá-

tico. 

44.  Sinalética: enxergar além da matéria em função do domínio das energias e da sina-

lética pessoal. 

45.  Sinapses: realizar a ginástica neuronial visando à constituição de neossinapses evo-

lutivas. 

46.  Somática: valorizar o corpo biológico enquanto instrumento necessário ao cumpri-

mento da proéxis. 

47.  Tares: substituir a tacon demagógica pela tares. 

48.  Tenepes: exteriorizar as melhores energias durante a tenepes diária. 

49.  Trafal: desenvolver novo trafor marcante a partir da dedicação pessoal. 

50.  Trafores: empregar os trafores visando superar os trafares. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a oportunidade de viver, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Intensidade  existencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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09.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Semiconsciexialidade:  Semiconsciexologia;  Homeostático. 

13.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  SALDO  POSITIVO  NA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL  DE-
MONSTRA  O  RESULTADO  CONCRETO  DO  AUTESFORÇO  

DA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  AO  VALORI-
ZAR  A  OPORTUNIDADE  DE  VIVER  NA  DIMENSÃO  FÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, encara esta vida enquanto oportunidade evolu-

tiva? Quais fatos e parafatos embasam esta conclusão? 
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O P O S T O    I N A S S I M I L Á V E L  
( C O N T R A R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O oposto inassimilável é a ideologia, doutrina ou posicionamento de ou-

trem completamente incompatível ou inconciliável com as neoideias libertárias da conscin lúcida 

empenhada na autorreciclagem e na consecução da autoproéxis cosmoética. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo oposto vem do idioma Latim, oppostus, “posto diante; oposto”,  

e este de opponere, “colocar diante; opor; apresentar; colocar sobre, em penhor; expor; por diante 

da vista”. Apareceu no Século XV. O prefixo in deriva também do idioma Latim, in, “privação; 

negação”. A palavra assimilação procede do mesmo idioma Latim, assimilatio, “semelhança; 

conformidade; parecença”, provavelmente por influência do idioma Francês, assimilation, “ação 

de integrar algum elemento exterior; os alimentos absorvidos pelo organismo; aproximação; iden-

tificação; regra gramatical pela qual algum fonema se torna de natureza semelhante ou igual a ou-

tro”. Surgiu no Século XVIII. O sufixo vel provém igualmente do idioma Latim, bilis, designando 

“passível de; e mais raramente, agente de”, formador de adjetivos derivados geralmente de 

verbos. 

Sinonimologia: 01.  Oposto ultrapassado. 02.  Oposto inconciliável. 03.  Oposto antipá-

tico. 04.  Dissociação de ideias. 05.  Repulsão ideológica. 06.  Repúdio ideológico. 07.  Divergên-

cia ideológica. 08.  Desconjunção cognitiva. 09.  Desassimilação cognitiva. 10.  Inconfluência 

cognitiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas oposto inassimilável, oposto inassimilável óbvio  

e oposto inassimilável sutil são neologismos técnicos da Contrariologia. 

Antonimologia: 01.  Oposto assimilável. 02.  Oposto simpático. 03.  Afinidade dos con-

trários. 04.  Coniunctio. 05.  Hibridismo. 06.  Bissociação. 07.  Interação cognitiva. 08.  Assimila-

ção cognitiva. 09.  Convergência ideológica. 10.  Confluência cognitiva. 

Estrangeirismologia: o act of diverging; o strong profile; o upgrade evolutivo; a black-

ball do voto contra. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade cosmoética evolutiva. 

Filosofia: a antítese filosófica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade técnica; os contrapensenes;   

a contrapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: o oposto inassimilável; a polaridade extrema; os antagonismos; as condições 

contrárias; as ideias divergentes; as ideologias discordantes; a antipodia ideativa; os constructos 

opostos; o ricochete crítico das verpons conscienciológicas; as neoverpons iconoclastas; a Cos-

moética Destrutiva; a Impactoterapia Teática; o raciocínio oposto à logica dos fatos; o respeito 

aos direitos das consciências de pensenizarem e agirem como bem decidem; o respeito e defesa 

dos próprios posicionamentos; a sinceridade, explicitação e transparência da personalidade ínte-

gra; a autodefinição das posições na vida na Socin ainda patológica; a omissuper; a evitação dos 

acumpliciamentos e comparsarias predisponentes às interprisões grupocármicas; o ato de afirmar  

o “sim, sim, não, não”; o assunto a ser esnobado com educação; a evitação prática da interprisão 

grupocármica. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as intenções patológicas do megassediador extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio inassimilável do fato “se algo não presta, não adianta fazer 

maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de confrontar conceitos opostos; o tema específico para receber  

a aplicação da técnica da banana ideológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da divergência pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) inassimilável neoproposição oposta do proposto. 

Antagonismologia: o antagonismo inassimilável interação dos opostos / opostos 

frontais. 

Paradoxologia: o paradoxo crítico máximo prioridade do oposto inassimilável–princí-

pio da inseparabilidade grupocármica. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço para acertar. 

Filiologia: a neofilia. 

Mitologia: o mito inassimilável da minidissidência ideológica. 

Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a controversioteca; a paradoxoteca;  

a cognoteca; a criticoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Contrariologia; a Priorologia; a Antagonismologia; a Evoluciolo-

gia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Discernimento-

logia; a Holopercucienciologia; a Contrapontologia; a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Ex-

perimentologia; a Autocriteriologia; a Argumentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin-problema. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens contraponitor; o Homo sapiens communicator; o Homo 

sapiens professor; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens 

refutator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: oposto inassimilável óbvio = o posicionamento inconciliável de outrem 

inteiramente explícito, evidente e indubitável; oposto inassimilável sutil = o posicionamento in-

conciliável de outrem exigindo análises mais acuradas em função da complexidade ou sofistica-

ção do assunto. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holomaturidade Evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Contrariologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 ca-

tegorias de opostos inassimiláveis expostos como elementos de pesquisas para a conscin lúcida: 

01.  Anticosmoética. 

02.  Antissubumanidade. 

03.  Asnocracia. 

04.  Astrologia. 

05.  Besteirol. 

06.  Cinismologia. 

07.  Circuncisão. 

08.  Crendice. 

09.  Cultura inútil. 

10.  Demagogia. 

11.  Dogmatismo. 

12.  Fanatismo. 

13.  Idiotismo cultural. 

14.  Idolatria. 

15.  Ilicitude. 

16.  Infibulação. 

17.  Lavagem subcerebral. 

18.  Ludopatia. 

19.  Mito. 

20.  Pseudologia. 

21.  Regressismo consciencial. 

22.  Religião. 

23.  Riscomania. 

24.  Sacralização. 

25.  Superstição. 

26.  Tabu. 

27.  Teoterrorismo. 

28.  Toxicomania. 

29.  Tradicionalismo bolorento. 

30.  Videotismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o oposto inassimilável, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 
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02.  Antagonismo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Antagonismo  extremo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Antagonismologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

06.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

08.  Antipodia  consciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Antonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

12.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Contrariedade:  Contrariologia;  Homeostático. 

14.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

15.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DOS  OPOSTOS  INASSIMILÁVEIS, 
EM  TODAS  AS  INSTÂNCIAS  DA  VIDA,  EVIDENCIA  O  NÍ-

VEL  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  
DINÂMICA  E  PRIORITÁRIA  QUANTO  À  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive identificando teaticamente todos os opostos 

inassimiláveis na vida diuturna? Desde quando? 
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O R A T Ó R I A    P R Ó - E V O L U T I V A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A oratória pró-evolutiva é a autexpressão da conscin, homem ou mulher, 

em público, por meio da fala natural, concisa e objetiva, utilizando recursos contributivos para  

a comunicação cosmoética, com objetivo de esclarescer determinada plateia sobre variadas temá-

ticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra oratória deriva do idioma Latim, oratória, “Arte oratória”. Sur-

giu no Século XV. O termo pró procede também do idioma Latim, pro, “em favor de”. O vocábu-

lo evolutivo advém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, 

“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Doctilóquio assistencial. 2.  Fala pública cosmoética. 3.  Discurso 

oral evolutivo. 4.  Retórica esclarecedora.  

Neologia. As 4 expressões compostas oratória pró-evolutiva, oratória pró-evolutiva bá-

sica, oratória pró-evolutiva intermediária e oratória pró-evolutiva avançada são neologismos 

técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Oratória demagógica. 2.  Discurso manipulador. 3.  Fala pública es-

púria. 

Estrangeirismologia: o speaker; o insight patrocinado pelo amparador extrafísico modi-

ficando o rumo da fala; o link com a equipex; o welcome empático; o rapport com o público. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade cosmoética e cosmoviosiológica. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares relativas ao tema: – Isto sim é que é falar! 

Quem fala assim ... não é gago. Falar abertamente, sem papas na língua. A primeira impressão  

é a que fica. Falar é prata, calar é ouro. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética:  

1.  “Oradores. Há oradores charlatães profissionais intencionalmente”.  

2.  “Ouvintes. Quem tem ouvintes tem megarresponsabilidades grupais”.  

3.  “Palanque. Há consciexes de ex-políticos que tentam usar o corpo da conscin para-

psíquica, por meio da psicofonia, como se fosse palanque político, para continuar seus antigos co-

mícios”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da fluência verbal; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os late-

ropensenes; a lateropensenidade; os logopensenes; a logopensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; o abertismo pessoal às interpense-

nizações; os grafopensenes verbais. 

 

Fatologia: a oratória pró-evolutiva; o ato de falar em público; a capacidade humana de 

explicitar os próprios pensamentos por meio das palavras; o megatrafor da maxicomunicabilida-

de; a habilidade de reter a atenção alheia; a importância da disponibilização da informação; o con-

for adequado da verpon verbalizada; a expressão de ideias ordenadas em sequência lógica; a sin-

ceridade de não responder o não conhecido; a vaidade e o orgulho como redutores de autodiscer-

nimento da conscin durante a exposição pública; o egoísmo exposto de quem não se expõe; os 

mecanismos de defesa do ego (MDE); a ansiedade paranoide afetando a comunicação oral;  

a emissão das palavras de modo correto, claro, facilitando a compreensão do público; a credibili-

dade percebida no discurso autêntico; a autoconfiança do orador bem-intencionado; a tautologia 
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inflando os discursos; o barbarismo; o solecismo; as gírias, clichês, neologismos, jargões técni-

cos, abreviações e siglas nos discursos; os significados diferentes para a mesma palavra; a repeti-

ção de palavras e frases para fixação da informação; o paralelismo sintático; a criatividade na 

composição das orações; o tom de voz adequado à mensagem; a empatia receptiva; o sorriso sin-

cero rompendo barreiras; o bom humor; a polidez fraterna; a atenção dividida; o contato visual 

com o público; o olhar intimidador da plateia; a comunicação não verbal; a postura corporal ereta; 

a autoimagem e a imagem; a escolha de roupas elegantes, clássicas e limpas; a maquilagem sua-

ve, os acessórios discretos e a saia lápis da oradora; a barba alinhada e o colarinho abotoado do 

orador; a diferença do sentar masculino e feminino; as normas de etiqueta; a força presencial da 

finesse holossomática; o autoritarismo ocasionando autorrepressões; o púlpito; a tribuna; a fala re-

presentando determinado grupo; a construção de pontes entre pessoas e sociedades; o pseudogla-

mour do orador; a possibilidade de libertação das interprisões grupocármicas e policármicas pes-

soais; o poliglotismo interassistencial; a faceta prática do Universalismo; o script da apresenta-

ção; a força da argumentação com evidência nos debates; o microfone ampliando o alcance da fa-

la; os cuidados com a voz e com o sistema gastrointestinal; os sotaques atratores e refratores do 

público; a influência cultural na manifestação vocal; a consciência corporal; o soma enquanto ele-

mento de reconhecimento pelo grupocarma; o debate, a palestra, o comício; os speaker´s corners; 

o dicionário cerebral analógico, poliglótico, especializado.  

 

Parafatologia: o ato de exteriorizar energias na fala; o acoplamento energético do ora-

dor com o público; a paradiplomacia; as paranegociações; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a erradicação dos autassédios castradores da manifestação verbal desimpedida;  

a insubmissão à mordaça comunicacional imposta pelos assediadores extrafísicos; o laringochacra 

alcoolizado da conscin; a superação das coleiras do ego bloqueadoras do laringochacra; o hetero-

desassédio interlocutório; os discursos dos Serenões e evoluciólogos na comunex Pandeiro; a de-

sassim; o transe parapsíquico; a psicofonia; a xenoglossia; o monopólio do laringochacra; as 

achegas extrafísicas assimiladas pelo orador parapsíquico (Lateropensenologia); a teática da larin-

gochacralidade sadia impulsionando a mentalsomaticidade; o conscienciês enquanto idioma da 

Consciex Livre (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo disponibilidade assistencial–autodiscernimento; o siner-

gismo animismo-parapsiquismo; o sinergismo linguagem erudita–linguagem popular; o sinergis-

mo dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência comunicativa; o sinergismo voz-corpo;  

o sinergismo holossomático. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio coloquial; o princípio da em-

patia evolutiva; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da verpon; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da restauração evolutiva; o princípio de falar somente 

o necessário quando for preciso. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC) vivenciado nos contatos multidimensionais. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da diminuição dos estímulos emocionais;  

a técnica na análise dos discursos; a técnica da comunicação não violenta; a técnica do aprovei-

tamento de oportunidades; a técnica dos trava-línguas; a técnica do selfbrainstorming para falas 

de improviso; a técnica da leitura em frente ao espelho; a técnica da escrita diária de 1 hora;  

a técnica da veste única. 

Voluntariologia: o voluntariado na secretaria geral de Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o voluntariado na recepção de visitantes no CEAEC; o voluntariado na UNICIN; o vo-

luntariado na monitoria das dinâmicas parapsíquicas; o voluntariado na docência consciencioló-

gica; o voluntariado na exposição e debates de neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia; o voluntariado conscienciológico expondo o paradigma consciencial em mídia. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laborató-

rio conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;  

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paracon-

viviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio 

Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da 

Parapedagogia. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do exercício da síntese na fala; as neossi-

napses advindas do acoplamento com amparador ampliando a visão sobre determinado assunto 

a ser abordado ao público. 

Ciclologia: o ciclo exposição-anonimato; o ciclo alternante falante-ouvinte; o ciclo 

leitura do orador–leitura do público; o ciclo reparatório. 

Enumerologia: a oratória parapolítica; a oratória paradiplomática; a oratória parapeda-

gógica; a oratória parajurídica; a oratória paraprofilática; a oratória impactoterápica; a oratória 

desassediadora. O discurso epidítico; o discurso sintético; o discurso analítico; o discurso na lín-

gua culta; o discurso bilíngue; o discurso empresarial; o discurso coloquial. 

Binomiologia: o binômio emissor-receptor; o binômio representante-representados;  

o binômio mensagem-canal. 

Interaciologia: as interações interassistenciais; a interação conscin-amparador; a inte-

ração orador-parapúblico. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo cosmovisiológico Ética Humana–Cosmoética;  

o crescendo Politicologia-Parapoliticologia; o crescendo fala humana–conscienciês, o crescendo 

tacon-tares; o crescendo exemplo a menor–exemplo a maior.  

Trinomiologia: o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio cos-

moética-coragem-desinibição; o trinômio abertura-desenvolvimento-fechamento; o trinômio da 

tridotação consciencial intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo. 

Polinomiologia: o polinômio naturalidade-entusiasmo-conhecimento-sinceridade-cora-

gem; o polinômio emissor-receptor-mensagem-canal-código; o polinômio ler-escrever-ouvir-fa-

lar; o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin expansiva no pequeno grupo poder ser a mais 

tímida no grande grupo. 

Politicologia: a democracia pura; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a argumento-

cracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a exemplocracia; as bases democráticas do Estado 

Mundial. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço; a lei suprema; as leis da pro-

éxis. 

Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a pes-

quisofilia; a neofilia; a sociofilia.  

Fobiologia: a agorafobia; a cacorrafiofobia; a glossofobia; a sociofobia; a xenofobia;  

a antropofobia; a astenofobia; a catagelofobia; a hereiofobia; a laliofobia; a oclofobia; a microfo-

nefobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do pequeno poder; a superação da síndrome 

da ribalta; a superação da síndrome das pernas inquietas; a superação da síndrome de Tourette;  

a superação da síndrome de Asperger; a superação da síndrome do Ostracismo.  

Mitologia: o mito do dom da palavra; o mito de a aparência não importar. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eloquencioteca; a evolucioteca; a pacificoteca; a so-

cioteca; a epicentroteca; a psicossomatoteca; a linguisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Fonoaudiologia; a Histrionologia; a Evolucio-

logia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Parassociologia;  

a Pensenologia; a Paraconviviologia; a Holobiografologia; a Parapoliticologia; a Paradireitologia.  
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IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassis-

tencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin interprisioneira; a conscin auto e hete-

rolibertadora; a conscin primoponente; a conscin autônoma; a conscin autocrítica; a conscin des-

repressora; a conscin esclarecedora; a conscin incorrupta; a conscin refutadora. 

 

Masculinologia: o paracomunicólogo; o parapolítico; o paradocente; o advogado inte-

rassistencial; o paradiplomata; o porta-voz; o líder; 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 conscienciôme-

tra; 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 intelec-

tual; 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 paracomunicóloga; a parapolítica; a paradocente; a advogada interas-

sistencial; a paradiplomata; a porta-voz; a líder; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; 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 intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapi-

ens parapoliticus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: oratória pró-evolutiva básica = a autexpressão esclarecedora e cosmoéti-

ca, em contexto profissional local, capaz de promover reflexões e conscientizações; oratória pró- 

-evolutiva intermediária = a autexpressão esclarecedora e cosmoética em evento de abrangência 

transnacional, capaz de promover renovações e inovações; oratória pró-evolutiva avançada  

= a autexpressão verponogênica em evento mundial de Conscienciologia, capaz de promover im-

pactos reciclogênicos na maxiproéxis grupal.  

 

Culturologia: a cultura da autonomia; a cultura de paz. 

 

Discursos. A partir da Biografologia, eis, na ordem cronológica, 3 exemplos de persona-

lidades promotoras de oratória pró-evolutiva, documentadas em áudio e vídeo (Ano-base: 2015): 

1.  Helen Keller (1880–1968): discurso pronunciado na Convenção Internacional de 

1925, em prol da Fundação Americana para Cegos, Cedar Point (Ohio), Estados Unidos, em 

30.06.1925. 

2.  Martin Luther King (1929–1968): discurso “I Have a Dream” proferido nos de-

graus do Lincoln Memorial, Washington, Estados Unidos, em 28.08.1963. O discurso fez parte da 

Marcha de Washington pelos Direitos Civis dos negros nos Estados Unidos.  
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3.  Malala Yousafzai (1997–): discurso em prol dos direitos das mulheres árabes à edu-

cação, proferido na Assembleia da Juventude na Organização das Nações Unidas, Nova York, Es-

tados Unidos, em 12.07.2013.  

 

Tabelologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

25 confrontos entre características ou posturas típicas da oratória pró-evolutiva e da oratória ma-

nipuladora: 

 

Tabela  –  Confronto  Oratória  Pró-Evolutiva  /  Oratória  Manipuladora 

 

N
os

 Oratória  Pró-Evolutiva Oratória  Manipuladora 

01. 
Assertividade diante da 

oportunidade 
Compulsão pelo palanque 

02. Autavaliação constante da fala Verborragia acrítica 

03. Autoconsciência dos movimentos 
Movimentos premeditados para  

manutenção da autoimagem 

04. Autorremissão Autorregressismo 

05. Cosmoética Princípio de talião 

06. Defesa dos direitos universais Defesa de feudo oligárquico 

07. Discurso ampliador da lucidez Discurso erístico hipnótico 

08. Erudição multidimensional Analfabetismo parapsíquico 

09. Exposição de ideias Imposição de ideias 

10. Fala horizontal Fala vertical 

11. Fala mentalsomática Fala psicossomática 

12. Feedback cara-a-cara Calúnia e difamação pública 

13. Flexibilidade autopensênica  Rigidez verbal 

14. Foco na assistência Foco no poder  

15. Força da verbação Vazio da inexperiência 

16. Homeostase holossomática  Sedução holochacral  

17. Informação alicerçada Mentira dissimulada 

18. 
Orador sendo minipeça 

interassistencial 

Orador sendo maxipeça de  

minimecanismo assistencialista 

19. Palavra como instrumento evolutivo Fala cultivando a autolatria 

20. Palavras sintetizantes  Orações sem fim 

21. Paracérebro receptivo  Paracérebro egocêntrico 

22. Paradiplomacia Tiroteio verbal  

23. Preponderância do diálogo Dominação do monólogo 

24. Princípio da descrença Dogmatismo 

25. Princípio do melhor para todos Privilégio exclusivo para grupos 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a oratória pró-evolutiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

02. Autexposição  recicladora:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03. Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04. Comunicação  lacunada:  Comunicologia;  Nosográfico. 

05. Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06. Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07. Desinibição  laringochacral:  Comunicologia;  Neutro. 

08. Epicentrismo  tarístico  neoverpônico:  Verponologia;  Homeostático.  

09. Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10. Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

11. Polidez  fraterna:  Comunicologia;  Homeostático. 

12. Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

13. Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14. Taquilalia:  Taquirritmologia;  Neutro. 

15. Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  ORATÓRIA  PRÓ-EVOLUTIVA  CONSTITUI  RECURSO  

INTERASSISTENCIAL  AVANÇADO  PARA  AS  CONSCIÊNCIAS  

ATILADAS  QUANTO  À  IMPORTÂNCIA  DA  TARES  EXPOSI-
TIVA  E  DA  CÁPSULA  DO  TEMPO  AUTORREVEZAMENTAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a importância da oratória pró-evolutiva 

para os acertos holocármicos? Com qual frequência faz uso dessa ferramenta interassistencial? 
 

Videografia  Específica: 

 

1.  Discurso Completo de Martin Luther King - Eu tenho um Sonho (I Have a Dream). Duração: 16min43. 

Publicação: 29.08.2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-QT1IogxcZo>. Acesso em: 24.01.15. 
2.  Discurso de Helen Keller - Speech Reenactment at a Lions International Convention. Duração: 9min03. 

Publicação: 14.02.2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rfr6YO-zLZc>; acesso em: 24.01.15. 

3.  Discurso de Malala Yousafzai na ONU. Duração: 17min27. Publicação: 21.10.2013. Disponível em: 
<http://goo.gl/ga9Q5W>. Acesso em: 24.01.15. 
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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 1.177, 1.190  

e 1.199. 

11.  Weil, Pierre; & Tompakow, Roland; O Corpo fala: A Linguagem Silenciosa da Comunicação não-Ver-

bal; 288 p.; 17 caps.; 14 enus.; 350 ilus.; 2 microbiografias; 3 tabs; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 64ª Ed.; Editora Vozes; Pe-

trópolis, RJ; 2008; páginas 9, 135 e 136. 

 

C. T. 
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O R D E N A Ç Ã O  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ordenação é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, criar crité-

rios avançados para classificar, dispor, alinhar e organizar de maneira clara, técnica e objetiva, da-

dos, informações e registros, otimizando o armazenamento e a recuperação dos mesmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ordem procede do idioma Latim, ordinatio, “ação de pôr em or-

dem; ordenança; arranjo; decreto; distribuição de cargos; ordenação”. Surgiu no Século XIII.  

O vocábulo ordenação apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Arrumação. 2.  Organização. 3.  Acomodação. 4.  Harmonia. 5.  Ali-

nhamento. 6.  Disciplina. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniordenação e maxiordenação são neologismos técnicos da 

Autorganizaciologia. 

Antonimologia: 1.  Desordenação. 2.  Desarrumação. 3.  Confusão. 4.  Anarquia. 5.  Dis-

persão. 6.  Indisciplina. 

Estrangeirismologia: a opção order by; o comando sort; o search engine; as escolhas 

realizadas através de componentes informáticos: checklist; checkbox; radio button. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ordenação técnica; a retilinearidade da autopen- 

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as 

reciclagens intraconscienciais ordenando o holopensene pessoal; o encadeamento lógico ideativo 

na retilinearidade ortopensênica. 

 

Fatologia: a ordenação; a classificação; a hierarquização; a sistematização; a arquivação; 

a normatização; a categorização; a tipificação; a modularização; o ordenamento; a Metodologia;  

o procedimento; o planejamento; o fluxograma; o organograma; a comparação; a seleção; a codi-

ficação; a decodificação; o algoritmo de ordenação; a chave de acesso ordenada facilitando a re-

cuperação de dados; as enumerações; as aproximações; as análises; os signos; as especialidades; 

os critérios de ordenação; as listas; as tabelas; os relatórios; as embalagens organizadoras; os 

critério de armazenamento; os organizadores de objetos; os conteiners; as necessaires; os soft-

wares otimizadores do armazenamento, recuperação, seleção e ordenação de grande volume de 

dados; os softwares configuráveis ao estilo pessoal; os brinquedos de montagens; os quebra- 

-cabeças; o acerto das coisas; o passo a passo da técnica; o modo de fazer da receita; o respeito  

à ordem natural das coisas; o período adequado para cada coisa; o tempo certo; a hora certa; a or-

denação espacial; o estilo pessoal harmônico; a ordenação dos espaços públicos e privados; a in-

cubadora de ideias criativas; a associação de ideias; a ordenação da agenda evolutiva; a des-

construção dos dogmas, a quebra de paradigma proporcionando a formação de novos arranjos 

sinápticos; o ato de colocar ordem nas coisas; o ato de colocar as coisas em ordem; o ato de 

colocar tudo no devido lugar; o ato de achar agulha no escuro; o ato de por ordem na casa; a faxi-

na geral; o ato de botar fora; o ato de desentulhar; o ato de endireitar; o ato de empilhar; o ato de 

acomodar; as emoções geradoras da desordem consciencial; o perfeccionismo desordenador do 

confor; a desordenação causada pelos conflitos interpessoais; o desleixo; a ansiedade; a obnubi-

lação causada pelas ideias fixas; a ordenação das prioridades evolutivas; a ordem ideal dos artefa-

tos do saber agilizando a pesquisa; a ordenação da biblioteca pessoal; o uso das técnicas de me-
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morização ordenadoras dos dicionários cerebrais; o uso da atenção concentrada nas tarefas orga-

nizativas; a ordenação do microuniverso consciencial; a ordenação interassistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener- 

gética e parapsíquica pessoal; o banco de dados multiexistencial ordenado, facilitando as retro-

cognições sadias; a ordem lógica das sincronicidades dos fatos e parafatos no cotidiano; a ordena-

ção do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a ordenação da proéxis grupal; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP) em ordem; a consciência coesa ao fluxo do Cosmos; a ordenação holossomática le-

vando ao estado de homeostase; a maxiordenação produzida pelas reurbanizações patrocinadas 

pelos Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da vida pessoal ordenada; o sinergismo bússola intra-  

consciencial–alinhamento proexológico; o sinergismo ordenação-autorganização; o sinergismo 

ordenação–eliminação das pendências. 

Principiologia: o princípio da distribuição; o princípio da seleção; o princípio da uni- 

formidade; o princípio da utilidade; o princípio da usabilidade; o princípio ordenador das mani-

festações autopensênicas; o princípio da autodesassedialidade. 

Codigologia: a sistematização e ordenação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do caos; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da boa or-

denação; a teoria da proporcionalidade; a teoria da otimização do tempo. 

Tecnologia: as técnicas de autorganização; as técnicas de enumeração; as boas práticas 

enquanto técnicas de ordenação; as técnicas de gestão da qualidade; a técnica da priorização do 

mais relevante aplicada na ordenação da proéxis; a técnica de mais 1 ano de vida aplicada no 

trinômio ordenação–priorização–aceleração da autevolução. 

Voluntariologia: o voluntário minipeça atuante nas tarefas interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmanálise; o Colégio Invisível dos Enumerolo-

gistas. 

Efeitologia: o efeito da ordenação das ideias na tarefa do esclarecimento; os efeitos das 

retrocognições amparadas na ordenação da vida pessoal; o efeito harmônico dos arranjos equi-

librados. 

Neossinapsologia: as neossinapses fixadas a partir da ordenação consciencial. 

Ciclologia: o ciclo enumerativo; o ciclo autocognitivo aprendizagem-armazenamento- 

-recuperação; o ciclo seleção-classificação-ordenação; o ciclo arquivar-inventariar; o ciclo au-

toverbetográfico; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a disposição; a categorização; a combinação; a simetria; a ergonomia;  

a revisão; a adaptação. As unidades de medida; os métodos; as fórmulas; os parâmetros; as nota-

ções; as nomeclaturas; as especificações. 

Binomiologia: o binômio balanço existencial–correção de rumo; o binômio ordenação- 

-serenismo; o binômio limpeza-renovação; o binômio ordenação-coerência; o binômio rotinas 

úteis–vida ordenada. 

Interaciologia: a interação ordenação-harmonia-equilíbrio; a interação ordem-pro-

gresso; a interação ordem-clareza; a interação senso de ordenação–inteligência evolutiva (IE). 

Crescendologia: o crescendo ordenação da vida intrafísica–ordenação consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio análise-comparação-decisão; o trinômio ordenação-deta-

lhismo-hiperacuidade; o trinômio ordem-lucidez-discernimento; o trinômio pesquisa-ordenação- 

-enumeração; o trinômio utilização disciplinada–ordenação preservada–manutenção facilitada. 

Polinomiologia: o polinômio seleção-classificação-ordenação-registro. 
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Antagonismologia: o antagonismo ordenação / desordenação; o antagonismo dentro da 

ordem / fora de ordem; o antagonismo arranjo / desarrranjo; o antagonismo restaurar / descar-

tar; o antagonismo conscin ordenadora / conscin desorientadora. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei de atração dos afins; a lei do maior esforço evolutivo objetivando a or-

denação consciencial. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da alienação cons-

ciencial; a síndrome da acumulação; a síndrome da indecisão. 

Maniologia: a acribomania; a mania de limpeza; a mania de perfeição, a aritomania;  

a mania de colecionar objetos inúteis. 

Holotecologia: a enumeroteca; a inventarioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a fatoteca;  

a lexicoteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Enumerologia; a Sistematologia; a Crite-

riologia; a Metodologia; a Ergonomia; a Tecnologia; a Tudologia; a Informaticologia; a Arquivo-

logia; a Inventariologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia; a Equilibriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ordenadora dos ambientes desordenados; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o ordenador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

trafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem ordeiro. 

 

Femininologia: a ordenadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher ordeira. 

 

Hominologia: o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens ordinatus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens normalisator; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniordenação = a organização do banco de dados pessoal com o acervo 

do autopesquisador; maxiordenação = a organização do banco de dados coletivo dos autopesqui-

sadores-autores da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura do desembaraço evolutivo; a cultura do equilíbrio existencial;  

a cultura da autorganização consciencial. 
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Taxologia. Sob a ótica da Organizaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 100 

categorias de ordenações ampliando a abordagem às conscins interessadas pelo tema: 

01. Ordem acróstica. 

02. Ordem aleatória. 

03. Ordem alfabética. 

04. Ordem ambiental. 

05. Ordem arquitetônica. 

06. Ordem ascendente. 

07. Ordem cíclica. 

08. Ordem condicional. 

09. Ordem cósmica. 

10. Ordem crescente. 

11. Ordem cronológica. 

12. Ordem da forma. 

13. Ordem das cores. 

14. Ordem das ideias. 

15. Ordem das listas. 

16. Ordem de aproximação. 

17. Ordem de arquivamento. 

18. Ordem de atividades. 

19. Ordem de categorias. 

20. Ordem de chegada. 

21. Ordem de ciclos. 

22. Ordem de classes. 

23. Ordem de codificação. 

24. Ordem decrescente. 

25. Ordem de densidade. 

26. Ordem de distribuição. 

27. Ordem de empilhamento. 

28. Ordem de enfileiramento. 

29. Ordem de escala. 

30. Ordem de espécie. 

31. Ordem de estatura. 

32. Ordem de etapas. 

33. Ordem de faixas. 

34. Ordem de formato. 

35. Ordem de graduação. 

36. Ordem de grandeza. 

37. Ordem de grupo. 

38. Ordem de idade. 

39. Ordem de identificação. 

40. Ordem de índice. 

41. Ordem de inserção. 

42. Ordem de lançamento. 

43. Ordem de largura. 

44. Ordem de ligação. 

45. Ordem de magnitude. 

46. Ordem de medida. 

47. Ordem de polegadas. 

48. Ordem de pontuação. 

49. Ordem de precedência. 

50. Ordem de preferência. 

51. Ordem de prioridade. 
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52. Ordem de processo. 

53. Ordem de profundidade. 

54. Ordem de relevância. 

55. Ordem de retirada. 

56. Ordem de seleção. 

57. Ordem de senha. 

58. Ordem de série. 

59. Ordem de serviço. 

60. Ordem de setor. 

61. Ordem de tamanho. 

62. Ordem de tipo. 

63. Ordem de unidade. 

64. Ordem de versão. 

65. Ordem de votação. 

66. Ordem disfuncional. 

67. Ordem do alfabeto. 

68. Ordem do ano civil. 

69. Ordem dos algarismos romanos. 

70. Ordem dos dias da semana. 

71. Ordem dos meses do ano. 

72. Ordem dos pensamentos. 

73. Ordem enciclopédica. 

74. Ordem espiral. 

75. Ordem evolutiva. 

76. Ordem fisiológica. 

77. Ordem funcional. 

78. Ordem geográfica. 

79. Ordem hierárquica. 

80. Ordem horizontal. 

81. Ordem inversa. 

82. Ordem lexicográfica. 

83. Ordem linear. 

84. Ordem lógica. 

85. Ordem natural. 

86. Ordem numérica. 

87. Ordem operacional. 

88. Ordem original. 

89. Ordem preferencial. 

90. Ordem primária. 

91. Ordem progressiva. 

92. Ordem retilínea. 

93. Ordem secundária. 

94. Ordem semântica. 

95. Ordem simétrica. 

96. Ordem sincrônica. 

97. Ordem sistemática. 

98. Ordem técnica. 

99. Ordem topológica. 

100. Ordem universal. 

 

Tipologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 7 tipos de ordenações pessoais passí-

veis de serem aplicadas pelas conscins motivadas quanto à autevolução: 

1.  Ordenação bioenergética: o domínio do estado vibracional; a desassim profilática. 
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2.  Ordenação consciencial: a autodisciplina; a autoliderança, a autorganização; a Cons-

cienciometria. 

3.  Ordenação do conhecimento: a biblioteca pessoal; os cosmogramas arquivados;  

a pesquisa científica ordenada. 

4.  Ordenação intelectiva: os dicionários cerebrais analógico, sinonímico, antonímico  

e poliglótico; as leituras úteis. 

5.  Ordenação parapsíquica: o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pes-

soais; as parapercepções das nuanças holopensênicas. 

6.  Ordenação psicofisiológica: a saúde física; o equilíbrio mental. 

7.  Ordenação volitiva: o autodomínio da vontade; a decisão assertiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  enumerativo:  Enumerologia;  Neutro. 

05.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Dia  da  arrumação:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Enumerologia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Hierarquização:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Normalização:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Sistematização  comportamental:  Paraetologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  ORDENAÇÃO  TÉCNICA,  DETALHISTA  E  PRAGMÁTICA  

DO  UNIVERSO  PESSOAL  É  O  PRIMEIRO  PASSO  RUMO   
À  AUTORGANIZAÇÃO  PLENA  DAS  CONSCIÊNCIAS  LÚCI-
DAS  QUANTO  À  TEÁTICA  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta perfil ordenador ou desordenador dos 

ambientes por onde passa? Qual a qualidade da autorganização pessoal? 

 

M. F. F. 
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O R E L H A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A orelha é o órgão do corpo humano responsável pela audição, constituída 

de 3 partes (externa, média e interna), sendo delimitada externamente pelo pavilhão auricular situ-

ado em cada lado externo da cabeça e internamente pelos órgãos sensoriais da audição e do equi-

líbrio, localizados dentro do osso temporal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo orelha deriva do idioma Latim, auricula, diminutivo de auris, 

“orelha; ouvido”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ouvido. 2.  Pavilhão auricular. 3.  Pavilhão auditivo. 4.  Órgão audi-

tivo. 5.  Órgão vestíbulo-coclear. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo orelha: ba-

torelha; orelhada; orelhado; orelhador; orelhame; orelhana; orelhano; orelhar; orelheira; ore-

lhuda; orelhudo. 

Antonimologia: 1.  Boca. 2.  Olhos. 3.  Nariz. 

Estrangeirismologia: o checkup otorrinológico e fonoaudiológico periódico. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Fisiologia Humana. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Orelha: 

órgão auditivo. Tenhamos orelhas honestas. Saibamos ouvir mais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Somatologia; o holopensene pessoal da comu-

nicação interconsciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a orelha; a ausência de orelha; o pavilhão auricular enquanto receptor à dis-

tância para captação, condução, modificação, ampliação e análise das complexas ondas de som 

alcançáveis; o formato da parte externa da orelha, similar à concha, permitindo identificar a loca-

lização da fonte sonora; a habilidade de determinar a direção do som em função de chegar aos  

2 ouvidos em tempo, fase, intensidade e frequência diferentes; o processamento central da infor-

mação auditiva, ocorrendo no lobo temporal do cérebro; a nomeação dos ossículos da orelha mé-

dia (martelo, bigorna e estribo) sendo escolhida por esses ossos se parecerem com os respectivos 

objetos; o meato acústico externo sendo o único orifício do corpo humano revestido por pele,  

e não por mucosa; a unicidade e exclusividade das variações da anatomia da orelha de cada cons-

cin, similar às impressões digitais; o fato de a conscin ter duas orelhas e única boca; a orelha po-

dendo ser o espelho do organismo, auxiliando o diagnóstico de doenças; a orelha externa identifi-

cada como microssistema, apresentando o formato de feto invertido; a existência dos pontos auri-

culares na orelha externa, podendo diagnosticar e tratar patologias; as alterações orgânicas mani-

festando-se no pavilhão auricular, com alterações de aparência da pele, sensibilidade dolorosa  

e resistência cutânea; o fato de o ponto auricular, em condições normais, não apresentar altera-

ções; os estágios das doenças apresentando-se no pavilhão auricular com formas diferentes; o sul-

co diagonal no lóbulo da orelha externa podendo estar relacionado a doenças cardiovasculares;  

a pressão mecânica usada para estimular os pontos auriculares através de diferentes tipos de ma-

teriais; as características de calor, umidade e nutrientes do conduto auditivo externo propiciando 

ambiente para o crescimento de microorganismos; a prevenção da otite externa através da manu-

tenção da integridade da pele e da flora bacteriana normal do conduto auditivo externo; os corpos 

estranhos inseridos voluntária ou involuntariamente no conduto auditivo externo; a audição; a hi-
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poacusia; a surdez; a audimudez; a hiperacusia; a hipersensibilidade aos sons; a percepção auditi-

va; o reflexo acústico; a avaliação clínica e os testes de avaliação dos processos auditivos; o teste 

da orelhinha, realizado no recém-nascido para detectar problemas auditivos; os aparelhos de am-

plificação sonora; a linguagem de sinais (Libras) possibilitando a comunicação para surdos; 

a educação inclusiva possibilitando a inclusão social de deficientes auditivos; o som alto ouvido 

regularmente podendo provocar zumbido e distúrbios auditivos temporários ou permanentes; 

o ato de mastigar, beber, bocejar ou realizar manobra de valsalva aliviando a sensação de pressão, 

plenitude e dor provocados pelas alterações de pressão atmosférica; a necessidade de proteção au-

ricular contra baixas temperaturas e / ou vento; o beijo na orelha; o sussurro na orelha; a orelha 

considerada zona erógena sendo coadjutora dos intercursos sexuais; o escravo de orelha furada; 

o furo no lóbulo da orelha aberto e ampliado por objetos enquanto discos ou pesos, demonstrando 

status social em determinadas culturas; o uso de brincos pesados provocando rasgo, se abrindo 

em duas partes no lóbulo da orelha; a rara capacidade da orelha de produzir movimento; a orelha 

servindo de designação comum a diversos objetos, acessórios, instrumentos e ornamentos 

lembrando a forma da orelha externa; o ato de colocar a mão na orelha significando postura de 

não querer ouvir ou proteção a ruídos estridentes; a cultura de puxar o lóbulo da orelha do aniver-

sariante para cada ano de vida; a dificuldade pessoal da escuta após o tratamento de distúrbios 

auditivos; o ato de ouvir clandestinamente; o tampão de ouvido; o fone de ouvido; o protetor 

auricular; a orelha viabilizando a sabedoria da escuta para a qualificação da Comunicologia 

Interassistencial; a orelha enquanto órgão somático receptor da tares verbalizada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a doação de ener-

gias ectoplásticas pelo conduto auditivo externo da orelha; as dificuldades recíprocas na comuni-

cação interdimensional; o zumbido, o apito fino e a sensação de pressão na orelha podendo carac-

terizar a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a clariaudiência; a boa percepção auditiva 

somática potencializando a parapercepção auditiva na clariaudiência; o parafato de a conscin pro-

jetada ouvir, mesmo sendo surda; a existência, na técnica de auriculoterapia, do ponto “espiri-

tual”, chamado Shen Men, podendo propiciar a projeção lúcida; a sensação energética no ponto 

auricular desencadeada no momento do estímulo ao ponto; a ejeção de energia consciencial no 

ponto auricular específico, promovendo homeostase na região corporal correspondente; a percep-

ção energética tal como um fluxo de calor ou sensação agradável na área corporal correspondente 

ao ponto auricular estimulado; a passagem de canais de energia (meridianos) pela orelha. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nocivo audição parcial–precipitação; o sinergismo tera-

pêutico audição dedicada–assistência assertiva. 

Principiologia: o princípio de saber escutar, não apenas ouvir. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Fisiologia Humana;  

os códigos sociais de conduta. 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; a teoria da Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC), relacionando o tamanho da orelha externa e a longevidade da conscin; a controvertida 

teoria da fisiognomia relacionando traços de personalidade a características da orelha; a teoria 

de microssistema usada na MTC. 

Tecnologia: a técnica da auriculoterapia ou Acupuntura Auricular; a técnica da sangria 

do hélix da orelha; a técnica de massagem auricular; as técnicas cirúrgicas estéticas e reparado-

ras da orelha (otoplastia); a técnica de preenchimento de lóbulo da orelha; a técnica de remoção 

do tampão de cerúmen; a técnica cirúrgica de implante coclear; as técnicas fonoaudiológicas vi-

sando a melhora da audição / fala; a técnica japonesa simulando orelhas de gatos artificiais con-

troladas e movimentadas por ondas cerebrais humanas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsí-

quica; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o labora-
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tório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Otorrinolaringologistas; o Colégio Invisível dos 

Fonoaudiólogos; o Colégio Invisível dos Auriculoterapeutas; o Colégio Invisível dos Comunicó-

logos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Neuropsicólogos. 

Efeitologia: os efeitos das características genéticas e paragenéticas na constituição do 

formato da orelha; os efeitos colaterais provocados pelo uso do piercing na orelha; o efeito am-

plificador do som ao se posicionar a mão em concha atrás da orelha na hipoacusia; o efeito per-

manente do alargamento do lóbulo da orelha; o efeito terapêutico da escuta atenta na entrevista 

de ajuda bem sucedida; os efeitos patológicos do uso continuado do fone de ouvido inserido no 

conduto auditivo; o efeito nocivo do telefone celular nos sistemas auditivo e vestibular; o efeito 

nosográfico do cotonete usado erroneamente; o efeito prejudicial de segurar o espirro; o efeito 

dos processos emocionais no ansiosismo e audição parcial. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da audição; as neossinapses provocadas 

pela memória auditiva. 

Ciclologia: o ciclo ouvir-analisar-interpetrar-deduzir-concluir; o ciclo de utilização do 

corpo humano. 

Enumerologia: o som; o ruído; o barulho; o timbre; a sonoridade; a sinfonia; a emissão 

sonora. A reflexão; o eco; a reverberação; a refração; a difração; a interferência; a ressonância.  

A recepção; a discriminação; a localização; o reconhecimento; a compreensão; a interpretação do 

som; a memória auditiva. 

Binomiologia: o binômio orelha-óculos; o binômio orelha-brinco; o binômio travessei-

ro-orelha; o binômio orelha-touca; o binômio orelha–fone de ouvido; o binômio orelha-telefone; 

o binômio surdo-mudo; o binômio linguagem receptiva alterada–linguagem expressiva dificulto-

sa; o binômio ouvir do aluno–ouvir do evoluciente; o papel da audição concentrada no binômio 

aluno-professor. 

Interaciologia: a interação homeostática visão-audição na cognição; a interação da fa-

la e da escuta; a interação das 3 partes da orelha para a decodificação do som; a interação do 

sistema vestibular, da visão e do sistema proprioceptivo para a aquisição do equilíbrio, sob o co-

mando do cerebelo; a interação da audição-tato para substituir a visão deficitária ou amaurose; 

a interação terapêutica na escuta consciencioterapeuta-evoluciente; a interação dos pontos auri-

culares–sistema nervoso–canais de energia. 

Crescendologia: o crescendo ouvir-escutar-refletir; o crescendo concha auditiva–cap-

tação das ondas sonoras–vibração do tímpano–transmissão dos impulsos elétricos para o cére-

bro–produção do som; o crescendo estímulo acústico–código fonético–identificação fonológica–

–compreensão auditiva. 

Trinomiologia: o trinômio patológico ouvir parcialmente–deduzir erroneamente–espa-

lhar boato; o trinômio agudez dos sentidos somáticos–agudez dos atributos mentais–agudez das 

percepções extrassensoriais. 

Antagonismologia: o antagonismo ouvir / falar; o antagonismo ouvir com atenção / fa-

zer ouvido de mercador; o antagonismo ruído / silêncio; o antagonismo Fisiologia Humana / Es-

tética Antifisiológica; o antagonismo orelha flexível / orelha rígida; o antagonismo uso cons-

ciente do soma / uso inconsequente do soma. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana. 

Sindromologia: as síndromes neurológicas afetando a audição. 

Maniologia: a mania de acariciar o lóbulo da orelha; a mania errada de introduzir obje-

tos na orelha, especialmente crianças. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Fisiologia Humana; a Anato-

mia Humana; a Otologia; a Otorrinolaringologia; a Fonoaudiologia; a Esteticologia; a Acupuntu-

ra; a Auriculoterapia; a Psicologia; a Neuropsicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; 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 consci-

ente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o otologista; o otorrinolaringologista; o fonoaudió-

logo; o audiologista; o auriculoterapeuta; o acupunturista; o psicólogo; o neuropsicólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; 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 cons-

ciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a otologista; a otorrinolaringologista; a fonoaudi-

óloga; a audiologista; a auriculoterapeuta; a acupunturista; a psicóloga; a neuropsicóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sa-

piens interlocutor; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens voca-

lis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens colloquialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: orelha pequena = a de tamanho reduzido, na qual a borda superior exter-

na está abaixo da altura da sobrancelha e o lóbulo está acima da linha do nariz; orelha grande  

= a de tamanho aumentado, na qual a borda superior externa está acima da altura da sobrancelha  

e o lóbulo está abaixo da linha do nariz. 

 

Culturologia: a cultura do padrão de estética da orelha; a cultura do modismo dos ma-

xibrincos; a cultura da Autolucidologia. 

 

Curiosologia: a automutilação de Vincent van Gogh (1853–1890) ao amputar o lóbulo 

da orelha esquerda após ataque fracassado ao amigo e também pintor Paul Gauguin (1848–1903), 

em dezembro de 1888; a mordida do lutador de boxe Myke Tyson (1966–) cortando parte da ore-

lha do adversário Evander Holyfield (1962–), em 28 de junho de 1997. 

 

Anatomia. Conforme a Somatologia, a divisão anatômica e funcional da orelha ocorre 

em 3 partes, expostas a seguir na ordem funcional: 

1.  Orelha externa. Parte do órgão auditivo compreendendo o pavilhão auricular, visível 

em cada lado da cabeça, e a porção do conduto auditivo externo situada do lado de fora do crânio. 

É separada da orelha média pela membrana timpânica. É responsável pela captação e direciona-

mento das ondas para dentro do canal auditivo e, devido ao formato afunilado, amplificando e ca-

nalizando-as para a membrana timpânica. 

Divisões. O pavilhão auricular é dividido em face anterior e posterior, sendo a face ante-

rior dividida em: lóbulo, trago, trago interno, antitrago, antitrago interno, incisura intertrago, su-

pratrago, hélix, anti-hélix, raiz do hélix, fossa escafóide, fossa triangular, cruz inferior e superior 

do anti-hélix, concha cava e concha cimba. 
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2.  Orelha média. Espaço entre o tímpano e a orelha interna contendo os 3 ossículos au-

ditivos (martelo, bigorna e estribo), responsáveis pela transmissão e amplificação de vibrações, 

causadas pelas ondas sonoras, à cóclea. 

3.  Orelha interna. Parte da orelha localizada dentro do osso temporal, compreendendo 

sistema de cavidades e condutos, no qual se situam os órgãos da audição (cóclea) e do equilíbrio 

(labirinto). A cóclea recebe as vibrações sonoras da orelha média e as converte em impulsos ner-

vosos, conduzidos pelo nervo auditivo ao cérebro sendo reconhecidos e interpretados. 

 

Coloquialismo. Considerando a Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

50 termos ou ditos populares atinentes à orelha: 

01. Abanar as orelhas. 

02. Andar de orelha à escuta. 

03. Andar / estar com a pulga atrás da orelha. 

04. Andar / ficar de orelha em pé. 

05. A palavras loucas, orelhas moucas. 

06. Arrebitar as orelhas. 

07. As paredes têm ouvidos. 

08. Bater orelha. 

09. Beber água na orelha dos outros. 

10. Chutar a orelha da bola. 

11. Cobertor de orelha. 

12. Conversa ao pé da orelha. 

13. Da pontinha da orelha. 

14. Entrar por ouvido e sair por outro. 

15. Espírito santo de orelha. 

16. Estar até às orelhas. 

17. Estar com a orelha pegando fogo. 

18. Falar no burro, apontaram as orelhas. 

19. Ficar de orelhas baixas. 

20. Levar / dar puxão de orelhas. 

21. Murchar a orelha. 

22. Nascer pé de couve na orelha. 

23. Negócio de orelha. 

24. Orelha da sota. 

25. Orelha de abano. 

26. Orelha de burro. 

27. Orelha de concha. 

28. Orelha de couve-flor / repolho. 

29. Orelha de Dumbo. 

30. Orelha de livro. 

31. Orelha de lobo. 

32. Orelha de macaco. 

33. Orelha de martelo. 

34. Orelha do Mickey. 

35. Orelha em taça. 

36. Orelhão. 

37. Orelha quente. 

38. Orelha seca. 

39. Orelhudo. 

40. O sorriso de orelha a orelha. 

41. Ouvido de mercador. 

42. Ouvido de tuberculoso. 

43. Ouvido não é pinico. 
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44. Ouvir atrás da porta. 

45. Ouvir o galo cantar, mas não saber onde. 

46. Pegar pelas orelhas. 

47. Quando algum burro fala o outro abaixa a orelha. 

48. Torcer as orelhas. 

49. Travesseiro de orelha. 

50. Vau de orelha. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

12 lesões, doenças e / ou alterações somáticas envolvendo o universo da orelha: 

01. Deformidades adquiridas: as deformações adquiridas podendo ser provocadas por 

traumas, queimaduras ou uso de brincos pesados e objetos ampliadores do furo do lóbulo da ore-

lha. 

02. Deformidades congênitas: as deformidades congênitas do pavilhão auditivo, da ore-

lha média e interna, afetando a estética da orelha, podendo provocar alterações da função audi-

tiva. 

03. Disfunção da articulação temporomandibular (ATM): as alterações patológicas 

articulares e musculares refletidas na face e na cervical, podendo gerar estalo ou crepitação na 

articulação afetada, zumbidos e dores na orelha, cansaço no rosto ao mastigar, dificuldade de 

abrir a boca, dores de cabeça, na região do pescoço, nuca e costas. 

04. Distúrbios auditivos: a distorção da sensação sonora; os distúrbios da atenção audi-

tiva; a agnosia auditiva; a misofonia; a otose; a surdez de condução, neurossensorial, mista ou 

central. 

05. Doenças dermatológicas: as doenças provocadoras de alterações na pele da orelha, 

tais como dermatites, lúpus eritematoso (LE), psoríase, herpes-zóster e vitiligo. 

06. Iatrogenias: as lesões provocadas durante procedimentos cirúrgicos. 

07. Infecções / inflamações: as infecções provocadas pelos furos, rasgos e traumas na 

cartilagem; as otomicoses; as otites (se constantes podem levar à surdez), podendo provocar  

os sintomas de otorreia, otalgia, hipersensibilidade, efusão de líquido pelo conduto auditivo, auto-

fonia, plenitude auricular e hipoacusia súbita. 

08. Labirintopatias: as doenças envolvendo o labirinto, provocando sinais e sintomas 

no equilíbrio, tais como a labirintite. 

09. Nevralgia do trigêmio: a dor provocada por irritação e / ou lesão do nervo trigêmio, 

manifestando sintomas de dor aguda no rosto e orelha, geralmente restritos a único lado da face. 

10. Síndromes neurológicas: as síndromes interferindo na audição ou compreensão da 

linguagem. 

11. Traumas: os traumas da membrana timpânica, provocados por objetos pontiagudos 

introduzidos no canal auditivo, traumas sonoros fortes, explosões próximas e barotrauma, 

podendo levar à perda auditiva; as lesões traumáticas do osso temporal e da orelha, originados 

pelos acidentes automobilísticos ou domésticos, mordeduras, atropelamentos, lutas, podendo 

ocorrer a amputação parcial ou total da orelha (ototomia). 

12. Tumores: a presença de tumor maligno; as possíveis metástases; os tumores benig-

nos acometendo a orelha. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a orelha, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Antianatomia  humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 
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04.  Antifisiologia  humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

05.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

06.  Audição  seletiva:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Boca:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Coluna  vertebral:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

10.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

11.  Mapeamento  da  sinalética:  Autossinaleticologia;  Neutro. 

12.  Pescoço:  Somatologia;  Neutro. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  ORELHA  POSSIBILITA  À  CONSCIN,  HOMEM  OU  MU-
LHER,  O  SENTIDO  DA  AUDIÇÃO  NA  DIMENSÃO  INTRAFÍ-
SICA,  PODENDO  FACILITAR  A  INTERASSISTENCIALIDADE  

COSMOÉTICA  OU  SER  APENAS  MERO  ÓRGÃO  AUDITIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dá o devido valor à orelha? Sabe empregá-la de 

modo produtivo, cosmoético e desassediador? 
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ropsicológica de Pessoas com Dificuldade de Aprendizagem; Dissertação; Brasília, DF; Julho, 2007; 29 enus.; 10 gráfs.; 

8 tabs.; 89 refs.; 3 anexos; disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3779/1/2007_PatriciaAguiarCunha-
Vieira.pdf >; acesso em: 31.03.13. 

 

F. C. F. 
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O R G A N I Z A Ç Ã O    P R Ó - DE S S O M A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A organização pró-dessoma é o conjunto de fatores intrafísicos, relativos  

à vida da conscin, homem ou mulher, os quais devem estar constantemente arrumados, de modo  

a facilitar o encaminhamento, por parte de terceiros, das questões pessoais pós-dessoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo organização vem do idioma Francês, organiser, e este do idio-

ma Latim Medieval, organizare, “órgão; dispor de tal forma a tornar apto à vida; dotar de estrutu-

ra”. Surgiu no Século XVI. O prefixo pro vem do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes 

de; a favor de; em prol de”. A palavra descartar é composta pela preposição des, do idioma La-

tim, de, “de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do 

meio de; à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra”, e pelo elemento de 

composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, “fo-

lha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Apareceu no Século 

XVI. O termo soma provém do idioma Grego, soma, “relativo ao corpo humano; o corpo humano 

em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Arrumação pró-dessoma. 2.  Ordenação pessoal pró-dessoma. 

Neologia. As 4 expressões compostas organização pró-dessoma, organização básica 

pró-dessoma, organização intermediária pró-dessoma e organização avançada pró-dessoma são 

neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Desorganização interpresidiária. 2.  Bagunça pessoal indecifrável.  

Estrangeirismologia: o way of living organizado; a glasnost pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à atenção ao descarte somático e respectivas implicações intrafísicas para outrem. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Organiza-

ção pró-dessoma: heterofacilitação. Há dessomas repentinas. Autorganização: pacificação cons-

ciencial. 

Coloquiologia: o ato de não deixar rastro negativo; o ato de estar em dia com compro-

missos pessoais; a pessoa livro aberto; o ato de passar a limpo as pendências; o ato de estar sem-

pre pronto; o ato de deixar cada coisa no devido lugar; o ato de ter a informação à mão; o ato de 

não esconder o lixo embaixo do tapete; o ato de deixar tudo melhor para os demais; o fato de 

nunca se saber o dia de amanhã; o fato de haver quem dorme vivo e acorda morto.  

Proverbiologia. Eis provérbio popular relativo ao tema: – “Não deixar para amanhã  

o que pode ser feito hoje”. 

Filosofia: o Antibagulhismo Energético; o Realismo; o Calculismo Cosmoético. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da organização; os ordenopensenes; a ordenopen-

senidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;  

o holopensene doméstico transitável. 

 

Fatologia: a organização pró-dessoma; a prontidão para a dessoma; a vida pessoal em 

plena ordem; o compartilhamento de informações pessoais; os familiares e amigos bem informa-

dos; a casa arrumada; os pertences ordenados; as contas e impostos pagos; os papéis organizados; 

os dados relevantes documentados; os trabalhos em andamento sinalizados; as interrelações acer-

tadas; as prioridades atendidas; a ausência de segredos; a explicitação consciencial pós-dessoma. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquis-

mo lúcido; o amparo de função; as inspirações extrafísicas; as autorretrocognições; a tenepes re-

formuladora da vida humana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo organização-convivialidade; o sinergismo antecipação- 

-tranquilidade; o sinergismo desassédio-ordem; o sinergismo negligência-interprisão. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da convivialida-

de sadia; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) buscando corrigir os trafares inten-

sificadores das interprisões grupocármicas. 

Teoriologia: a teoria da grupalidade; a teoria da evolutividade. 

Tecnologia: a técnica da tábula rasa; a técnica da Inventariologia; as técnicas de orga-

nização pessoal; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da Arquivologia; a técnica 

da Enumerologia; a técnica do detalhismo. 

Voluntariologia: os voluntários especialistas em organização pessoal e em consultoria 

financeira e jurídica; os voluntários do antibagulhismo pós-dessomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia. 

Efeitologia: o efeito da autorganização sadia na vida alheia; a observação dos efeitos 

prejudiciais da dessoma de conscin desorganizada nos familiares e grupo social. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para, em plena vida, pensar e organi-

zar-se para dessoma. 

Ciclologia: o ciclo da vida humana; o ciclo da organização; o ciclo do antibagulhismo. 

Enumerologia: a dessoma de inversor; a dessoma de pai de família; a dessoma de mãe 

com filhos pequenos; a dessoma de ofiexista; a dessoma de empresário; a dessoma de intelectual; 

a dessoma de cuidadora. 

Binomiologia: o binômio anotações-dados; o binômio arquivos-informações; o binômio 

listagens-sínteses; o binômio documentação-comprovação; o binômio concentração de materi-

ais–facilidade para encontrar; o binômio vida organizada–dessoma tranquila; o binômio  auto-

despojamento–dessoma facilitada. 

Interaciologia: a interação vivência de dessomas alheias–autorganização pró-dessoma 

pessoal; a interação vida ordenada–simplificação pós-dessoma; a interação perda afetiva–com-

plicações materiais; a interação ocultação informacional–heterossurpresas pós-dessoma. 

Crescendologia: o crescendo da autorganização permanente; o crescendo desorganiza-

ção assediadora–organização interassistencial; o crescendo bens materiais–bens conscienciais; 

o crescendo irresoluções momentâneas–conflitos posteriores.  

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio organização-desassedi-

alidade-amparabilidade; o trinômio honestidade-autorresponsabilidade-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio consciência grupal–papel social–precauções–providência. 

Antagonismologia: o antagonismo antecipação / prazo esgotado; o antagonismo essen-

cial / supérfluo; o antagonismo praticidade / burocracia; o antagonismo vida privada / vida pú-

blica; o antagonismo fachada social / desempenho grupocármico. 

Paradoxologia: o paradoxo da dessoma vitalizadora da reorganização de consciências; 

o paradoxo das dívidas financeiras crônicas perpetuadas pós-dessoma na forma de interprisão. 

Politicologia: a autolucidocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: o cumprimento das leis intrafísicas; a lei de responsabilidade do mais lúci-

do; a lei da interprisão grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais; a lei da interassis-

tencialidade. 

Filiologia: a disciplinofilia; a futurofilia; a reciclofilia. 
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Fobiologia: a eliminação da tanatofobia; a superação da mnemofobia; a evitação da de-

cidofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a anulação da sín-

drome da acumulação disfuncional; o combate à síndrome do perfeccionismo; a evitação da sín-

drome da despriorização existencial; a correção da síndrome da desorganização. 

Maniologia: a evitação da mania de centralização; a superação da mania da postergação; 

a profilaxia da mania da desorganização criando problemas para outrem. 

Mitologia: a eliminação do mito da imortalidade; a superação do mito do controle. 

Holotecologia: a metodoteca; a economoteca; a juridicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autorganizaciologia; a Inventariologia; a Me-

todologia; a Disciplinologia; a Profilaxiologia; a Dessomatologia; a Conviviologia; a Prospectivo-

logia; a Autodiscernimentologia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin responsável; a personalidade organizada; o ser antibagulhista;  

a pessoa na quarta idade; a conscin em estado terminal. 

 

Masculinologia: o exemplarista; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; 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 exemplarista; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidis-

sidente ideológica; a tenepessista; 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 organisatus; o Homo sapiens methodicus; o Homo sapi-

ens responsabilis; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens prospectivus; o Homo sapiens ex-

periens; o Homo sapiens efficax. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: organização básica pró-dessoma = a disponibilização de informações 

pessoais concernentes à burocracia intrafísica aos moldes de documentação e finanças; organiza-

ção intermediária pró-dessoma = a transparência máxima da própria vida através de dados facili-

tadores para outras pessoas continuarem o necessário, a ausência de pendências comprometedoras 

de terceiros e a eliminação dos bagulhos energéticos; organização avançada pró-dessoma = a or-

ganização e transparência informacional pessoal, as resoluções em dia, a vida enxuta antibagu-

lhista, o treinamento e o entrosamento de pessoas para ocupar as funções de responsabilidade pes-

soal, além do ajuste, quando possível, da vida das conscins em torno. 

 

Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura do detalhismo evolutivo; a cultura 

da interassistencialidade; a cultura da Cosmoética. 

 

Taxologia. Eis, listados na ordem alfabética, 20 itens intrafísicos básicos a serem organi-

zados de modo acessível a outras pessoas, objetivando facilitar as resoluções pós-dessoma: 
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A.  Documentação: 

01.  Documentos: pessoais; de imposto de renda; de imóveis; contratos e outros. 

02.  Plano de saúde: seguradora; número; modo de pagamento. 

03.  Seguro pessoal: se houver, dados relativos ao mesmo. 

 

B.  Finanças: 

04.  Contas a pagar: tipos; datas de vencimento; contas em débito; funcionários e salá-

rios. 

05.  Contas a receber: procedência; local de recebimento; valores. 

06.  Contas bancárias: bancos; agências. 

07.  Contador: empresa; nome; contato. 

08.  Dívidas: se houver, com quem; contato; valores; acertos realizados; quantia faltante. 

09.  Investimentos: tipos; locais; contato. 

10.  Senhas: locais. 

11.  Transações financeiras em andamento: negociações; pessoas envolvidas; fase. 

 

C.  Pessoal: 

12.  Anotações: arquivos de ideias, verpons e vivências. 

13.  Chaves: locais.  

14.  Contatos: pessoas-chave; familiares; amigos; prestadores de serviço e outros. 

15.  Dependentes: observações e cuidados específicos.  

16.  Gescons: livros, artigos e outros escritos. 

17.  Segredos: cofres e outros. 

18.  Testamento: orientações para encaminhamento dos bens pessoais.  

19.  Testamento vital: escolha de tratamentos de saúde. 

20.  Trabalho: locais; contatos; projetos em andamento. 

 

Funeral. O ideal é a conscin fazer seguro funeral, no qual a família receberá ajuda de 

saúde e burocrática, necessárias diante da dessoma do parente, ou disponibilizar quantia para gas-

tos com serviços funerários, dispendiosos, mesmo os mais simples, evitando dar despesas a ou-

trem. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a organização pró-dessoma, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antibagulhismo  energético:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Assistenciologia  grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

05.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Autorresolução  derradeira:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Casa  arrumada:  Organizaciologia;  Homeostático. 

09.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Dia  da  arrumação:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Dia  do  detalhe:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

12.  Fase  existencial  conclusiva:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Inventário  proexológico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Objeto  ritual:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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A  ORGANIZAÇÃO  PRÓ-DESSOMA  DEVE  FAZER  PARTE   
DO  PLANEJAMENTO  DE  VIDA  DA  CONSCIN  CUIDADOSA  

COM  O  BEM-ESTAR  ALHEIO,  VISANDO  NÃO  SOBRECAR-
REGAR,  NEM  PREJUDICAR  NINGUÉM  AO  DESSOMAR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém atualizada a organização pró-dessoma? 

Já refletiu sobre os benefícios dessa condição para si e as demais consciências envolvidas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Minha Vida sem mim. Título Original: My Life without me. País: Espanha; & Canadá. Data: 2003. Dura-

ção: 106 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em 
DVD). Direção: Isabel Coixet. Elenco: Sarah Polley; Amanda Plumier; Scott Speedman; Mark Ruffalo; Leonor Watling; 

Deborah Harry; Maria de Medeiros; Julian Hichings; Jessica Amlee; & Esther García. Produção: Esther García. Desenho 

de Produção: Carol Lavallee. Direção de Arte: Shelley Bolton. Roteiro: Isabel Coixet com base no livro de Nanci Kin-
caid “Pretending the Bed is a Raft”. Fotografia: Jean-Claude Larrieu. Música: Alfonso de Vilallonga. Montagem: Lisa 

Robison. Cenografia: Shelley Bolton. Efeitos Especiais: Hill Mills. Companhia: El Deseo S. A.; & Milestone Entertain-

ment. Sinopse. Ann, de 23 anos de idade, leva vida modesta com duas crianças e marido em trailer no jardim da mãe.  
A vida de Ann muda dramaticamente quando o médico revela-lhe ter câncer de útero e apenas 2 meses de vida. Ann pre-

para então lista de coisas para fazer antes de morrer. 

 

K. A. 
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O R G U L H O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O orgulho é o traço-fardo da consciência caracterizado pela distorção auto-

perceptiva, interpretação irrealista, falso autoconceito, convicção de superioridade, autadmiração 

excessiva, baixa autocrítica e prazeroso desprezo em relação aos compassageiros evolutivos, 

comprometendo a evolução pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo orgulho deriva do idioma Espanhol, orgullo, e este do idioma 

Catalão, orgull, “orgulho”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Imodéstia. 02.  Presunção. 03.  Excesso de amor-próprio. 04.  Vai-

dade. 05.  Arrogância. 06.  Prepotência. 07.  Empáfia. 08.  Jactância. 09.  Ufania. 10.  Soberba. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo orgulho: 

enorgulhecer; enorgulhecida; enorgulhecido; orgulhada; orgulhado; orgulhar; orgulhosa; orgu-

lhoso; superorgulho; superorgulhosa. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniorgulho e maxiorgulho são neologismos técnicos da Psi-

cossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Modéstia. 02.  Despretensão. 03.  Simplicidade. 04.  Lhaneza.  

05.  Despojamento. 06.  Desvaidade. 07.  Tolerância. 08.  Gratidão. 09.  Perdão. 10.  Altruísmo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocriticologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste or-

gulho sábio. Orgulho: interassistencialidade inoperante. 

Coloquiologia: o ato de cuspir no prato onde comeu; o ato de estar por cima da carne 

seca; o ato de não dar o braço a torcer; o ato de não baixar a crista. 

Citaciologia: – Muitos homens têm um orgulho que os leva a ocultar os seus combates  

e apenas a mostrarem-se vitoriosos (Honoré de Balzac, 1799–1850). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da insolência; os egopensenes; a egopensenidade; 

os obtusopensenes; a obtusopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os patopen-

senes; a patopensenidade; os pensenes aprioristas; a autopensenidade preconceituosa; as posturas 

pensênicas de desvalorização ao próximo. 

 

Fatologia: o orgulho; a eminência parda do egoísmo; o orgulho pessoal enraizado; as 

manifestações de orgulho paroxístico; a intenção orgulhosa; a dignidade pessoal excessiva; a falsa 

modéstia; o ponto de honra; a filotimia; a dificuldade de abertismo consciencial; as irreconhecidas 

imperfeições; a fraqueza infantil; a hipertrofia do eu; a figura da pessoa revestida em ouropel;  

o autovalor aquilatado a maior; o endeusamento pessoal; a autorreferência, a autoindicação e os 

autelogios prodigalizados; a tendência ao narcisismo em razão da expressão habitual da presun-

ção; os pseudoganhos da conscin orgulhosa; o sentimento interno de pequenez; a compensação da 

baixa autestima; a supervalorização dos talentos aparentes; o ato de dar especial relevo à imagem 

de si próprio na condição temporária de conscin, em detrimento da manifestação plena da consci-

ência; o autoconhecimento e a autocrítica esboçantes; a miopia frente ao centro da gravidade das 

reações pessoais; a atitude interesseira; a barganha; a ostentação; o foco nas posições sociais  

e materiais; o bel prazer e a tola vaidade; a torre de marfim; a carreira solo, o estrelismo e a au-

texclusão nascida do orgulho e da arrogância; o desprezo pela limitação mental dos outros; a di-

minuição da estatura dos demais; a negação do perdão; os ressentimentos; os arrependimentos in-

confessados; a hiperreatividade às heterocríticas; os desentendimentos em razão do orgulho recí-
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proco; a dificuldade de receber assistência; as asas da inveja, do ciúme e ódios não verbalizados; 

o muxoxo; a depreciação; o escárnio; o desrespeito; o preconceito; a tentativa de reconciliação 

fracassada pela postura orgulhosa; a insinceridade; os caprichos pessoais; a sociosidade;  

a agressividade; a competitividade; a rigidez; o controle; as tremendas mortificações por não ser 

tido em conta por outrem; o instinto de não entrega, de não mudança; o conflito, as picuinhas, os 

desentendimentos e as guerras em função do orgulho; a liderança anticosmoética; a defesa da au-

tobiografia no intuito de permanecer superior aos demais; a não abertura para ouvir e aprender 

com o outro; o ato de ignorar e não perguntar para não demonstrar o desconhecimento; o ato de 

não se rebaixar; o ato de não pôr a mão na ferida; o ato de pretender o melhor para si, mas negá-

lo aos demais; o travão assistencial; a resistência e a teimosia tornando a conscin refratária à in-

terassistência; a entrada tardia na interassistencialidade; a maxipeça do minimecanismo; as recon-

ciliações pendentes; o fardo da autoculpa; a autovitimização; a supressão do traço orgulhoso para-

lisante; a ação de descartar o egoísmo, a arrogância, a vaidade, a jactância e a autocracia; a prova 

do orgulho; o ato de descer do salto alto; o sofrimento enquanto pedagogia de ensino para autos-

superação do trafar; o abertismo consciencial atuando na condição de antídoto do orgulho; a subs-

tituição do orgulho pela interassistencialidade; a primazia do autodiscernimento; a eliminação do 

orgulho pela predominância das recins; a domesticação do egoísmo; a centrifugação do egão. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autopa-

rapsiquismo centrípeto; a retenção intencional das energias conscienciais (ECs); o ato de não se 

misturar energeticamente; o parapsiquismo autodefensivo; a condição de isca humana consciente 

inconsequente; o parapreconceito antiassistencial; a paraperseguição pela culpa no cartório; o or-

gulho monárquico das retrovidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico egoísmo-orgulho-vaidade; o sinergismo ob-

nubilador poder-orgulho-vaidade. 

Principiologia: a carência do princípio da descrença; o princípio da inexistência de pri-

vilégios evolutivos. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a dificuldade em aplicar técnicas autevolutivas; a objeção à técnica da in-

versão existencial (invéxis); a repulsão à técnica da reciclagem existencial (recéxis); a desva-

lorização da técnica da dupla evolutiva; a indiferença para com a técnica da tenepes; o emprego 

sincero das técnicas recicladoras no processo autoconsciencioterápico; a técnica do enfrenta-

mento do malestar; a técnica de qualificação da intenção; a técnica da autorreflexão de 5 horas; 

a técnica da checagem pensênica; a técnica da identificação dos pseudoganhos; a técnica da 

ação pelas pequenas coisas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico; o voluntariado libertário 

dedicado à microminoria de interessados. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o labo-

ratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Auto-

conscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Auto-

consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invi-

sível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos antievolutivos do orgulho impedindo a assunção das próprias 

falhas perante as evidências incontestáveis; o efeito regressivo do orgulho impedindo a autexpo-

sição cosmoética; os efeitos regressivos do orgulho dificultando a interassistência; o efeito conti-
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nuado das frustrações nas relações afetivas em decorrência da impossibilidade de mudar o ou-

tro; os efeitos das omissões deficitárias dificultando o aperfeiçoamento pessoal; as doenças psi-

cossomáticas enquanto possível efeito das autocorrupções crônicas advindas do orgulho. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das autorreciclagens; as neossinapses en-

quanto fruto da vivência da descensão cosmoética; as neossinapses advindas da aquisição pau-

latina do trafor da gratidão. 

Ciclologia: o ciclo melancolia intrafísica (melin)–melancolia extrafísica (melex). 

Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio nosográfico orgulho- 

-vaidade; o binômio orgulho esterilizante–medo estagnador; o binômio monarquia-elitismo; o bi-

nômio autocrítica-heterocrítica; o binômio crise-crescimento. 

Interaciologia: a interação patológica timidez-orgulho; a interação paralisante egão- 

-orgulho; a interação antievolutiva orgulho-vaidade; a interação deficitária orgulho–autoindis-

ponibilidade assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio egão-orgulho-arrogância; o trinômio baixa autestima–orgu-

lho–ansiedade; o trinômio orgulho-competitividade-sectarismo; o trinômio Autoconscienciome-

trologia-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia. 

Polinomiologia: a superação do polinômio patológico egoísmo-presunção-orgulho-ar-

rogância; o polinômio egoísmo-orgulho-irracionalidade-interassedialidade; o polinômio egoís-

mo-orgulho-vaidade-preconceito; o polinômio orgulho-soberba-insubmissão-esquiva. 

Antagonismologia: o antagonismo modéstia / orgulho; o antagonismo modéstia / triun-

falismo; o antagonismo modéstia / cabotinismo; o antagonismo orgulho ferido / dignidade cons-

ciencial; o antagonismo orgulho / autorrespeito; o antagonismo autovalor ínsito / orgulho; o an-

tagonismo prova do orgulho / prova de Conscienciologia; o antagonismo orgulho / recin; o anta-

gonismo ascensão anticosmoética do egão / descensão cosmoética da consciência. 

Paradoxologia: o paradoxo da lealdade ao próprio ego ser deslealdade à própria cons-

ciência; o paradoxo da humildade orgulhosa; o paradoxo evolutivo da descensão cosmoética. 

Politicologia: a assediocracia; a autocracia; a egocracia; a escravocracia; a meritocracia 

enquanto resposta autoprofilática e interassistencial. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a negação da lei da interassistencialidade; 

a lei das interprisões grupocármicas. 

Filiologia: a egofilia (egolatria); a falta da autocriticofilia. 

Fobiologia: a enissofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Aquiles; a síndrome da insegurança; a síndrome da dis-

torção da realidade; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome da 

abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o personagem mitológico Ícaro; o mito de Narciso; o mito da perfeição. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a egoteca; a monopolioteca; a monarquicoteca;  

a trafaroteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Trafarologia; a Autode-

sassediologia; a Autocriticologia; a Parageneticologia; a Egocarmologia; a Perdologia; a Auten-

ganologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin orgulhosa; a conscin egoísta; a pessoa pedante; a conscin mes-

quinha; a conscin de nariz empinado; o casal incompleto; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o homem autoconsiderado maioral insubstituível; o dono do mundo;  

o espaventoso; o metido; o arrivista; o todo poderoso; o rei da cocada preta; o bambambã; o man-

dão; o classudo; o doutor honoris causa; o ph.Deus; o paraninfo; o padrinho; o desdenhoso; o lor-

de; o monarcólatra; o presunçoso; o posudo; o cicerone; o privilegiado; o insolente; o melindroso; 

o superorgulhoso; o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo; o professor de Conscienciologia;  
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o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o inversor existencial;  

o reciclante existencial; o tertuliano; o voluntário da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a mulher autoconsiderada maioral insubstituível; a dona do mundo; a es-

paventosa; a metida; a arrivista; a toda poderosa; a rainha da cocada preta; a bambambã; a man-

dona; a classuda; a doutora honoris causa; a ph.Diva; a paraninfa; a madrinha; a desdenhosa;  

a lady; a monarcólatra; a presunçosa; a posuda; a cicerone; a privilegiada; a insolente; a melindro-

sa; a superorgulhosa; a pré-serenona vulgar; a consciencióloga; a professora de Conscienciologia; 

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a inversora existencial;  

a reciclante existencial; a tertuliana; a voluntária da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens superbus; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens au-

taestimator; o Homo sapiens incohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniorgulho = o hábito de olhar enviesado de cima, para os outros, com 

desdém; maxiorgulho = a reação explosiva denotando arrogância às observações, sugestões e he-

terocríticas salutares. 

 

Culturologia: a cultura da superioridade; a cultura das aparências da Era das Cons-

réus antípoda à cultura da autotransparência (glasnost) da Era Consciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autocriticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 ca-

tegorias de orgulho passíveis de serem criteriosamente analisadas: 

1.  Orgulho disfarçado: a máscara de modéstia à parte. 

2.  Orgulho ferido: a decepção devido às ocorrências não terem saído conforme o espe-

rado; o impacto da desilusão amorosa imposta. 

3.  Orgulho refinado: a soberba enquanto píncaro do orgulho. 

 

Caracterologia. Consoante à Autodiscernimentologia, eis, na ordem alfabética, por 

exemplo, 9 motivos característicos da conscin orgulhosa, comumente encontrados na Socin Pato-

lógica, expostos com o objetivo de auxiliar o interessado no processo de investigação autoconsci-

encioterápica: 

1.  Corpo. A tola vaidade da aparência na expectativa frustrada de agradar os outros. 

2.  Emoção. As reações emocionais do excesso autoconsciente de valorização pessoal. 

3.  Intelectual. A arrogância do saber revelando a ignorância do ser. 

4.  Moral. A intolerância “justa” em razão de autojulgamentos heterexcludentes. 

5.  Naturalidade. Os critérios inúteis de discriminação formulados a partir do sotaque. 

6.  Parapsiquismo. A jactância da conscin considerada portadora de dons especiais. 

7.  Poder. A supervalorização do dinheiro, do status, do prestígio e do poder. 

8.  Sedução. O reino da promiscuidade e da ficação no bojo do porão consciencial. 

9.  Vício. A soberba da ignorância crassa do fumante, com desprezo aos não fumantes. 

 

Holobiografia. No processo de superação do orgulho é importante considerar a influên-

cia da tríade holobiográfica Paragenética-Genética-Mesologia, as quais podem atuar de modo 

isolado ou em conjunto, dificultando ou favorecendo a reciclagem intraconsciencial do trafar. 

 

Autossuperação. Após autoinvestigar, autodiagnosticar e realizar o autenfrentamento 

sincero e técnico, a consciência pode eliminar os patopensenes vinculados ao complexo nosográ-

fico do orgulho. Entretanto, a manifestação do orgulho crasso requer autovigilância ininterrupta. 
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Terapeuticologia. A autossuperação do orgulho é factível, por exemplo, através destas 

11 condutas pró-evolutivas, listadas na ordem alfabética: 

01.  Abertismo. Manter postura de despojamento e abertura às críticas, sugestões ou 

ideias alheias evitando apriorismos, preconceitos, reatividade e acepção de pessoas. 

02.  Assistencialidade. Dedicar-se aos outros saindo do próprio umbigão por meio da vi-

vência intransferível da descensão cosmoética. 

03.  Autavaliação. Exercitar com autonomia a capacidade de se autavaliar de modo real, 

autêntico e objetivo, ajustando a autoimagem e a autestima. 

04.  Autoconhecimento. Buscar o aprofundamento da autopesquisa sincera, com realis-

mo, ao invés de se manter na superficialidade estagnante e regressiva. 

05.  Autocrítica. Avaliar-se antes de criticar, possibilitando o crescimento pessoal conti-

nuado como fruto de constantes recins. 

06.  Autoimperdoamento. Assumir para si a responsabilidade dos próprios atos, sem 

justificar, reclamar ou culpar outrem. 

07.  Convivialidade. Eleger o binômio admiração-discordância na condição de princí-

pio pessoal de conduta, favorecendo o diálogo enquanto ferramenta de auto e heterodesassédio. 

08.  Gratidão. Agradecer a tudo e a todos, sempre, pelas benesses recebidas, de conscins 

e consciexes, nas dimensões intrafísica e extrafísica; valorizar as conquistas alheias. 

09.  Modéstia. Reconhecer os próprios erros publicamente, sem arrependimentos incon-

fessados. A evolução exige glasnost. 

10.  Parapsiquismo. Investir no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial, 

doando as energias em favor das demais consciências. 

11.  Tares. Evitar omissões de perguntas ou questionamentos esclarecedores, castrados 

pelo orgulho. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o orgulho, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

08.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

10.  Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

11.  Prova  do  orgulho:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

14.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

O  ORGULHO  NASCE  DO  EGOÍSMO,  CRESCE  JUNTO  COM  

A  INGRATIDÃO  E  MORRE  COM  A  AMPLIAÇÃO  DA  AUTO-
CRITICIDADE  COSMOÉTICA.  NESSE  TRAJETO  AS  PORTAS  

EVOLUTIVAS  DA  INTERASSISTENCIALIDADE  SE  ABREM. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda utiliza artifícios espúrios do orgulho no 

processo de elevação da autestima? Quais os principais motivos de soberba ostentados por você 

na atual existência humana? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Orgulho e Preconceito. Título Original: Pride and Prejudice. País: Reino Unido; & França. Data: 2005. 

Duração: 127 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. 
Direção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; Matthew Macfadyen; Brenda Blethyn; Donald Sutherland; & Judi Dench. 

Produção: Tim Bevan; Paul Webster; & Eric Fellner. Direção de Arte: Nick Gottschalk; & Mark Swain. Roteiro: 

Deborah Moggach, baseado no livro homônimo de Jane Austen. Fotografia: Roman Osin. Música: Dario Marianelli. 
Figurino: Jacqueline Durran. Companhia: Focus Features. Sinopse: Inglaterra, 1797. As 5 irmãs Bennet: Elizabeth 

(Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan) – foram 
criadas pela mãe (Brenda Blethyn) fanática em encontrar maridos ricos para as filhas. Elizabeth, porém deseja ter vida 

mais ampla e conta com o apoio do pai (Donald Sutherland). Quando o solteiro rico (Simon Woods) passa a morar na 

mansão vizinha, as irmãs ficam agitadas. Jane logo conquista o coração do jovem rico e Elizabeth conhece o bonito e es-
nobe Sr. Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre os 2 passam a ser cada vez mais constantes e apesar das dife-

renças entre ambos, eles se apaixonam. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Almeida, Julio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky et al.; 
260 p.; 14 seções; 135 caps.; 14 E-mails; 185 enus.; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 7 websites; glos. 

210 termos; 403 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Interncional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 104 

e 126. 
02.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel 

Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 125 expressões e ditos po-

pulares; 56 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  
5 websites; glos. 86 termos; 1 posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; página 191. 

03.  Pecotche, Carlos Bernardo González; Deficiências e Propensões do Ser Humano; 216 p.; 3 partes;  
2 enus.; 1 tab.; 1 técnica; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Logosófica; São Paulo, SP; 1976; páginas 67, 81 a 83, 94 e 95. 

04.  Steiner, Alexander; Orgulho: Agente Dificultador da Autoevolução; Artigo; Saúde Consciencial; Revis-

ta; Anual; Ano I; N. 1; 9 enus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 15 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia 
(OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 128 a 138. 

05.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Va-

lente; pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 

x 14 cm; br.; Associação Interncional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 42 e 58 a 62. 
06.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associa-
ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 304. 

07.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 264. 
08.  Idem; Minidefinições Conscienciais; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 mi-

nifrases; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 110. 

09.  Idem; Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 20 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 533. 

10.  Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232  
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscien-

ciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien- 

ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 143. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.   Site Quente; Frases sobre Orgulho. Disponível em: http://www.sitequente.com/frases/orgulho.html. Aces-

so em: 09.06.07. 

 

K. B. 
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O R G U L H O    AU T O I N I B I D O R  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O orgulho autoinibidor é a condição patológica de excesso de amor-próprio 

da conscin, homem ou mulher, a qual trava, tolhe, atravanca e reprime a manifestação dos atribu-

tos conscienciais pessoais, devido ao receio de não ser capaz de responder aos padrões de eficácia 

autestabelecidos, dificultando a própria evolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra orgulho deriva do idioma Espanhol, orgullo, e este do idioma Ca-

talão, orgull, “orgulho”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto deriva do idioma 

Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo inibir procede do idioma Latim, inhibere, 

“deter; fazer recuar; impedir; reter; embaraçar; restringir; atrapalhar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01. Orgulho autoparalisador. 02. Amor-próprio autoestagnador. 03. Au-

testima autorrepressora. 04. Altivez autorrepressora. 05. Vaidade autobstaculizadora. 06. Arro-

gância autesterilizadora. 07. Sentimento de superioridade autoimobilizador. 08. Soberba autoini-

bidora. 09. Prepotência autocastradora. 10. Imodéstia autodesamparadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas orgulho autoinibidor, miniorgulho autoinibidor  

e maxiorgulho autoinibidor são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia:. 1.  Despojamento autestimulante. 2.  Modéstia produtiva. 3.  Amor- 

-próprio automotivador. 4.  Autestima catalisadora. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Superemos 

nosso orgulho. Orgulho minimiza tares. Orgulho dificulta assistência. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo; o holopensene pessoal da carên-

cia; o holopensene pessoal da imaturidade; a autopensenização com segundas intenções; a auto-

pensenidade preconceituosa; o holopensene monárquico; os egopensenes; a egopensenidade; os 

estultopensenes; a estultopensenidade; os autopatopensenes; a autopatopensenidade; os nosopen-

senes; a nosopensenidade; a carência dos ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; a inexis-

tência do holopensene homeostático da autoconfiança. 

 

Fatologia: o orgulho autoinibidor; a falsa modéstia; as imaturidades; a dificuldade em 

pedir ajuda; a oportunidade perdida; a negação das próprias capacidades conscienciais; o descon-

trole emocional; a autodefesa do ego; a hipomaturidade pessoal; a herança espúria da monarquia; 

as desculpas para os outros e principalmente para si mesmo; a compensação da baixa autestima;  

a insinceridade; o ato de não perguntar para não demonstrar desconhecimento; a autovitimização; 

a autestima homeostática; a substituição do orgulho pela autoridade interassistencial; a eliminação 

do orgulho pelas recins. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de 

domínio das energias conscienciais (ECs); os autocondicionamentos inibidores das vivências pa-

rapsíquicas; a falta de retrocognições sadias; o retrorgulho das vidas pretéritas; o predomínio da 

psicossomaticidade; a dificuldade de interação com os amparadores extrafísicos. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16096 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico inibição crônica–evolução trancada; o siner-

gismo trafarino orgulho-egoísmo; o sinergismo cosmoético assunção do real nível evolutivo–res-

ponsabilidade interassistencial. 

Principiologia: o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio da inte-

rassistencialidade; o princípio da evolução conjunta interassistencial. 

Codigologia: a incoerência quanto ao código grupal de Cosmoética (CGC); a ausência 

do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da saúde consciencial. 

Tecnologia: a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica de recuperação 

dos cons magnos; a técnica do relato autobiográfico; a técnica da reciclagem consciencial; a téc-

nica da tenepes; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico permitindo maior autoconhecimen-

to; a técnica energética do EV. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o labo-

ratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia, o labora-

tório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Auto-

consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível da Criticologia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos do orgulho dificultando a interassistência; o efeito re-

gressivo do orgulho impedindo a autexposição cosmoética; o efeito dos desperdícios dos autopo-

tenciais evolutivos; os efeitos das omissões deficitárias dificultando o aperfeiçoamento pessoal;  

o efeito paralisia provocado pelo receio de falhar; a perda de oportunidade enquanto efeito da 

inibição; a consecução da proéxis enquanto efeito de a conscin assumir o Curso Intermissivo 

(CI). 

Ciclologia: o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas; o ciclo melin-melex; 

o ciclo da autointoxicação holopensênica pelas desculpas esfarrapadas decorrentes da autocor-

rupção; o ciclo erro-retificação-acerto. 

Enumerologia: o ato de não se expor; o ato de se acomodar; o ato de se enganar; o ato 

de se inibir; o ato de se vitimizar; o ato de negar a si mesmo; o ato de negar as próprias capacida-

des conscienciais. A conquista da autocoerência; a conquista da autocriticidade; a conquista da 

autoconfiança; a conquista da autolucidez; a conquista da autodeterminação; a conquista do au-

todiscernimento; a conquista do autodesassédio. 

Binomiologia: o binômio autocorrupção-orgulho; o binômio orgulho-frustração; o bi-

nômio monarquia-elitismo; o binômio conhecimento-sabedoria. 

Interaciologia: a interação autocorrupção–omissão deficitária; a interação orgulho– 

–autoindisponibilidade assistencial; a interação orgulho esterilizante–aborto de gescon; a intera-

ção orgulho–imaturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio saber-poder-orgulho; o trinômio autassedialidade-autocor-

rupção-heterassédio; o trinômio infantilidade-insegurança-imaturidade; o trinômio sentimento 

de inferioridade–orgulho–sentimento de superioridade; o trinômio autocorrupção-melin-melex;  

o trinômio autoconfiança-autocentramento-autoproexialidade. 

Polinomiologia: o polinômio orgulho–retração dos atributos conscienciais–omissão de-

ficitária–interprisão grupocármica; o polinômio desculpas esfarrapadas–autocorrupção–auten-

gano–pseudoganho–frustração–melin; o polinômio autocorrupção–omissão deficitária–esterili-

dade gesconológica–incompléxis; o polinômio autodespojamento-automotivação-gescon-com-

pléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo autexposição / acobertamento; o antagonismo auto-

confiança / orgulho; o antagonismo subcerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo orgu-

lho / inteligência evolutiva (IE); o antagonismo egocentrismo / tares; o antagonismo omissão de-
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ficitária / omissão superavitária; o antagonismo ascensão anticosmoética do egão / descensão 

cosmoética da consciência; o antagonismo orgulho megalomaníaco / orgulho inibitivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a lealdade ao próprio egão poder ser deslealdade à pró-

pria consciência. 

Fobiologia: a autofobia; a heterocriticofobia; a doxofobia; a decidofobia; a priorofobia; 

a fobia à autexposição; a atiquifobia; a enissofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do impostor; a síndrome da 

subestimação; a síndrome da insegurança. 

Maniologia: a mania de querer ser o melhor em tudo inibindo as ações evolutivas; a ma-

nia de deixar para depois; o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) sendo resultado da mania de 

perfeição; a capacidade desestruturante da megalomania associada ao orgulho. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito da autexposição perfeita. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a psicossomatoteca; a assistencioteca; a patopense-

noteca; a proexoteca; a maturoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Autenganologia; a Egolo-

gia; a Autodefesologia; a Cosmoeticologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Autocriti-

cologia; a Autassediologia; a Assistenciologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a isca humana inconsciente; a conscin de nariz empinado; 

 a conscin metida. 

 

Masculinologia: o maioral; o orgulhoso; o egoísta; o intolerante; o pedante; o mesqui-

nho; o superior; o insubstituível; o apriorista; o dono do mundo; o elitista; o todo poderoso; o rei 

da cocada preta; o bambambã; o mandão; o doutor honoris causa; o ph.Deus; o douto ignorante; 

o desdenhoso; o lorde; o superstar; o the best; o presunçoso; o posudo; o privilegiado; o insolen-

te; o melindroso; o arrogante; o ofendido; o autovitimado; o defensivo; o pré-serenão vulgar;  

o conscienciólogo; o professor de Conscienciologia; o tenepessista; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a maioral; a orgulhosa; a egoísta; a intolerante; a pedante; a mesquinha; 

a superiora; a insubstituível; a apriorista; a dona do mundo; a elitista; a toda poderosa; a rainha da 

cocada preta; a bambambã; a mandona; a doutora honoris causa; a ph.Deusa; a douta ignorante; 

a desdenhosa; a lady; a superstar; a the best; a presunçosa; a posuda; a privilegiada; a insolente;  

a melindrosa; a arrogante; a ofendida; a autovitimada; a defensiva; a pré-serenona vulgar; a cons-

ciencióloga; a professora de Conscienciologia; a tenepessista; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a voluntária da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens superbus; o Homo sapi-

ens acriticus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens imma-

turus; o Homo sapiens incohaerens; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniorgulho autoinibidor = o excesso de amor-próprio gerando subnível 

na vida profissional; maxiorgulho autoinibidor = o excesso de amor-próprio refreando a recupera-

ção dos megacons indispensáveis à consecução da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura da superioridade; a cultura das aparências; a cultura da autor-

repressão; a cultura da ostentação do poder decorrente do saber; a cultura patológica das auto-

crenças; a cultura parapsíquica interassistencial; a cultura conscienciológica. 
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Caracterologia. No contexto da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 10 aspectos ou características conscienciais decorrentes do orgulho autoinibidor: 

01.  Autassédio. A conscin, pela falta de autestima, cultiva o autassédio. 

02.  Autocorrupção. A conscin, para se autojustificar, arranja subterfúgios. 

03.  Desmotivação. A conscin, com medo de se decepcionar, não se motiva com nada. 

04.  Desnorteamento. A conscin, em desacordo com as automanifestações, sente-se per-

dida quanto à bússola intraconsciencial. 

05.  Despriorização. A conscin, receosa em assumir responsabilidades, não faz prioriza-

ções. 

06.  Indecisão. A conscin, para não errar, tem dificuldade em tomar decisões de qualquer 

tipo. 

07.  Insegurança. A conscin, desacreditada dos próprios atributos conscienciais, sente-se 

insegura em assumir qualquer atividade. 

08.  Negatividade. A conscin, desconsiderando as capacidades conscienciais, tende a ser 

negativa nos autodesempenhos. 

09.  Obstrução intelectual. A conscin, receosa do autodesapontamento, acaba obstruin-

do a própria intelectualidade. 

10.  Subdiscernimento. A conscin, tendo dificuldade na autorrecuperação de cons, man-

tém autodiscernimento frágil. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 11 condições favoráveis à remissão ou à cura do orgulho inibidor das automanifestações 

conscienciais: 

01.  Amparabilidade: priorização da companhia dos amparadores extrafísicos. 

02.  Autenfrentamento: autexposição realizando, por exemplo, perguntas presenciais 

nas tertúlias e minitertúlias do CEAEC. 

03.  Autenticidade: investigação permanente quanto às próprias intenções. 

04.  Autodiscernimento: atenção à autocriticidade com discernimento. 

05.  Autopesquisa: investimento no autoconhecimento proporcionando melhor entendi-

mento e superação de trafares e ascenção dos trafores. 

06.  Autorreflexão: identificação da reciclagem existencial prioritária. 

07.  Coerência: assunção de papéis coerentes com a autoconsciencialidade. 

08.  Energossomaticidade: prática do EV e busca do autodomínio bioenergético. 

09.  Heterocriticidade: realização do curso Conscin-Cobaia. 

10.  Ortopensenidade: cultivo da retilinearidade autopensênica. 

11.  Voluntariado: melhora da autestima através da prática docente e do voluntariado ta-

rístico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o orgulho autoinibidor, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

09.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

13.  Prova  do  orgulho:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  ORGULHO  AUTOINIBIDOR  É,  ANTES  DE  TUDO,  MECA-
NISMO  DE  AUTODEFESA  DA  CONSCIÊNCIA  EMPREGADO 

COMO  PSEUDOPROTEÇÃO  DA  DECEPÇÃO  DE  SI  MESMA.  
AUTENFRENTAMENTO:  SOLUÇÃO  PARA  O  AUTENGANO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre quanto o orgulho pode dificultar 

ou inibir a realização dos compromissos assumidos no Curso Intermissivo? Admite ser essa atitu-

de sabotagem contra a própria evolução? 

 
Bibliografia  Específica: 
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Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 75 a 88. 
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ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 257. 
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O R G U L H O    T E I M O S O  
( P E R D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O orgulho teimoso é o posicionamento patológico de persistência irredutí-

vel na não admissão de erros autodiagnosticados, com a intenção inoportuna de proteger a autesti-

ma, optando-se pela postergação das correções, retratações, reconciliações e / ou retomadas de ta-

refas evolutivas, capaz de gerar cadeia de equívocos e multiplicar as demandas para as futuras 

restaurações conscienciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo orgulho deriva do idioma Espanhol, orgullo, e este do idioma 

Catalão, orgull, “orgulho”. Surgiu no Século XIII. O termo teima procede do idioma Latim, the-

ma, “tema; proposição; assunto; argumento; matéria”, e este do idioma Grego, théma, “o que se 

põe ou propõe”. Apareceu no Século XVII. A palavra teimoso surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Orgulho aferrado. 02.  Empáfia renitente. 03.  Capricho presunçoso. 

04.  Birra vaidosa. 05.  Soberba pirracenta. 06.  Amor-próprio tolo. 07.  Autestima antievolutiva. 

08.  Emperramento autevolutivo. 09.  Autodesrespeito. 10.  Desinteligência evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo teima: atei-

mada; ateimado; ateimar; joão-teimoso; maria-teimosa; sobreteima; teimação; teimado; teima-

dor; teimadora; teimante; teimar; teimice; teimosa; teimosia; teimosiar; teimosice; teimoso; tira- 

-teima. 

Neologia. As duas expressões compostas orgulho teimoso afetivo e orgulho teimoso ide-

ológico são neologismos técnicos da Perdologia. 

Antonimologia: 1.  Brio cosmoético. 2.  Hombridade cosmoética. 3.  Empertigamento 

evolutivo. 4.  Dignidade consciencial. 5.  Firmeza proexológica. 6.  Autodeterminação evolutiva. 

Estrangeirismologia: o stubborn; o adiamento indeterminado do mea culpa; a pose 

mantida ad extremum; a cincada sustentada ad aeternum; o gap evolutivo crescente com os cole-

gas seguindo no rumo certo; a fuga do autodesconforto nas compensações materiais da money so-

ciety; a autolucidez anestesiada através do glamour das seduções intrafísicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocriticologia Cosmoética. 

Coloquiologia: o ato de bater o pé no errado; o ato de não baixar a crista; o ato de não 

dar o braço a torcer; o ato de não baixar a bola; o ato de não desempinar o nariz; o ato de não se 

dar por vencido; o ato de não abrir mão de dar a última palavra. Urge pensar sobre o dito popu-

lar: “mais vale ficar vermelho 5 minutos, do que amarelo toda a vida”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da arrogância; os arrogopensenes; a arrogopense-

nidade; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenida-

de intransigente; a autopensenização monovisiológica; a cisma tenaz em patopensenizações. 

 

Fatologia: o orgulho teimoso; o radicalismo vaidoso; a insistência desarrazoada em er-

ros e omissões; a autoconfiança acrítica; a proteção evolutivamente ectópica do amor-próprio; os 

arrependimentos inconfessados e majorados dia a dia; as desculpas esfarrapadas para si e para os 

demais; a vaidade em manter aparência de infalível; o autengano crasso; a atitude antiproéxis;  

a melex anunciada; o antiexemplo evolutivo. 

 

Parafatologia: o desleixo quanto ao estado vibracional (EV) profilático; o ego inflado 

por incitações de guias cegos e assediadores extrafísicos; a esnobação aos amparadores intra e ex-

trafísicos; o desaproveitamento das lições do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do tempo limitado para a consecução da autoproéxis;  

o princípio popular “o tempo não pára”; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o prin-

cípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para 

todos; o princípio do “se algo não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio de ser 

preferível dar 1 passo atrás para depois avançar no caminho correto. 

Codigologia: os códigos sociais nem sempre evolutivos. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da maxiproéxis. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas aplicada à análise da proéxis e da 

conjuntura existencial no momento evolutivo; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada  

à checagem realista da autocondição atual e à mensuração dos danos evolutivos reparáveis e irre-

paráveis; a técnica de mais 1 ano de vida aplicada ao acerto do ponteiro consciencial e à consecu-

ção de pendentes proexológicos; as técnicas conscienciométricas aplicadas à identificação de tra-

fares e trafais indutores ao afastamento do prioritário; as técnicas conscienciológicas aplicadas  

à anulação de trafares, aquisição dos trafais e reforçamento de trafores; as técnicas de desenvolvi-

mento parapsíquico favorecendo a visão multidimensional de pessoas, grupos, atividades e con-

textos; as técnicas energéticas permitindo a sustentação dos autoposicionamentos cosmoéticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o la-

boratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólo-

gos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: o efeito travão dos erros reafirmados; o efeito dominó das inutilidades, in-

sensibilidades, emocionalidades, irracionalidades e imaturidades mimetizadas; o efeito bumeran-

gue das omissões deficitárias; o efeito bola de neve da procrastinação das obrigações pessoais;  

o efeito avalanche dos atos interpresidiários; o efeito ralo de desperdícios dos autopotenciais 

evolutivos; os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante 

as evidências incontestáveis. 

Ciclologia: a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas; o inevitável ciclo 

erro-retificação-acerto para a autevolutividade lúcida; o ciclo de mentiras motivado por tentati-

vas de escondimento das faltas pessoais; a autointoxicação holopensênica pela inaptidão no ciclo 

assim-desassim. 

Enumerologia: o ato de obrigar-se a persistir em escolhas equivocadas; o ato de opor-se 

a aceitar os deslizes óbvios; o ato de furtar-se a enxergar as oportunidades imperdíveis; o ato de 

engambelar-se a satisfazer os caprichos egoicos; o ato de negar-se a pedir os auxílios necessários;  

o ato de obstinar-se a ter sempre razão; o ato de condenar-se a rebaixar os rendimentos evoluti-

vos. A lucidez consciencial obnubilada; o porão consciencial reavivado; o enfrentamento existen-

cial postergado; o subnível evolutivo inatacado; a baixa autestima mascarada; o desvio proéxico 

agravado; o tempo evolutivo desperdiçado. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio 

melin-melex; a ausência do binômio admiração-discordância; a autoprescrição do binômio hete-

roperdoamento-autoimperdoamento. 

Interaciologia: a interação cabeça fechada–pensamento torto. 

Trinomiologia: as aliciações do trinômio sexo-dinheiro-poder; as inebriações do trinô-

mio poder-prestígio-posição; os ofuscamentos do trinômio homenagens-medalhas-títulos; os en-

gessamentos do trinômio tradição-família-propriedade; os desamores do trinômio melindres-má-

goas-ressentimentos; as injustiças do trinômio inveja-raiva-ingratidão; as aversões do trinômio 

estereótipos-preconceitos-apriorismoses. 

Polinomiologia: os autovalores evolutivos sufocados pelo polinômio desafeições ana-

crônicas–rivalidades vingativas–desencontros afetivos–interprisões grupocármicas; o polinômio 

autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-autoacriticidade. 
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Antagonismologia: o antagonismo orgulho teimoso / recin; o antagonismo orgulho feri-

do / dignidade consciencial; o antagonismo teimosia infantil / obstinação cosmoética; o antago-

nismo teimosia intelectual / ousadia verponológica; o antagonismo inflexibilidade / perseverança 

evolutiva; o antagonismo senso comum / senso de orientação proexológica; o antagonismo mini-

dissidência / maxidissidência; o antagonismo subcerebralidade / paracerebralidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da lealdade ao próprio egão ser deslealdade à própria 

consciência; o paradoxo da opção irrefletida por poupar esforços evolutivos hoje, multiplicar os 

esforços exigidos para as mesmas realizações no futuro; o paradoxo do vingativo(a) colocar os 

desafetos no papel de protagonistas da própria vida. 

Politicologia: as políticas conscienciológicas de acolhimento aos intermissivistas. 

Legislogia: o primado da lei do menor esforço evolutivo. 

Fobiologia: a neofobia; a recinofobia; a recexofobia; a autocriticofobia; a raciocinofo-

bia; a xenofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: as carências aclamatórias na síndrome do ostracismo paragenético; as 

inconstâncias motivacionais na síndrome da dispersão consciencial; os desvarios emocionais na 

síndrome da ectopia afetiva (SEA); as autanulações conscienciais na síndrome da mediocrização; 

as recalcitrâncias anticosmoéticas na síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); as regres-

sões místicas na síndrome de Swedenborg; as automortificações vãs na síndrome da autovitimi-

zação. 

Maniologia: a egomania; a subcerebromania; a apriorismomania; a megalomania; a to-

xicomania; a alcoolomania; a tabacomania. 

Mitologia: o mito da perfeição. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a conflitoteca; a belicosoteca; a convivioteca; a psicos-

somatoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Perdologia; a Errologia; a Autenganologia; a Antirrecexologia;  

a Autodesviologia; a Autocriticologia; a Autassediologia; a Psicossomatologia; a Grupocarmolo-

gia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin multívola. 

 

Masculinologia: o ególatra; o vaidoso; o orgulhoso; o emproado; o arrogante; o ofendi-

do; o ressentido; o melindrado; o autovitimizado; o teimoso; o cabeça-dura; o cabeçudo; o birren-

to; o turrão; o reativo; o defensivo; o juiz do Cosmos; o apedeuta evolutivo. 

 

Femininologia: a ególatra; a vaidosa; a orgulhosa; a emproada; a arrogante; a ofendida; 

a ressentida; a melindrada; a autovitimizada; a teimosa; a cabeça-dura; a cabeçuda; a birrenta;  

a turrona; a reativa; a defensiva; a juíza do Cosmos; a apedeuta evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapi-

ens conflictuosus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens ectopi-

cus; o Homo sapiens autobsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: orgulho teimoso afetivo = a desavença aguerrida; orgulho teimoso ideo-

lógico = a minidissidência inconformada. 

 

Culturologia: a cultura das aparências da Era das Consréus antípoda à cultura da auto-

transparência (glasnost) da Era Consciencial. 
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Autoconsciência. Segundo a Psicossomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

duas reações não excludentes, observadas nas manifestações do orgulho teimoso: 

1.  Ataque: a revolta, a insolência e o combate agressivo ao contexto do erro, na tentati-

va de defender e edulcorar as retroposturas equivocadas. 

2.  Autexclusão: a autoculpa, o constrangimento e a esquiva do contexto do erro, na ten-

tativa de não mais pensar e refletir sobre o tema. 

 

Duração. Concernente à Cronologia, a postura de orgulho teimoso pode se apresentar de 

2 tipos básicos: 

1.  Breve: a autocrítica é recuperada rapidamente e, assim, se age prontamente para cor-

rigir os desacertos, minorar prejuízos, realinhar-se aos objetivos cosmoéticos, reaproximar-se das 

companhias evolutivas e retomar as tarefas proexológicas. 

2.  Duradoura: a autocrítica é abafada indefinidamente e, assim, se paralisa em justifica-

tivas para os desacertos e se incrementa, dia a dia, os prejuízos, os desvios na proéxis, o distan-

ciamento e a defasagem do grupo evolutivo, e a dificuldade para as reparações existenciais. 

 

Terapeuticologia. O orgulho teimoso é passível de ser anulado através da autoconscien-

tização sobre a inadequação de tal defesa egoica, tornada paradoxal ao piorar a própria condição 

consciencial: erros são cronicificados, compassageiros evolutivos são inaproveitados, tempo in-

trafísico é desperdiçado e a necessidade do posterior empenho reparativo é multiplicada. 

Vontade. Esta conscientização aciona a vontade firme, regrada pela intencionalidade 

cosmoética e automotivação assistencial, no enfrentamento dos autesforços para os ressarcimen-

tos demandados. 

Recomposição. As recomposições podem parecer difíceis se analisadas do ponto de vis-

ta presente. Entretanto, conforme as leis da Interprisiologia, sempre será mais fácil agora se com-

parado ao futuro, devido às repercussões negativas das atitudes corretoras omitidas. 

 

Ponderação. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 questionamentos, a serem res-

pondidos com a máxima autocrítica, de preferência com a mente descansada e sem pressa, capa-

zes de expandir as ponderações sobre a disfuncionalidade do orgulho teimoso: 

1.  Autodessomatologia. Caso dessomasse agora e olhasse para trás, quais produções, 

interrelações e reconciliações foram negligenciadas? Quais ainda são possíveis? 

2.  Coerenciologia. Qual o nível de coerência entre os autovalores atuais e os valores 

evolutivos? Há autovalores retrógrados incompatíveis com o CI? 

3.  Grupologia. Vale a pena continuar pagando preços antievolutivos para preservar ilu-

soriamente a autoimagem? Discordâncias e antipatias valem o ônus do incompléxis? 

4.  Perdologia. Qual o percentual de perdas evolutivas nos aparentes ganhos com a pos-

tura orgulhosa? Há algum benefício perene? 

5.  Priorologia. Qual o peso das prioridades de hoje para a autevolução daqui a 10, 50  

e 100 anos? Convém rever as autodecisões primordiais a partir de prioridades evolutivamente 

prolíficas? 

6.  Voliciologia. Onde errei? Como reparo? Quando começo? 

 

Posturas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, a sugestão de 6 posturas capazes de 

auxiliar no recobramento das atividades evolutivas: 

1.  Corajosa: recomeçar sem constrangimentos caso precise retroceder em funções. 

2.  Objetiva: focar nas requisições autevolutivas e não na opinião alheia. 

3.  Pragmática: atuar no presente sem idealizar como seria sem a incorreção. 

4.  Proativa: tomar a iniciativa, não esperando passivamente a ação dos outros. 

5.  Responsável: honrar os comprometimentos não delegáveis assumidos na fase des-

viante. 

6.  Traforista: priorizar os propósitos comuns e não as imaturidades alheias. 
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VI.  Acabativa 
 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o orgulho teimoso, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ectopia  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

04.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

07.  Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

08.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09.  Prova  do  orgulho:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

10.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Sequenciamento  imoral:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

O  ORGULHO  TEIMOSO  SUPERVALORIZA  JUÍZOS  ALHEIOS  

EM  DETRIMENTO  DE  AUTOCOMPROMISSOS  EVOLUTIVOS.  
É  A  DEFESA  DA  AUTOIMAGEM  CONSTITUINDO  TRAIÇÃO  

DE  VALORES  E  APTIDÕES  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já autodiagnosticou alguma postura de orgulho 

teimoso? Breve ou duradoura? Como conseguiu anular esta postura? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37 

ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15 
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 193, 230, 358, 413, 498, 565, 594, 786, 787, 984 e 985. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiogra-

fia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

531 a 535, 591, 945, 946, 1.025, 1.026, 1.064 a 1.070. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 

x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 278, 403, 466, 511, 533, 562  

e 707. 

 

A. L. 
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O R I E N T A Ç Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I O L Ó G I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A orientação interassistenciológica é o ato ou efeito de a conscin parapsí-

quica cosmoética, no atendimento a determinada demanda assistencial, descobrir pistas precisas 

semeadas pelo amparador funcional, fundamentadas em fatos e / ou parafatos reveladores da ver-

dadeira consciência-alvo, conscin e / ou consciex, legítima merecedora da assistência eletiva. 
Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra oriente procede do idioma Latim, oriens, “Oriental; Oriente; par-

te do céu em que nasce o sol”, particípio presente do verbo oriri, “nascer (falando-se dos seres vi-

vos); nascer (falando-se do Sol, dos demais astros, do dia)”, sob a influência do idioma Francês, 

orienter. Os vocábulos orientar e orientação apareceram no Século XIX. O prefixo inter deriva 

do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência vem do idio-

ma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de as-

sistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em 

juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI.  

O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Pista interassistenciológica. 02.  Bússola interassistencial. 03.  Itine-

rário da interajuda. 04.  Direção interassistencial. 05.  Sentido do parauxílio interassistencial.  

06.  Diretriz parassocorrista. 07.  Indicação da interassistência. 08.  Orientalização interassistenci-

ológica. 09.  Rumo interassistencial. 10.  Foco interassistenciológico. 

Neologia. As 4 expressões compostas orientação interassistenciológica, orientação inte-

rassistenciológica individual, orientação interassistenciológica coletiva e orientação interassis-

tenciológica planetária são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Omissão interassistencial. 2.  Desendereçamento interassistencial.  

3.  Paradesorientação interassistenciológica. 4.  Interassistência errática. 5.  Assistencialismo.  

6.  Desajuste interassistencial. 7.  Alvo interassistencial equivocado. 

Estrangeirismologia: a conscin target assistencial oculta; o tour de force interassistenci-

al; o modus operandi específico em cada assistência; a perda de oportunidades no parti pris devi-

do a interesses egoicos; o blanco assistencial exato; a prioridade do timing interassistencial; o de-

senvolvimento parapsíquico assistencial full time; o who is who extrafísico assistencial surpreen-

dendo o assistente; a importância do rapport para o êxito da assistência. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à orientabilidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Amparador: 

rede interassistencial. Existem assistências equivocadas. Consolar é tapear. Assistência é mérito. 

Nós estamos aprendendo. Todos merecemos assistência. Transafetividade: megaempatia cós-

mica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; a autopensenização profilático- 

-paraterapêutica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autopense-

nes focados no assistido; o alvo assistencial autopensênico; o materpensene da autocorreção; a re-

ciclagem da autopensenização; a retilinearidade autopensênica; a retificação autopensênica; o ho-

lopensene da megafraternidade. 
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Fatologia: a orientação interassistenciológica; a possibilidade de errar o alvo na interas-

sistência; os esboços da transafetividade qualificando a interassistência; o leitor desconhecido do 

livro conscienciológico, alvo assistencial surpreendente para o autor tenepessista; os benefícios da 

docilidade à orientação interassistencial veterana do amparador; o equívoco assistencial bem in-

tencionado; a hiperacuidade em busca de pistas para o atendimento assistencial legítimo; a corre-

ção da rota interassistencial; o curativo em cadáver da assistência equivocada e tardia; os males 

advindos da conservação caprichosa de desafetos conscienciais prejudicando a assistência; a inge-

nuidade obstruindo a identificação do alvo assistencial; as Redes Parassociais de Interassistên-

cia; o megatravão interassistencial de intermissivistas jejunos; a falta de autassistência benigna; 

as demandas assistenciais com ausência de méritos; a rotina assistencial útil e prazerosa da tene-

pes; as autogratificações silenciosas dos acertos assistenciais; a antiassistência do estupro evoluti-

vo; a detecção atenta da mudança de rumo assistencial; os pré-humanos na condição de alvos as-

sistenciais ocultos; as falsas pistas assistenciais; a pacificação e a reconciliação, medidas de pri-

meira necessidade interassistenciais; a viragem inesperada retificadora do alvo assistencial; a au-

tovitimização de conscins e consciexes distorcendo o alvo assistencial; a responsabilidade do au-

todiscernimento iluminando o alvo assistencial recôndito insuspeitado; o foco interassistencial 

preciso; a autopesquisa científica favorecendo a compreensão do alvo assistencial; a ocultação do 

alvo assistencial até o momento-chave do desenlace; o fato de o assistente “primeiro atender os 

mendigos para chegar ao banquete”; a Perfilologia ideal do interassistente; o ajuste fino para des-

cobrir o verdadeiro objeto-alvo da assistência; o abertismo consciencial do assistente para apren-

der com os erros da própria ignorância assistencial; o jogo meritocrático da Cosmoética apontan-

do os neoalvos da assistência. 

 

Parafatologia: a paraorientação interassistenciológica; a Central Extrafísica da Frater-

nidade (CEF); a autovivência do acoplamento energético interassistenciológico; o uso do estado 

vibracional (EV) profilático na condição de chave de auto e heterassistências; a paradiplomacia 

na interassistência mediatória; as paramanobras emergenciais da interassistência; as para-habili-

dades interassistenciais; a quarentena paraterapêutica da consciex na ofiex pessoal; a tenepes 24 

horas; o mentalsoma mascarando mazelas do psicossoma impedidoras da interassistência franca; 

a apriorismose obstruindo as parapercepções interassistenciais corretas; a força presencial parate-

rapêutica; a desorientação da consciex parapsicótica; as autocredenciais assistenciais indiscutíveis 

da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o choque paraterapêutico energético na psicosfera do assisten-

te lúcido, promovendo a segunda dessoma da consciex; o arco voltaico paracraniochacral trazen-

do alívio às intrusões do assistido; a constatação da parapresença do amparador junto ao assistido; 

a omissuper do interassistente compassivo; a tares profilática no alvo, sempre preferível à conso-

lação; os fatos e parafatos legitimando o mérito do assistido; a bússola intraconsciencial apontan-

do o megafoco do parauxílio a ser prestado; as pistas projetivas esclarecedoras da assistência soli-

citada; a autolibertação das interprisões grupocármicas multiexistenciais e plurisseculares, con-

quistada pelo interassistente cosmoético, lúcido e obstinado; a iscagem interconsciencial intrafísi-

ca e extrafísica lúcida; a assistência aos paraleitores do autor conscienciológico intermissivista;  

a surpresa boa no encontro da consciex-alvo assistencial amiga; o amparador extrafísico provi-

dencial atuante nas inexperiências da conscin assistente; o processo do assistido mantido em se-

gredo de parajustiça (Paradireitologia) pelos amparadores; os autoparabanhos confirmatórios ao 

identificar com exatidão o alvo assistencial heteroproduzidos por amparadores extrafísicos téc-

nicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente-assistíveis; o sinergismo solidariedade-para-

solidariedade; o sinergismo ativismo assistencial anônimo–desenvoltura projetiva; o sinergismo 

gescon atratora–assistíveis remotos; o sinergismo carência real–merecimento assistencial; o si-

nergismo megafoco-completismo; o sinergismo simpatia-empatia. 
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Principiologia: o princípio da evolução grupal através da interassistência; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente 

assistir o mais doente; o princípio da mutualidade assistencial; o princípio evolutivo “quem pode 

mais pode menos”; o princípio do interassistente ser o primeiro assistido. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código interconsciencial; o código de princípios e valores pessoais; o código de respei-

to ao nível evolutivo do assistido; o código antiassistencial de talião; o código parassocial. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teática (teoria e prática); a teoria da 

assistência policármica; a teoria da complementariedade interassistencial; a teoria da seriexiali-

dade; a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria da grupalidade. 

Tecnologia: as técnicas de abordagem interconsciencial; a técnica da assim; a técnica 

da desassim; a técnica do EV profilático; a técnica do autencapsulamento energético; a técnica 

do heterencapsulamento energético; a técnica do acoplamento energético; a técnica da exaustivi-

dade interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes; o desenvolvimento parapsíquico no laboratório consciencioló-

gico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório consci-

enciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Conscienci-

oterapeutas; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Paradireitólo-

gos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Epicons. 

Efeitologia: o efeito evidente da atuação interassistencial; o efeito da assistência im-

pregnada na holosfera do assistente; os efeitos assistenciais da verpon; o efeito profícuo da tare-

fa assistencial do esclarecimento (tares); o efeito superficial da tarefa assistencial da consolação 

(tacon); o efeito assistencial anônimo da tenepes; os paraefeitos interassistenciais intermináveis 

das gescons tarísticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses interassistenciais; as neossinapses inspiradas pelo 

amparo funcional; as neossinapses heurísticas advindas da assistência; as neossinapses das re-

cins interassistenciais; as neossinapses geradas pelos parabanhos confirmatórios heteroproduzi-

dos por amparadores extrafísicos técnicos; as neossinapses assimiladas dos amparadores; as ne-

ossinapses recebidas dos assistidos. 

Ciclologia: o ciclo assistido hoje–assistente amanhã; o ciclo das autorreflexões assis-

tenciais; o ciclo das lições recebidas dos amparadores; o ciclo projetivo; o ciclo da aprendiza-

gem energoparapsíquica; o ciclo das autossuperações assistenciais; o ciclo das remissões aute-

volutivas. 

Enumerologia: as assistências recebidas; as assistências prestadas; as assistências rea-

listas; as assistências primárias; as assistências duradouras; as assistências memoráveis; as falsas 

assistências. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância pautando as assistências; o binômio 

sementeira intrafísica–colheita extrafísica; o binômio realidade-verdade; o binômio conscin- 

-consciex; o binômio dedicação-abnegação; o binômio descoincidência-projeção; o binômio as-

sédio-desassédio. 

Interaciologia: a interação reconciliação–libertação interprisional; a interação assis-

tência ambulatorial–assistência cirúrgica; a interação tenepes-ofiex; a interação dinâmicas pa-

rapsíquicas–desenvolvimento interassistencial; a interação médico-paciente; a interação parape-

dagogo-reeducando; a interação sutileza–refinamento assistencial; a interação intrafísico-extra-

físico. 

Crescendologia: o crescendo do “metrônomo” interassistencial; o crescendo assistên-

cia egoica–assistência inegoica; o crescendo retribuição-contribuição; o crescendo determinis-

mo–livre arbítrio; o crescendo educação formal–autorreeducação permanente; o crescendo mi-

nitares-maxitares; o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio assistência-consistência-persistência; o trinômio (mentalso-

ma) autolúcido–hiperlúcido–translúcido; o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o tri-
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nômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; 

o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio assistido-assistente-amparador. 

Polinomiologia: o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio queixa-reclamação-sa-

crifício-autopiedade; o polinômio acolhimento-orientação-esclarecimento-acompanhamento;  

o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio tempo-ideias-soluções- 

-energias; o polinômio parcimônia-comedimento-contenção-precisão; o polinômio vítima-assisti-

do-alvo-epicentro. 

Antagonismologia: o antagonismo retorno esperado / assistência desinteressada; o an-

tagonismo assistência forçada pelos ditames do determinismo evolutivo / assistência voluntária 

eletiva pelo livre arbítrio lúcido; o antagonismo apego / desprendimento; o antagonismo egocen-

trismo / altruísmo; o antagonismo conscin credora / conscin doadora; o antagonismo assistência 

prestada nas dobras do cotidiano / assistência prestada nas sobras dos interesses; o antagonismo 

estupro evolutivo / eufemismo cosmoético. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser assistido pelos assistíveis; o paradoxo do 

ataque paraterapêutico; o paradoxo da impactoterapia; o paradoxo da armadilha cosmoética da 

iscagem lúcida assistencial; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo da espontaneida-

de assistencial supercalculada. 

Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a democracia di-

reta; a proexocracia; a lucidocracia; a maxiproexocracia. 

Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis de ação e reação; as leis do 

autoprogresso através da interassistência; a lei do retorno; a lei da evolução grupal; as leis da 

interassistencialidade; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a assistenciofilia; evoluciofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a socio- 

filia; a parassociofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a autocriticofobia; a autognosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome do oráculo; a síndrome do 

martírio na autovitimização. 

Maniologia: a mania religiosa da consolação, em fuga do esclarecimento. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a medicinoteca; a terapeuticoteca; a parapedago-

goteca; a consciencioterapeuticoteca; a recexoteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a parasso-

cioteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Egocarmologia; a Autexperimentologia; 

a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Taristicologia; a Grupocarmologia; a Holomaturolo-

gia; a Parapedagogiologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; o ser interassistencial; a conscin minipeça do Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enci-

clopedista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólo-

go; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o ree-

ducador; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológi-

co; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o conscienciômetra; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o teleguiado autocrí-

tico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assistente 

social abnegado; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16109 

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplólo-

ga; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a ree-

ducadora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológi-

ca; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a conscienciômetra; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a teleguiada auto-

crítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assistente 

social abnegada; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

desorientatus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: orientação interassistenciológica individual = a retificação assistencial 

do ego-alvo legítimo merecedor; orientação interassistenciológica coletiva = a retificação assis-

tencial do grupo-alvo Pré-Intermissiologia; orientação interassistenciológica planetária = a preci-

são assistencial dos alvos mundiais dos Serenões segundo a reurbex. 

 

Culturologia: a cultura da consolação; a cultura inegoica; a cultura sociexológica;  

a paracultura; a cultura da caridade; a cultura tarística. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a orientação interassistenciológica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

05.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Coautoria  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paraprotocolo  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Redes  parassociais  de  interassistência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

SUBVERTENDO  A  LÓGICA  INTRAFÍSICA,  A  DESCOBERTA 

DO  VERDADEIRO  ASSISTÍVEL  LEGITIMADO  PELOS  AMPA-
RADORES  ATRAVÉS  DA  ORIENTAÇÃO  INTERASSISTENCIO-
LÓGICA  LEVA  O  ASSISTENTE  A  AUTOMEGARREFLEXÕES. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a situação da revelação amparada 

do verdadeiro alvo assistencial? Qual foi o aprendizado adquirido com a experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Projeciologia: Cultura Parapsíquica e Autopesquisa Científica; Artigo; Anais do 4º CIPRO 

– Congresso Internacional de Projeciologia; Belo Horizonte, MG; 15-17.08.08; Journal of Conscientiology; Revista; 
Trimestral; Vol. 11; N. 41-S; Internacional Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; 2008; páginas 13 a 33. 

2.  Idem; Parapedagogía: Brasil y Paraguay construyendo Juntos el Planeta-Escuela; Artigo; Anais do  

I Congresso Internacional de Parapedagogia & IV Jornada de Educação Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 07- 
-10.06.07; 1 cronologia; 1 E-mail; 3 enus.; 3 tabs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do 

Iguaçu, PR; Junho, 2007; páginas 15 a 29. 

3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996 páginas 
167, 208 e 209. 

4.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-gra-

fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
34, 162, 180, 232, 234, 436, 471, 840, 880, 895, 915, 938, 946, 969, 992, 996 a 998 e 1.008. 

 

M. L. B. 
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O R I S M O L O G I A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Orismologia é a Ciência aplicada ao estudo do sentido, formação e defi-

nição dos termos técnicos utilizados nas Ciências e até mesmo nos vocábulos das Artes e dos con-

ceitos culturais, em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O antepositivo orismo deriva do idioma Grego, horismós, “ação de limitar, 

de demarcar; a definição de algo; aposta; decreto, mandado; promessa”. O elemento de compo-

sição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra Orismologia surgiu em 1816. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos Termos Científicos. 2.  Terminologia. 3.  Taxologia das 

definições. 4.  Nomenclatura. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo Orismologia; 

Antiorismologia; orismológica; orismológico; orismologista; orismopensene; orismopensenida-

de; orismoteca. 

Neologia. Os 3 vocábulos antiorismologia, orismopensene e orismopensenidade e as 

duas expressões compostas Orismologia Elementar e Orismologia Superior são neologismos téc-

nicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Antiorismologia (Indefinições). 2.  Léxico. 3.  Enciclopédia. 

Estrangeirismologia: o definiendum; o definiens. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especialmente do autodiscernimento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o orismopensene como unidade de medida da definição; a orismopense-

nidade. 

 

Fatologia: o objetivo definitório; a Ciência dos Termos Científicos; as expressões técni-

cas; a definição de algo (orismo); a pré-definição; a definição mais exata; a definição 

operacional; a definição conotativa; a definição denotativa; a definição nomotética; a definição 

teleológica;  

a definição enunciativa; a definição inventiva; a definição didática; a definição explicativa; as sig-

nificações; as formações das palavras; o enunciado correto; a explicação precisa; o definiente;  

o definido; o confor (conteúdo 99%, forma 1%); a multidisciplinaridade; o Conselho Internacio-

nal da Neologística (CINEO); a Enciclopédia da Conscienciologia; o Dicionário da Consciencio-

logia; a Neologística da Conscienciologia; a Terminologia da Conscienciologia; a Nomenclatura 

da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o Dicionário de Sinônimos; o Dicionário de Antônimos; a Neologística;  

a Terminologia; a Nomenclatura; o Tesauro; o Glossário; o Vocabulário; o Ementário. 

Filiologia: a definofilia; a onomatofilia; a verbofilia. 

Holotecologia: a orismoteca; a definoteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Orismologia; a Definologia; a Comunicologia; a Filologia;  

a Linguística; a Lexicologia; a Lexicografia; a Mentalsomatologia; a Infocomunicologia; a Refu-

taciologia; a Heuristicologia; a Criteriologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intelectual. 

 

Masculinologia: o cientista da consciência; o conscienciólogo; o pesquisador; o neolo-

gista; o terminologista; o lexicólogo. 

 

Femininologia: a cientista da consciência; a consciencióloga; a pesquisadora; a neolo-

gista; a terminologista; a lexicóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orismologus; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens 

lexicographus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Orismologia Elementar = o vocabulário de Terminologia; Orismologia 

Superior = o dicionário de Terminologia. 

 

Neologismos. Segundo a Experimentologia, toda Ciência lida com fatos novos. Os fatos 

novos exigem novas palavras. Daí nasce a imposição natural da cunhagem dos neologismos 

técnicos a fim de se evitar a geração de duplicidades de sentido, a anfibolia, a Anfibologia, o anfi-

bologismo e a Perissologia. 

Terminologia. Pela ótica da Comunicologia, em função da originalidade das pesquisas 

científicas da Conscienciologia, conforme o paradigma consciencial, com vasto universo de ver- 

dades relativas de ponta (verpons) ou neologismos, as pessoas não afeitas à terminologia científi-

ca têm dificuldades para entender os textos conscienciológicos mais técnicos. Razão pela qual se 

recomenda a consulta ao glossário e às definições específicas constituindo, em geral, aberturas 

comuns às apresentações dos temas novos da Conscienciologia. 

Envilecimento. Diante da Paratecnologia, o envilecimento dos termos pelo demagogis-

mo multifacetado – religioso, político, filosófico – dentro da Arcaismologia, também exige  

a cunhagem de neologismos técnicos no universo da Orismologia, nas Ciências, em geral, inclusi-

ve na Conscienciologia. 

Orismopensenidade. Do ponto de vista da Mentalsomatologia, o discernimento sobre as 

realidades do Cosmos depende da orismopensenidade. 

 

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 Orismologia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

2.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

3.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

4.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

5.  Definologia:  Parassemiologia;  Neutro. 

6.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 
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ALÉM  DA  FORMAÇÃO  DAS  DEFINIÇÕES  COM  A  TERMI-
NOLOGIA  E  NOMENCLATURA,  NÃO  EXISTE  OUTRO  RE-

CURSO  TÉCNICO  PARA  A  CONSOLIDAÇÃO  DO  ENTENDI-
MENTO  DOS  FATOS  NOVOS  DOS  ACHADOS  CIENTÍFICOS. 

 

Questionologia. Como convive você tecnicamente com a Terminologia especializada, 

ampla e avançada da Conscienciologia? Você já assimilou teaticamente os princípios e técnicas 

da Orismologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 44, 66 a 73, 468. 
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O R I S M O P E N S E N I Z A Ç Ã O    P R I O R I T Á R I A  
(O R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A orismopensenização prioritária é a qualidade da autopensenidade estru-

turada a partir de neoconstructos, neoideias, neodefinições, neoacepções, neoconhecimentos, neo-

conceitos e neoverpons técnicas, libertárias, paracientíficas e evolutivas, capaz de expandir a Poli-

neurolexicologia Interassistencial da conscin ou consciex intermissivistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O antepositivo orismo deriva do idioma Grego, horismós, “ação de limitar, 

de demarcar; a definição de algo; aposta; decreto, mandado; promessa”. O vocábulo pensamento 

provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; com-

siderar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, 

sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impres-

sões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afe-

tiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia procede do idioma 

Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força 

em ação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo prioritário deriva do idioma Francês, priori-

taire, “prioritário”, de priorité, “prioridade”, e este de prior, “o primeiro (na ordem numeral;  

e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; 

dianteiro; que está mais avançado”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Orismopensenidade prioritária. 02.  Orismopensenidade conscien-

ciológica. 03.  Orismopensenização evolutiva. 04.  Neuroacervo de verpons. 05.  Neoneuroléxico 

prioritário. 06.  Neorrepertório cerebral evolutivo. 07.  Neoportfolio mnemônico prioritário.  

08.  Neocerebralidade evolutiva. 09.  Lexicopensenidade avançada. 10.  Sinapsologia Prioritária. 

Neologia. As 3 expressões compostas orismopensenização prioritária, orismopenseniza-

ção prioritária básica e orismopensenização prioritária avançada são neologismos técnicos da 

Orismologia. 

Antonimologia: 01.  Orismopensenização eletronótica. 02.  Pensenização monofásica. 

03.  Neuroléxico comum. 04.  Minivocabulário pessoal. 05.  Melopensenização. 06.  Monoideis-

mo. 07.  Branco mental. 08.  Mal de Alzheimer. 09.  Lavagem cerebral. 10.  Psicopatologia. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium; o Verponarium; o Parafisiopodium; o Mega-

cognitarium; o Paraperceptarium; o Cosmocognitarium; o Intermissarium; o magni pretii homo; 

a autocognição large; a conscin bookworm. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopolineurolexicologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Neoorismo-

pensenização significa evolução. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a orismopensenização prioritária; o holopensene pessoal da autoneoneu-

rolexicalidade evolutiva; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lateropensenes; a latero-

pensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes;  

a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os para-

tecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopenseni-

zação polifásica cosmovisiológica; a manutenção do megafoco autopensênico evolutivo; o holo-

pensene pessoal da automentalsomaticidade teática; a prioridade da Autocogniciologia Evolutiva; 

a orismopensenização prioritária manifesta através da Autotridotaciologia Interassistencial; o ho-
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lopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a leitura de di-

cionários consertando as ideias tortas (Ortopensenologia); os neocaminhos sinápticos evoluti-

vamente prioritários; a pensenização límpida; a taquipensenidade enquanto dividendo do back-

ground paragenético de cunho predominantemente mentalsomático. 

 

Fatologia: a influência positiva da Nomenclatura Conscienciológica sobre o cérebro pes-

soal (Orismoconscienciologia); o discurso pessoal denunciando o nível da Autoneurolexicologia; 

a pertinência interassistencial de saber empregar a ideia mais cosmoética, com os termos mais 

concernentes, alinhada ao nível evolutivo dos interlocutores (Megataristicologia). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático mantendo o auto-

desbloqueio cortical; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica encefálica; a busca 

pela paracognição avançada ainda na intrafisicalidade; a intenção de expressar as pararrealidades 

através da Neologisticologia; a paraconexão ampliando a Orismopensenologia Pessoal; a impor-

tância seriexológica para os intermissivistas das provas anuais da Conscienciologia (Autocogni-

ciologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos autodicionários cerebrais (sinonímico; antonímico; 

analógico; poliglótico); o sinergismo definição lexicográfica–definição enciclopédica–auterudi-

ção; o sinergismo esforço intelectual–organização mental; o sinergismo orismopensenização 

conscienciológica–autorretrocognoscibilidade expandida; o sinergismo orismopensenidade-ta-

quipensenidade; o sinergismo autocognição-autevolução; o sinergismo Neurolexicologia-Taris-

ticologia. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da manutenção 

cognitiva interexistencial (Autosseriexologia); o princípio da analogia parapedagógica; o prin-

cípio de a linguagem moldar a autopensenização; o princípio de a definição organizar a penseni-

zação; o princípio da inteligibilidade comunicativa interassistencial; o princípio de o autodiscer-

nimento sobre as realidades do Cosmos depender da orismopensenidade. 

Codigologia: a busca pela maxicognição enquanto cláusula permanente do código pes-

soal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do confor tarístico; a teoria da realidade autológica. 

Tecnologia: a técnica da Definologia Verbetográfica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório 

conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; os laboratórios conscienciológicos de de-

sassédio mentalsomático (Tertuliarium; Holociclo; Holoteca); o laboratório parapsíquico grupal 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracerebrologia. 

Efeitologia: os efeitos cerebrais e autorrevezamentais desencadeados pela Afixologia 

Conscienciológica (Autosseriexologia). 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela Sesquipedalismologia Consci-

enciológica (Neologismologia). 

Ciclologia: o ciclo intelectualidade adolescente–polimatia geronte. 

Enumerologia: o léxico mental prioritário; o léxico neurológico interassistencial; o léxi-

co sináptico neofílico; o léxico cerebral parapolimático; o léxico encefálico multidimensional;  

o léxico paracerebral seriexológico; o léxico mentalsomático evolutivo. 

Binomiologia: o binômio orismopensenização pessoal–farmacopeia interassistencial. 

Interaciologia: a interação domínio de saber conscienciológico (Corpus)–domínio do 

saber conscienciológico (Parapolimaticologia); a interação análise do discurso–análise do con-

teúdo–análise da consciência; a interação orismopensenização do assistente–precisão do assisti-

do; a interação coloquialismo-esclarecimento; a interação orismopensenidade funcional–flexibi-
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lidade mental; a interação cérebro dicionarizado–expansão interassistencial; a interação thesau-

rus cerebral–orismopensenização interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo Polineurolexicologia-Retrocogniciologia-Megacomunico-

logia (conscienciês); o crescendo subcérebro-macrocérebro-paracérebro; o crescendo eumatia- 

-polimatia-parapolimatia; o crescendo artigo-verbete-livro-megagescon; o crescendo Leiturolo-

gia-Gesconografia; o crescendo triglota-poliglota; o crescendo conscienciologês-conscienciês;  

o crescendo autocognição constante–autorganização mental–autodiscernimento aplicado; o cres-

cendo Enumerologia-Cosmovisiologia-Megacogniciologia. 

Trinomiologia: o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio neu-

rônio-sinapse-cognição; o trinômio atacadismo-generalismo-vanguardismo; o trinômio mega-

gesconológico autotaquipsiquismo-autotaquirritmia-autoprodutividade; o trinômio intelectuali-

dade perene–parapsiquismo veterano–comunicabilidade avançada; o trinômio palestra-curso- 

-tertúlia; o trinômio Tenepessologia-Gesconologia-Verponologia. 

Polinomiologia: o polinômio letras-palavras-expressões-frases; o polinômio livro-trata-

do-dicionário-enciclopédia; o polinômio analogismo-metáfora-eureca-neoverpon; o polinômio 

leitura-reflexão-redação-esclarecimento; o polinômio concentração-concatenação-conceituação- 

-concitação; o polinômio pesquisar-analisar-registrar-debater; o polinômio Autopensenologia- 

-Lexicopensenologia-Orismopensenologia-Materpensenologia. 

Antagonismologia: o antagonismo mentalidade artística psicossomática / mentalidade 

paracientífica mentalsomática; o antagonismo (dupla) conscin literal / conscin analógica; o an-

tagonismo pensamento lacunado (Monovisiologia) / pensamento polifásico (Cosmovisiologia);  

o antagonismo apedeutismo egoico / parapolimatia interassistencial; o antagonismo erudição 

cosmoética / ostentação; o antagonismo Parapedagogiologia Tarística / datismo pedante; o an-

tagonismo erudição altruística / sofomania egoística. 

Paradoxologia: o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do mega-

foco. 

Politicologia: a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço omnicognitivo. 

Filiologia: a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a biblio-

filia; a lexicofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da intelectofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a profilaxia da subcerebromania. 

Holotecologia: a orismoteca; a cognoteca; a cerebroteca; a lexicoteca; a encicloteca;  

a biblioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Orismologia; a Lexicopensenologia; a Autopensenologia; a Neu-

roconscienciologia; a Polineurolexicologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Parapoli-

maticologia; a Enumerologia; a Tridotaciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o intermissivista autodidata tarefeiro do esclarecimento. 

 

Femininologia: a intermissivista autodidata tarefeira do esclarecimento. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapi-

ens lexicographus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens neuro-

nalis; o Homo sapiens paracerebralis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: orismopensenização prioritária básica = a manifestação do autoneoléxi-

co paracientífico na fase adolescente pelo inversor, homem ou mulher; orismopensenização prio-

ritária avançada = a manifestação do autoneoléxico paracientífico na fase da ancianidade pela 

conscin tricerebral, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Parapolimaticologia Interassistencial. 

 

Domínio. Segundo a Orismoconscienciologia, conhecimento teático significa expansão 

da autolucidez. Eis, a título de exemplo, 100 neoconceitos avançados, provenientes de diferentes 

áreas do saber conscienciológico, arroladas alfabeticamente, capazes de fornecer amostra redu-

zida, porém qualificada, de diferentes neoverpons retiradas de verbetes desta Enciclopédia, para  

o intermissivista interessado em expandir o acúmulo de cognição evolutivamente prioritária: 

01.  Acepipe. 

02.  Achega matemática. 

03.  Aditivo da voliciolina. 

04.  Agendex da ofiex. 

05.  Amizade raríssima. 

06.  Ancoragem consciencial extrafísica. 

07.  Aparecimento dos evoluciólogos. 

08.  Arco voltaico craniochacral. 

09.  Ataque paraterapêutico. 

10.  Ataraxia. 

11.  Atrator ressomático. 

12.  Autoconsciexialidade retrocognitiva. 

13.  Autocrítica remissiva. 

14.  Autodiscernimento dinâmico. 

15.  Autoparapercepciologia ideal. 

16.  Autopensenização cosmovisiológica. 

17.  Autorrecuperação dos megacons. 

18.  Autoultimato cosmoético. 

19.  Bilibertação inversora. 

20.  Bitraforologia. 

21.  Bloqueio zero. 

22.  Cápsula do tempo cinemascópica. 

23.  Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

24.  Cinco ciclos. 

25.  Codex subtilissimus pessoal. 

26.  Coedes. 

27.  Colheita intermissiva. 

28.  Conciliação das interdependências. 

29.  Coniunctio. 

30.  Consciência calidoscópica. 

31.  Conscienciatra. 

32.  Conscin tricerebral. 

33.  Cosmossíntese. 

34.  Desambição carreirística. 

35.  Díptico evolutivo. 

36.  Directrix. 

37.  Epiconscienciologia. 

38.  Esclarecimento interpares. 

39.  Estética numérica. 
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40.  EV tríplice. 

41.  FEP do intermissivista. 

42.  Fontificação. 

43.  Frugalidade complexa. 

44.  Hiperacuidade pancognitiva. 

45.  Holopensenograma. 

46.  Ideia nuculânea. 

47.  Identidade extra. 

48.  Ignorância ignorada. 

49.  Infiltrado cosmoético. 

50.  Intentio recta. 

51.  Irrompimento do paracérebro. 

52.  Isogênese. 

53.  Macroconsciencialidade. 

54.  Macrossoma idiota. 

55.  Maxiconvergência incessante. 

56.  Maximoréxis. 

57.  Megacalibragem intraconsciencial. 

58.  Megacompléxis. 

59.  Megadesafio do intermissivista. 

60.  Megaparadoxo evolutivo. 

61.  Megapolinômio interassistencial. 

62.  Meta optata. 

63.  Nulificação da infância. 

64.  Omnicompartimentalização. 

65.  Ortótes. 

66.  Pangrafia grupocármica. 

67.  Paradever. 

68.  ParaDNA. 

69.  Paradoxo holossomático. 

70.  Paralegislogia. 

71.  Paramicrochip. 

72.  Paraperceptometria. 

73.  Parapolimatologia. 

74.  Parautobiografia. 

75.  Parestamento. 

76.  Polietismo. 

77.  Polinômio multifocal. 

78.  Pós-compléxis. 

79.  Pré-mãe. 

80.  Primeiro discernimento. 

81.  Princípio da restauração evolutiva. 

82.  Prole mentalsomática. 

83.  Reacesso neossináptico. 

84.  Refém da autocognição. 

85.  Sequenciamento parafactual. 

86.  Silêncio cosmoetificador. 

87.  Status momentosus. 

88.  Taquirritmia megagescônica. 

89.  Teleobiotipologia. 

90.  Tempo dos Cursos Intermissivos. 

91.  Teoria do contraponto interdimensional. 

92.  TGV evolutivo. 
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93.  Tirateima do intermissivista. 

94.  Triatleta conscienciológico. 

95.  Trio das megapercepções. 

96.  Trio ínsito. 

97.  Tritrafalismo antievolutivo. 

98.  Turno intelectual. 

99.  Verponogenia. 

100.  Whole pack conscienciológico. 

 

Autoteste. Concernente à Autocriticologia, vale o esforço sincero de recorrer à listagem 

acima a fim de quantificar a qualidade do autodomínio neocognitivo. Quais conceitos domino 

plenamente? Quais abarco parcialmente? Quais ignoro completamente? Qual o resultado geral? 

Investimento. Tal empreendimento, além de permitir aferição da orismopensenização 

prioritária pessoal, prepara as autoneossinapses para a vivência de extrapolacionismos parapsí-

quicos interassistenciais porvindouros (Amparologia). Neoparacognição chama autoverbação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a orismopensenização prioritária, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

02.  Cienciês:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

04.  Definologia:  Parassemiologia;  Neutro. 

05.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

08.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

12.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

 

A  ORISMOPENSENIZAÇÃO  PRIORITÁRIA  FACULTA  EXPAN-
SÃO  AUTOCOGNITIVA  NECESSÁRIA  PARA  CAPTAR,  MAIS  

AMIÚDE  E  MAIS  LUCIDAMENTE,  OS  NEOPARACONSTRUC-
TOS  COSMOVISIOLÓGICOS  DA  CEV  (MEGATHESAURUS). 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a importância evolutiva dos 

neoconceitos conscienciológicos para esta e as próximas vidas? Busca vincá-los na holomemória 

através da vivência teática? Desde quando? 

 

P. F. 
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O R T O C A M I N H O    S I N G U L A R  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ortocaminho singular é o itinerário existencial particular, escolhido e se-

guido pela consciência, capaz de proporcionar vivências, conhecimentos e resultados apropriados 

à agilização da autevolução.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto provém do idioma Grego, orthós, “reto; di-

reto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. O vocábulo caminho vem do idioma Latim Vulgar, camminus, “caminho”. Surgiu no Século 

XIII. A palavra singular procede do idioma Latim, singularis, “único; singular; simples”. Apare-

ceu no Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Caminho evolutivo particular. 2.  Ortotrajetória individual. 3.  Orto-

percurso peculiar. 4.  Roteiro autevolutivo próprio.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo caminho: 

caminhada; caminhadela; caminhador; caminhadora; caminhamento; caminhante; caminhar; 

caminheiro; descaminhada; descaminhado; descaminhadora; descaminhador; descaminhamen-

to; descaminhante; descaminhar; descaminhável; descaminho; desencaminhada; desencaminha-

do; desencaminhador; desencaminhadora; desencaminhamento; desencaminhar; desencaminhá-

vel; encaminhada; encaminhado; encaminhador; encaminhadora; encaminhamento; encami-

nhar; reencaminhar. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortocaminho singular, ortocaminho singular bio-

gráfico e ortocaminho singular holobiográfico são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Caminho regressivo particular. 2.  Roteiro antievolutivo pessoal.  

3.  Desvio proexológico peculiar. 4.  Mesméxis. 5.  Mediocrização existencial. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; o upgrade no curriculum multivitae. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autoprioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexistem 

biografias idênticas. Vidas cosmoéticas educam.  

Coloquiologia: a fábula de Esopo “O Velho, o Menino e o Burro” alerta sobre os riscos 

de tornar-se maria vai com as outras, desencaminhando-se ao acatar irrefletidamente opiniões 

díspares; a opção de ser e fazer diferente; o ato de ter voz própria no trajeto pessoal; a predisposi-

ção construída para ser bem encaminhado pelos amparadores extrafísicos funcionais; o encontro 

do específico caminho das pedras para a autopromoção evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; a criação de fôrma holopensênica pessoal pró-evolutiva. 

 

Fatologia: o ortocaminho singular; a admissão de cada consciência trilhar caminho evo-

lutivo peculiar; a assunção do rumo autevolutivo particular; a adequação do roteiro de vida à es-

pecificidade pessoal; as diretrizes existenciais fundamentadas no conhecimento das próprias po-

tencialidades e limitações; as tomadas de posições coerentes com os autovalores evolutivos;  

o percurso autevolutivo programado objetivando a rentabilidade dos autotrafores, a minimização 

dos autotrafares e a aquisição dos trafais prioritários; o itinerário evolutivo ímpar traçado pelas 

autodecisões lúcidas; a firmeza para seguir em fluxo evolutivo; a flexibilidade para abrir espaços 

à criatividade cosmoética; a ousadia para perseverar em intentos aparentemente irrealizáveis;  
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a disposição para aceitar a existência de perspectivas convergentes e divergentes; a segurança pa-

ra ouvir, ponderar e discernir quanto à relevância das opiniões alheias; o discernimento para saber 

quando refugar ou ceder às imposições sociais; a motivação para a revisão existencial periódica;  

a proatividade para efetivar os reajustes existenciais demandados; a autoconfiança desenvolvida  

a partir dos acertos evolutivos; o alcance de realizações cosmoéticas inéditas; o desbravamento de 

neocaminhos pró-evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência rotineira do estado vibracional (EV) profilático; a consti-

tuição de caminhada multiexistencial exemplar; o enriquecimento calculado do saldo da ficha 

evolutiva pessoal (FEP); a elaboração de estratégias mantenedoras da integridade holossomática; 

a escolha de tarefas favoráveis à recuperação de cons; o planejamento de atividades convenientes 

ao afloramento de autopotenciais intermissivos; o exercício de funções adequadas à reativação de 

perícias adquidas em retrovidas; a dedicação às práticas apropriadas para o autodesenvolvimento 

parapsíquico; o empenho para disponibilizar as próprias expertises aos trabalhos assistenciais 

multidimensionais; os êxitos evolutivos fortalecendo os vínculos com as consciexes amparadoras; 

a instalação gradativa do autorrevezamento multiexistencial pró-evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade cosmoética–paciência pesquisística; o siner-

gismo hiperacuidade multidimensional–inteligência evolutiva (IE)–autodiscernimento cosmoéti-

co; o sinergismo vontade firme–intenção sadia–autorganização eficiente. 

Principiologia: o princípio da singularidade consciencial; o princípio de fatos e parafa-

tos orientarem as pesquisas; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio pessoal 

“isso não é para mim”; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio de  

o caminho menos percorrido poder fazer toda a diferença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) demarcando a rota autevolutiva. 

Teoriologia: a autorresponsabilidade quanto à preservação do livre arbítrio advinda da 

apreensão da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos autopesquisísticos da reconstituição dos próprios passos; os efei-

tos autevolutivos do realinhamento dos próximos passos com o rumo evolutivo. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo encontros-desencontros-reencontros. 

Enumerologia: o roteiro original; a proposta inusitada; a conduta atípica; a abordagem 

excêntrica; o experimento invulgar; a solução surpreendente; a produção pioneira. 

Binomiologia: o binômio recin-recéxis. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio sinceridade-honestidade-lealdade-autenticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo bom caminho / mau caminho; o antagonismo reti-

dões / imposturas; o antagonismo autocríticas / autocorrupções; o antagonismo sorrisos / lágri-

mas; o antagonismo verdades / aparências; o antagonismo ponderações / impulsividades; o anta-

gonismo motivações / apatias; o antagonismo prestimosidades / inassistências. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autossuficiência evolutiva ocorrer no âmbito da inter-

dependência consciencial. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva; a lei da empatia in-

terconsciencial; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a neofilia; a biofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a amparofilia; a assis-

tenciofilia; a evoluciofilia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16122 

Sindromologia: a caminhada automatizada na síndrome da robotização consciencial;  

a caminhada padronizada na síndrome da mediocrização existencial. 

Mitologia: o mito da fórmula evolutiva universal; o mito do caminho evolutivo único;  

o mito da independência. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a somatoteca; a biografoteca; a mes-

mexoteca; a assistencioteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Mimetico-

logia; a Mesmexologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Pa-

rapercepciologia; a Liderologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin com megafoco; a consciência útil. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens incorruptibilis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapi-

ens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortocaminho singular biográfico = a trajetória particular da ressoma  

à dessoma; ortocaminho singular holobiográfico = a trajetória particular incluindo o conjunto de 

vidas humanas e intermissivas, sucessivas e alternadas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Holomaturologia. 

 

Autanálise. Sob o prisma da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, a sugestão de 15 variáveis para a avaliação cosmoética do caminho pessoal percorrido: 

01.  Afetivas: os afetos reiterados e os desafetos reconsiderados. 

02.  Assistenciais: as intervenções cosmoéticas e as omissões superavitárias. 

03.  Cognitivas: as apreensões prioritárias e os esquecimentos providenciais.  

04.  Comportamentais: os atos otimizadores e os comedimentos benéficos. 

05.  Comunicativas: as conversações tarísticas e os silêncios cosmoetificadores. 

06.  Contextuais: as oportunidades imperdíveis e os convites descartáveis. 

07.  Convivenciais: os relacionamentos elegidos e os convívios compulsórios. 

08.  Educativas: as habilitações eficazes e as desaprendizagens recicladoras. 

09.  Energéticas: as doações balsâmicas e os encapsulamentos profiláticos. 
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10.  Funcionais: as tarefas preferenciais e as obrigações autoimpostas. 

11.  Intelectivas: as ponderações racionais e as elucubrações inauditas. 

12.  Motivacionais: os desafios rentáveis e as desistências oportunas. 

13.  Paraperceptivas: os parafenômenos elucidativos e as parapercepções imprecisas. 

14.  Patrimoniais: as posses imprescindíveis e as dispensas inevitáveis. 

15.  Produtivas: os êxitos compartilhados e os fracassos auteducativos. 

 

Autorientação. O exame ponderado das consequências multidimensionais das próprias 

ações sinaliza o caminho existencial capaz de produzir maiores acertos evolutivos.  

Heterorientação. Há consciências lúcidas hábeis em identificar as especificidades da 

personalidade assistível, a fim de sugerir-lhe atividades propícias ao ressurgimento de aptidões 

evolutivamente prioritárias, acumuladas nas múltiplas vidas, e subutilizadas na atual ressoma. 

Resgate. A consecução continuada das atividades propostas facilita o resgate de compe-

tências holobiográficas essenciais ao momento existencial, e consequentemente, a obtenção de re-

sultados notáveis.  

Megassistência. Tal amparo valoroso fornece o impulso inicial, direcionando o assistido 

para a descoberta ou retomada de linha de atuação capaz de gerar maior rendimento autevolutivo, 

ou seja, o orienta para o ortocaminho singular. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ortocaminho singular, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

03.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Domínio  pessoal:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

11.  Linha  de  abertura:  Autoproexologia;  Homeostático. 

12.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

13.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

  

CONSCIÊNCIAS  EVOLUEM  A  PARTIR  DE  CONJUNTO  

ÚNICO  DE  EXPERIÊNCIAS.  QUANDO  EXITOSAS,  INDICAM  

A  DIREÇÃO  DO  ACERTO  A  SER  SEGUIDA  EM  CAMINHOS  

PERSONALÍSSIMOS  À  POTENCIALIZAÇÃO  AUTEVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a singularidade do próprio caminho 

autevolutivo? Desde quando? 

 

A. L. 
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O R T O D E C I S Ã O    RE I T E R A D A  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortodecisão reiterada é a reafirmação teática das autoprescrições cosmo-

éticas diante de inexperiências, inclinações pessoais contrárias e / ou seduções cotidianas opositi-

vas, capaz de manter a firmeza de propósitos e esforços até a fixação da neopostura evolutiva na 

autexpressão. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto; direto; 

correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. A palavra decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir; resultado desta 

ação”, e esta do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação; acomodação; ação 

de resolver alguma questão debatida”, derivada de decidere, “cair; perecer; morrer; decair; afas-

tar-se; sucumbir; sair de”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo reiterar procede do idioma Latim, 

reiterare, “repetir”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ortodecisão confirmada. 2.  Ortoposicionamento reafirmado. 3.  Or-

todeterminação mantida. 4.  Ortorresolução sustentada. 5.  Postura cosmoética ratificada. 6.  In-

corruptibilidade cosmoética reiterada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo reiteração: 

irreiterabilidade; irreiterável; reiterabilidade; reiterada; reiterado; reiterador; reiteradora; rei-

terante; reiterar; reiterativa; reiterativo; reiterável. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortodecisão reiterada, ortodecisão reiterada insti-

tuidora e ortodecisão reiterada mantenedora são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Patodecisão reiterada. 2.  Teimosia. 3.  Pusilanimidade. 4.  Vontade 

débil. 5.  Autocorrupção. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; o goal cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Voliciologia Cosmoética. 

Coloquilogia: o ato de saber dar o contra em si mesmo; o ato de não deixar para a pró-

xima segunda-feira; o labor para endireitar a própria boca torta; o brio cosmoético de não deixar- 

-se cair em tentação; a resistência aos apelos dos amigos da onça; a contraposição educada à tur-

ma do deixa disso; o lema de grupos de autajuda 1 dia de cada vez e só por hoje. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os genopensenes; a genopense-

nidade; a decisão de não sucumbir às pressões holopensênicas patológicas; a contrapensenização 

diante das tendências subcerebrais e tentações baratrosféricas; a destreza na mudança de bloco 

pensênico; a batopensenidade sadia. 

 

Fatologia: a ortodecisão reiterada; a renovação do autocompromisso; a sustentação das 

autodecisões cosmoéticas; a lealdade aos próprios valores e princípios evolutivos; a preservação 

da coerência etológica; a ruptura com as viciações pessoais; a visão crítica quanto às bobagens da 

Socin Patológica; a esnobação aos convites baratrosféricos indutores de desvios; os descondicio-

namentos sociais, culturais e paragenéticos anacrônicos; o ato evolutivo de cortar prontamente  

o pior e praticar imediatamente o melhor; a construção de neo-hábitos e neorrotinas construtivas; 

a automaturidade em ação; a autoconfiança advinda da firmeza no cumprimento das autoprescri-

ções; o estudo realista, sem abalos, das recaídas em favor de futuras atuações profiláticas; a conta-

bilização de prejuízos; o reajuste de metas pós-vacilos; o autoconstrangimento da reincidência no 
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erro transformado em aditivo da motivação recicladora; a primazia da volição extinguindo justifi-

cativas e queixumes; o ato inteligente de manter a consciência tranquila; a aplicação do Manual 

de Prioridades Pessoais (MPP) sempre revisto e ampliado; a cosmovisão embasando o posiciona-

mento de mensurar os ganhos de amanhã, em detrimento das aparentes perdas de hoje; a constru-

ção de futuro evolutivo promissor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação da vo-

liciolina; a oposição às inspirações baratrosféricas; a postura atratora da simpatia dos amparado-

res extrafísicos; o parabanho energético confirmando os acertos; a euforin diante da constatação 

da força da autovolição; a autodeterminação cosmoética capaz de receber a confiança da equipex 

amparadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o si-

nergismo Voliciologia-Energossomatologia. 

Principiologia: o princípio da autonomia da vontade; o princípio do poder magno da 

consciência sobre o próprio holossoma; o princípio javalínico do devagar e sempre; o princípio 

do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio “se não presta, não adianta fazer 

maquilagem”; o princípio de evoluir pelo contrafluxo da Socin Patológica; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio da verpon. 

Codigologia: a incorruptibilidade das cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos 21 dias para a consolidação de neo-hábito. 

Tecnologia: a técnica de respirar fundo; a técnica metafórica de morder a língua; a téc-

nica da esnobação cosmoética; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do cronogra-

ma; a técnica da recéxis; a técnica da recin. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da decisão correta; os efeitos do acúmulo de acertos 

no fortalecimento da autodeterminação; os efeitos de postergações e desistências minando a au-

toconfiança; os efeitos do medo na fuga aos autenfrentamentos; os efeitos da mentalidade infantil 

na busca por prazeres imediatos; os efeitos da educação familiar na autodisciplina; os efeitos 

das raízes extrafísicas na autexpressão da conscin. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo autoconscientização do equívoco–acionamento da vontade–emprego 

da autodeterminação; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a vitória sobre a preguiça; a vitória sobre o desleixo; a vitória sobre  

o capricho; a vitória sobre a gula; a vitória sobre a reatividade; a vitória sobre a emoção; a vitória 

sobre o egoísmo. A disposição para a autoincorrupção; o apreço pela autolucidez; a dileção pelo 

autorrespeito; a decisão pela autocorreção; a opção pelo autodesassédio; o empenho pela autocu-

ra; a motivação para a autevolução. 

Binomiologia: o binômio reciclagem pensênica–reciclagem etológica; o binômio auto-

controle emocional–reatividade domada; o binômio acomodação à zona de conforto–esquiva  

a neorresponsabilidades; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio vontade 

firme–maturidade consciencial; o binômio firmeza decisória–constância executiva; o binômio 

recin-recéxis. 

Interaciologia: a interação gargalo evolutivo–crise de crescimento. 

Crescendologia: o crescendo ortodecisões reiteradas–ortopráxis–compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio vontade firme–inten-

ção cosmoética–organização pragmática; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio 

autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; 

o trinômio paciência-equilíbrio-serenidade; o trinômio antipreguiça–antiqueixa–proatividade 

evolutiva. 
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Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação-sustentação; o po-

linômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–comportamento contraproducente– 

–autexpressão estagnada; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador– 

–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio autocrítica-autoincorruptibi-

lidade-autocosmoética-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismos metas plausíveis / metas utópicas; o antagonismo 

momento de decisão / momento de indefinição; o antagonismo autodecisão racional / autodeci-

são emocional; o antagonismo paciência cosmoética / imediatismo; o antagonismo passo firme 

/ passo em falso; o antagonismo responsabilidade interconsciencial / autoculpa; o antagonismo 

bem-estar / malestar. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a desafiofilia; a decidofilia; a definofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a cosmo-

eticofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a volicioteca; a definoteca; a maturoteca; a recexoteca; a cosmoetico-

teca; a evolucioteca; a coerencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autocosmoeticologia; a Voliciologia; a Au-

todecidologia; a Autodiscernimentologia; a Autodisciplinologia; a Automaturologia; a Recexolo-

gia; a Recinologia; a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin javalínica; a personalidade decidida. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; o reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; 

a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens determinologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortodecisão reiterada instituidora = a reafirmada nas vivências iniciais 

para a implantação de neopostura evolutiva; ortodecisão reiterada mantenedora = a reafirmada 

nas vivências para a sustentação de neopostura evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 
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Utilidade. As ortodecisões reiteradas fundamentam a agilização e a aceleração da evolu-

ção consciencial. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 tarefas evolutivas beneficiadas com as 

decisões cosmoéticas reconfirmadas: 

1.  Aperfeiçoamento da consciencialidade: a autodepuração cosmoética. 

2.  Aplicação de neoverpon: a conquista da verbação. 

3.  Aquisição de neocompetência: a habilitação para a excelência laboral. 

4.  Domínio do holossoma: o controle da automanifestação. 

5.  Mudança de comportamento: o autocondicionamento sadio. 

6.  Reciclagem do temperamento: a qualificação do repertório de traços conscienciais. 

7.  Reeducação da pensenidade: a mudança do holopensene. 

 

Apoio. As ratificações continuadas de autoprescrições cosmoéticas, objetivando a con-

quista de empreendimento autevolutivo, podem ser apoiadas pelo uso de recursos técnicos capa-

zes de incrementar a automotivação, a autorganização e o acompanhamento das ações reciclado-

ras, além de permitir a visão panorâmica quanto a erros e acertos, realizações e faltas, elementos 

facilitadores ou dificultadores, avanços ou retrocessos. 

 

Recursos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 recursos técnicos, passíveis de se-

rem utilizados em separado ou conjugados conforme o tipo de objetivo almejado: 

1.  Agenda de visão mensal: a marcação das atividades realizadas no dia. 

2.  Autocontrato: a materialização do autocompromisso, datado e assinado. 

3.  Caderneta de campo: o registro detalhado e exaustivo de dados no momento da 

ocorrência. 

4.  Contabilização diária: o realce para o total de dias de sustentação da neopostura. 

5.  Diário: o registro das experiências nas variáveis analíticas predeterminadas. 

6.  Planilha de acompanhamento: a estimativa de realizações, a anotação do realizado 

dia a dia e a determinação do saldo credor ou devedor para cumprimento do prazo preestabele-

cido. 

7.  Prazo autestipulado: a definição de datas como marcos motivadores e de controle. 

8.  Visualização: a vivência imaginativa da autocondição após a conquista. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ortodecisão reiterada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

03.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

04.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação: Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

07.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Definologia:  Parassemiologia;  Neutro. 

09.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Somatório  assertivo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 
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A  ORTODECISÃO  REITERADA  EXPLICITA  A  AUTOVOLIÇÃO  

INQUEBRANTÁVEL  NA  EFETIVAÇÃO  DAS  RECINS  E  DAS  

RECÉXIS  AUTOPRESCRITAS,  FIXANDO  AS  CONDUTAS  

COSMOÉTICAS  PRÓ-ACELERAÇÃO  AUTEVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Qual a força volitiva você, leitor ou leitora, emprega para a implantação 

nas ortodecisões evolutivas? Está satisfeito com o ritmo autevolutivo atual? 

 

A. L. 
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O R T O E X E M P L O    DE S A F I A D O R  
( E X E M P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ortoexemplo desafiador é o ato, estado ou condição alheia, evolutiva, 

imitável, passível de instigar o observador à aplicação dos próprios esforços para a aquisição de 

ações, reações, posturas, posicionamentos, renovações e / ou resultados cosmoéticos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto; direto; 

correto; normal; justo”. Apareceu na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. 

A palavra exemplo vem do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; 

traslado”. Surgiu no Século XIV. O prefixo des procede também do idioma Latim, dis ou de ex, 

“oposição; negação; falta”. O termo afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, “afiançar; 

manter fidelidade com alguém”, e este do idioma Latim, fidere, “fiar-se; confiar”. O vocábulo 

desafiar apareceu no Século XIII. A palavra desafio surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Exemplo cosmoético desafiador. 2.  Ortoexemplo desafiante. 3.  Or-

toexemplo motivador.  4.  Ortoexemplo inspirador. 

Neologia. As 5 expressões compostas ortoexemplo desafiador, ortoexemplo desafiador 

somático, ortoexemplo desafiador energossomático, ortoexemplo desafiador psicossomático e or-

toexemplo desafiador mentalsomático são neologismos técnicos da Exemplologia. 

Antonimologia: 1.  Mau exemplo. 2.  Exemplo evitável. 3.  Exemplo inócuo. 

Estrangeirismologia: o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia Teática. 

Coloquiologia: o ato de trazer aos olhos; o ato de servir de exemplo; o ato de dar o tom 

correto; o ato de abrir trilha evolutiva; o ato de criar jurisprudência; a disposição de dar gás na 

automotivação; a opção por seguir os passos cosmoéticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético; o holopensene pessoal da reeducação; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;  

a autopensenização crítica; a atenção às manifestações pensênicas exemplares; a renovação pen-

sênica resultante da surpreendência positiva com o ato alheio. 

 

Fatologia: o ortoexemplo desafiador; o feito digno de ser tomado como exemplo; a pro-

va da exequibilidade da ação cosmoética; o fato inesquecível; a abertura de precedentes evoluti-

vos; a criação de padrão de referência homeostático; o convite ao desenvolvimento evolutivo;  

o instigamento à ponderação; o atiçamento do brio cosmoético no interlocutor; o incitamento  

à autossuperação; a moldagem de comportamentos; a imitação homeostática; a mimetização eto-

lógica cosmoética; a comprovação do nível de consciência cosmoética do exemplarista; a amostra 

de autevolutividade alcançada; a responsabilidade advinda do exemplo dado; a responsabilidade 

advinda da admissão do exemplo entrevisto; o exemplário teático nas Cognópolis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parafato sadio 

testemunhado; o descortínio dos bastidores extrafísicos; o vislumbre da parafunção amparadora;  

a hiperacuidade às silenciosas intervenções energéticas assistenciais; a projetabilidade lúcida;  

o impulso ao aprimoramento parapsíquico; o exemplário teático do paraelenco de amparadores 

extrafísicos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de a conquista humana ser exe-

quível aos demais humanos; o princípio da cobaiagem recíproca; o princípio de o menos doente 

auxiliar o mais doente; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar. 

Codigologia: a manifestação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a exposição do 

código duplista de Cosmoética (CDC); a demonstração coletiva do código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a exemplificação evolutiva sendo capaz de amortizar e prevenir endivida-

mentos explicados na teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da observação detalhis-

ta; a técnica da escuta atenta paciente; a técnica do Cosmograma; a técnica do recolhimento 

íntimo; a técnica da heterocrítica cosmoética; a técnica do registro. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos arrastantes do exemplo; os efeitos impactantes; os efeitos reflexi-

vos; os efeitos esclarecedores; os efeitos motivadores; os efeitos decisórios; os efeitos recinológi-

cos; os efeitos do traforismo na apreensão dos ortoexemplos diuturnos. 

Neossinapsologia: o incentivo à formação de neossinapses cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo observação-reflexão-imitação; o ciclo causas-concausas-efeitos. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio fato-parafato; o binômio 

exemplarismo horizontal–exemplarismo vertical; o binômio admiração-discordância; o binômio 

trafor imitável–trafar evitável; o binômio teática-verbação; o binômio autodesassédio-heterode-

sassédio. 

Interaciologia: a interação ortoexemplificação–liderança cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo ato exemplar–vida exemplar. 

Trinomiologia: o trinômio autoconscientização cosmoética–Inteligência Evolutiva 

(IE)–ortoexemplificação. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo motivação competitiva / motivação autevolutiva;  

o antagonismo modelo evolutivo / modelo regressivo; o antagonismo aplauso / vaia; o antagonis-

mo dignidade / indignidade; o antagonismo copiar / esquivar; o antagonismo ousadia cosmoética 

/ covardia evolutiva; o antagonismo autossuperação / autovitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo de os atos comunicarem mais se comparados a mil pala-

vras; o paradoxo da exemplificação anônima do Serenão. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a democracia direta. 

Legislogia: as leis cosmoéticas; a lei do maior esforço evolutivo; a lei do contágio inter-

pessoal; a lei da empatia; a lei da ação e reação; as leis da percepção; as leis da parapercepção. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a priorofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia; a interassisten-

ciofilia; a evoluciofilia; a laborfilia. 

Mitologia: o mito da perfeição. 

Holotecologia: a hemeroteca; a encicloteca; a biografoteca; a cosmoeticoteca; a traforo-

teca; a teaticoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Exemplogia. a Taristicologia; a Cosmoeticologia; a Experimen-

tologia; a Reeducaciologia; a Verbaciologia; a Conviviologia; a Discernimentologia; a Priorolo-

gia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência exemplar; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia; a testemunha; a parates-

temunha; a plateia; a paraplateia. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o líder evolutivo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; 

a mulher de ação; a líder evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapi-

ens exemplaris; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens ree-

ducator; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortoexemplo desafiador somático = a superação de disfunção, dificulda-

de ou restrição corporal; ortoexemplo desafiador energossomático = a instalação de campo ener-

gético homeostático pacificador de holopensenes; ortoexemplo desafiador psicossomático 

= a sustentação de postura tranquila, imperturbável e interassistencial em momento existencial 

crítico; ortoexemplo desafiador mentalsomático = a publicação de obra intelectual tarística. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Taristicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

tipos de ortoexemplos desafiadores, não excludentes, podendo ser presenciados ou mencionados 

por outrem, de modo oral ou escrito: 

01.  Ação irrepreensível: o ato ou comportamento acertado. 

02.  Biografia memorável: a história de vida escorreita. 

03.  Depoimento notável: o relato de experiência ou expressão de mundividência ímpar. 

04.  Ineditismo cosmoético: o feito ousado, inaudito, em prol de todos. 

05.  Interrelação assistencial: o estilo de relacionamento pacífico e esclarecedor. 

06.  Posicionamento correto: a opinião verbaciológica escorreita, rara ou original. 

07.  Precocidade evolutiva: a antecipação etária de conquista cosmoética. 

08.  Realização primorosa: a façanha útil. 

09.  Recin efetiva: o fruto evolutivo da mudança intraconsciencial para melhor. 

10.  Resguardo holossomático: a conservação de saúde e prevenção de acidentes. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16132 

11.  Sobrevida lúcida: a extensão inusual de vida intrafísica produtiva. 

12.  Superação evolutiva: a suplantação de dificuldade pessoal ou situação adversa. 

Categorização. Tais ortoexemplos desafiadores podem ser classificados, por exemplo, 

em 6 categorias de contrapontos técnicos, listados alfabeticamente: 

1.  Consciente / inconsciente. 

2.  Explícito / silencioso. 

3.  Fictício / real. 

4.  Formal / informal. 

5.  Individual / grupal / coletivo. 

6.  Intrafísico / interdimensional / extrafísico. 

 

Reações. O desafio proposto pela exemplificação cosmoética de terceiros pode gerar, pe-

lo menos, duas reações conscienciais antipódicas no expectador: 

1.  Salutar: positiva, laboriosa. A prova da possibilidade de ortoconsecução observada, 

motiva o empenho pró-evolutivo na consciência autocrítica, corajosa, com senso autevolutivo, 

confiante nos autopotenciais, na força e na capacidade de trabalho pessoal. O desafio é aceito. 

2.  Patológica: negativa, vitimizada. A autevidenciação das próprias imaturidades se 

comparadas à atuação madura observada, gera desalento, inferioridade e desprezo na consciência 

com baixa autocrítica, pusilânime, insegura e preguiçosa. O desafio é ignorado ou desprezado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ortoexemplo desafiador, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  imitação  /  evitação:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Exemplarista  evolutivo: Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

07.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

08.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

09.  Imitação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Imitação  individual:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Musa  científica:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:   Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Soerguimento  ortoexemplificador:  Autovoliciologia;  Homeostático. 

15.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  ORTOEXEMPLO  DESAFIADOR  ENSINA  E  MOTIVA  PARA  

O  AUTAPRIMORAMENTO  EVOLUTIVO  OS  EXPECTADORES  

PREDISPOSTOS  A  ENXERGAR  AS  LIÇÕES  COSMOÉTICAS  

PRESENTES  NA  COTIDIANIDADE  INTRA  E  EXTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como reage perante os ortoexemplos desafiado-

res? Aceita tais desafios cosmoéticos? 

 

A. L. 
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O R T O G R A F O P E N S E N I D A D E  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortografopensenidade é a qualidade, o ato ou o efeito dos registros gráfi-

cos evolutivos, caracterizada pelo predomínio constante dos ortopensenes ou pensenes cosmoéti-

cos, compondo a condição própria da holomaturidade aplicada às gestações conscienciais liber-

tárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição orto provém do idioma Grego, orthós, 

“reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir 

do Século XIX. O segundo elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grápho, “escre-

ver; inscrever”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimen-

to deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “senti-

mento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Grafopensenidade cosmoética. 2.  Grafopensenidade linear evolutiva. 

3.  Escrita libertária. 4.  Texto esclarecedor. 5.  Rastro intelectual sadio. 6.  Racionalidade comu-

nicativa. 7.  Coerência gráfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortografopensenidade, ortografopensenidade pri-

mária e ortografopensenidade avançada são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Grafopensene nosográfico. 2.  Grafopensenidade tortuosa. 3.  Texto 

persuasivo. 4.  Escrita estigmatizante. 5.  Ilogicidade gráfica. 6.  Incoerência textual. 7.  Texto de-

sinteligente. 

Estrangeirismologia: o Scriptorium; o breakthrough mentalsomático; a qualidade da 

opus major deixada para a posteridade; o best-seller; a intelligentsia evolutiva; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à acuidade da comunicação gráfica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ortografopensenidade; o holopensene pessoal da escrita libertária; o or-

deirismo grafopensênico; a grafopensenidade úbere; os grafopensenes mentaissomáticos; a auto-

ortopensenização; os autoortopensenes; a autoortopensenidade; a largueza autopensênica; os ras-

tros pensênicos inextinguíveis; a qualidade da intenção determinando o patamar dos acertos gra-

fopensênicos da conscin; a maxidissidência corroborada nos ortografopensenes publicados; os or-

tografopensenes promovendo acertos grupocármicos; os grafopensenes expressando o nível de 

maturidade consciencial; os grafopensenes coerentes com os valores cosmoéticos já vivenciados 

pelo autor; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; 

os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; 

a linearidade da autopensenização. 

 

Fatologia: o autatilamento gráfico; o apuro lexical; o esmero na conformática; o toque 

de elegância textual paradidático; o raciocínio lógico; as argumentações consistentes; a manuten-

ção do megafoco nas abordagens; o pensamento autocrítico expresso; a autoconsciência quanto 

ao valor das palavras grafadas; as associações de ideias impressas; as gescons evolutivas de hoje 

reparando as patogescons de outrora; a autoconsciencialidade lúcida; a retidão intraconsciencial;  
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a tares conscienciográfica; o legado verponológico; os extrapolacionismos ideativos; a psicomo-

tricidade domesticada; o corte da ansiedade evitando a publicação precipitada da obra em anda-

mento; o ato de deixar o texto pessoal em standby para posterior revisão final, de modo a ampliar 

as abordagens; a revisão do próprio texto assumindo a posição do leitor; a erradicação progressiva 

das deficiências intelectivas e comunicacionais pelo autor dedicado; a reciclagem estilística inin-

terrupta; o desrespeito deliberado das normas linguísticas vigentes para melhor explicitação da 

neoverpon; a inovação da forma qualificando a expressão do conteúdo; as evidências auto e / ou 

heteroconscienciométricas na análise grafopensênica; o Curso Formação de Autores; o Curso 

Verbetografia; a União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a Asso-

ciação Internacional Editares (EDITARES). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

intelectual; a equipex especializada em Comunicologia; o amparo de função grafopensênico;  

a contribuição da gescon libertária nos trabalhos da reurbex; o papel da tenepes e da ofiex na es-

crita evolutiva; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a pangrafia tarística. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da conformática irretocável; o sinergismo comunicativo 

dos léxicos bem articulados; o sinergismo autodisciplina ideativa–ortografopensenidade; o siner-

gismo autocrítica-autoincorruptibilidade; o sinergismo (metáfora) mão da conscin–paramão do 

amparador; o sinergismo autoparapsiquismo assistencial–ortografopensenidade; o sinergismo 

da autopensenização sadia continuada. 

Principiologia: o princípio da inteligibilidade textual; o princípio indispensável da hi-

peracuidade grafopensênica; o princípio da economia comunicacional; o princípio da harmonia 

textual; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio da autodisciplina pensênica;  

o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às gescons gráficas. 

Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria do signo. 

Tecnologia: as técnicas da Higiene Autopensênica; a técnica do entrelinhamento textu-

al; a técnica das megassinaturas pensênicas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; 

a técnica da bibliografia  Específica exaustiva; a técnica do megapensene trivocabular; a técnica 

da circularidade; a técnica do apostilhamento; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica 

da rotina criativa. 

Voluntariologia: os voluntários verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; os 

voluntários da Uniescon; os voluntários da Editares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da diferen-

ciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório consciencio-

lógico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Comunicólo-

gos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Lexicologia; o Colégio Invisí-

vel dos Parapedagogos. 

Efeitologia: os efeitos libertários da grafopensenidade sadia; os efeitos nocivos do pa-

rêntese patológico comunicacional; os efeitos do autodidatismo permanente na qualificação das 

gestações conscienciais; o futuro efeito autorrevezamental da megagescon publicada; os efeitos 

desnorteadores da ambiguidade textual; os efeitos desabonadores da palavra ectópica; os efeitos 

da paragenética na grafopensenidade pessoal; os efeitos da conscienciocentragem na ortografo-

pensenidade; o efeito halo do somatório de grafopensenes evolutivos. 

Ciclologia: o ciclo assinatura retropensênica–neoassinatura pensênica; o ciclo análise- 

-síntese-neoanálise. 
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Enumerologia: o grafopensene cosmoético; o grafopensene consciencioterápico; o gra-

fopensene prescritivo; o grafopensene retrocognitivo; o grafopensene verponológico; o grafopen-

sene tarístico; o grafopensene autoconscienciométrico; o grafopensene desestigmatizante. 

Binomiologia: a ortografopensenidade expressando o nível de aplicação do binômio dis-

cernimento-intencionalidade; o binômio malentendido-desinformação nos contextos comunicati-

vos; a vivência do binômio paraprofilático ponderação-parcimônia aplicado à escrita; o binômio 

Criteriologia-Ortografopensenologia; o binômio autocrítica–reciclagem grafopensênica; o binô-

mio escritores-escritos; o binômio papel-notebook; o binômio pleonasmos viciosos–repetições 

desnecessárias; o binômio conformático negrito-itálico. 

Interaciologia: a interação paradidática arcaísmos-neologismos-estrangeirismos; a in-

teração conexionismo autopensênico–conexionismo grafopensênico; a interação fatuística-para-

fatuística na ortografopensenidade; a interação semântica-sintaxe; a interação conscin autora– 

–consciex inspiradora; a interação ortopensene-nexopensene-didatopensene; a interação leitura-

autovivência-escrita. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo gescon-megagescon; o crescen-

do autorganização física–autorganização pensênica–ortografopensenidade; o crescendo autocrí-

tica–reciclagem grafopensênica; o crescendo do refinamento estilístico initerrupto nas obras pu-

blicadas do autor dedicado; o crescendo repetição–progressão estilística; o crescendo autopesqui-

sas-heteropesquisas-megagescon; o crescendo linguagem denotativa–comunicabilidade racional. 

Trinomiologia: o trinômio ortointenção-ortocognição-ortografopensenidade; o trinô-

mio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio linha-frase-síntese;  

o trinômio conexidade-conotação-concatenação; o trinômio nosográfico cacófato-pleonasmo-cli-

chê; o trinômio patológico incorreções-imprecisões-incompletudes. 

Polinomiologia: o polinômio linguístico pictogramas-logogramas-morfemogramas-sila-

bogramas; o polinômio pensar correto–falar correto–refletir correto–escrever correto; o polinô-

mio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio das funções de linguagem expressiva-apelativa- 

-poética-denotativa-metalinguística; o polinômio palestra-artigo-curso-livro-tratado; a relevân-

cia do polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–respiração correta–es-

tado vibracional na manutenção da rotina intelectual frutífera. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / baratropensenidade; o antagonis-

mo mentalidade artística / mentalidade científica; o antagonismo texto denso / texto inconsisten-

te; o antagonismo gescon / gessom; o antagonismo autores / atores; o antagonismo omissão defi-

citária / redundância deficitária; o antagonismo conteúdo explícito / conteúdo implícito; o anta-

gonismo gramaticófobos / gramaticófilos. 

Paradoxologia: o paradoxo da megagescon policármica ter cunho autobiográfico. 

Politicologia: a política editorial; a política de cessão dos direitos autorais. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à grafopensenidade. 

Filiologia: a conscienciografofilia; a gesconofilia; a bibliofilia; a escriptofilia; a cosmo-

filia; a evoluciofilia; a priorofilia. 

Fobiologia: a grafofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel. 

Maniologia: a doxomania; a grafomania. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a neologisticoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca; 

a teaticoteca; a heuristicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Ortopensenologia; a Megagesconologia;  

a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Coerenciologia; a Criteriolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Filologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 auctor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens philo-

logus; o Homo sapiens rectilineus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intellectualis; 

o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortografopensenidade primária = a primeira obra escrita e publicada; or-

tografopensenidade avançada = a obra-prima ou megagescon publicada. 

 

Culturologia: a cultura da primazia da escrita. 

 

Preceito. Segundo a Conformaticologia, a teática da ortografopensenidade exige do 

autor dedicado a autoconsciência dos preceitos balisadores da comunicabilidade gráfica evoluída, 

iguais a, por exemplo, estes 10, ordenados alfabeticamente: 

01.  Cacologia. O descarte dos cacófatos depreciadores da mensagem. 

02.  Cerebrologia. Os dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poligló-

tico. 

03.  Conformaticologia. A prevalência do conteúdo útil sobre a forma. 

04.  Conteudologia. O conteúdo cosmoético, evolutivo e interassistencial do produto in-

telectual. 

05.  Estilologia. A estilística predominantemente racional, científica. 

06.  Grafotecnologia. Os recursos grafotécnicos tarísticos. 

07.  Gramaticologia. As regras gramaticais vigentes. 

08.  Intrarticulologia. O polinômio coerência–coesão–uniformidade–clareza textual. 

09.  Lexicologia. O valor das palavras nos contextos comunicacionais; as conexões lexi-

cais inéditas; os vocábulos sesquipedais. 

10.  Neologia. A criação harmônica de neologismos técnicos na explicitação precisa dos 

neoconceitos; as combinações afixacionais para expressar conteúdos transcendentes. 

 

Evitaciologia. Do ponto de vista da Paraprofilaxiologia, eis, a título de análise e conse-

quente evitação, 10 tipos de grafopensenes antievolutivos capazes de macular a ficha holobio-

gráfica do autor a partir das assinaturas pensênicas negativas, enumerados na ordem alfabética: 

01.  Anticosmoético: a apologia nosográfica; a defesa das imaturidades humanas; o enal-

tecimento dos trafares conscienciais. 
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02.  Dogmático: a peremptoriedade; a verdade absoluta; o ipse dixit; o magister dixit;  

o argumento de autoridade; a coerção ideativa. 

03.  Equivocado: a antinformação; a desinformação; a pseudoinformação; a subinfor-

mação. 

04.  Hipercrítico: o criticismo gratuito; a heterodepreciação aética; a malevolência; a an-

tifraternidade. 

05.  Obscuro: a anfibologia intencional; a terminologia vaga; a linguagem labiríntica;  

o texto anfigúrico; o hermetismo deliberado; o discurso oblíquo. 

06.  Persuasivo: a linguagem conativa; a indução ectópica; a inspiração baratrosférica;  

o envolvimento pela dramaticidade. 

07.  Pessimista: a sinistrose; o catastrofismo; o alardeio funesto. 

08.  Psicossomático: a linguagem emotiva; o sentimentalismo fútil; o desabafo pessoal 

desabonador; a comoção exacerbada; o texto arrebatador. 

09.  Sarcástico: a ironia cáustica; a ridicularização; o desdém; a achincalhação. 

10.  Vingativo: a represália; a vindita; a desforra; a punição. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ortografopensenidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

05.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Linguagem  denotativa:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

13.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

14.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

 

A  ORTOGRAFOPENSENIDADE  REVELA,  DE  MODO  PRÁ-
TICO,  O  NÍVEL  DE  EQUILÍBRIO,  DISCERNIMENTO  E  RA-
CIONALIDADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  NO  EXERCÍCIO  DA  

COMUNICABILIDADE  EVOLUTIVA  E  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega esforços na qualificação da grafopense-

nidade pessoal? Quais têm sido os resultados até o momento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Teles, Mabel; Escrita Esclarecedora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 6 enus.;  
1 microbiografia; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 

2010; página 12. 
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2.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner et al.; 272 p.; 15 se-

ções; 150 caps.; 152 abrevs.; 24 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 1 foto; 60 locuções do idioma espanhol; 1 micro-

biografia; 60 tipos de artefatos do saber; 4 websites; glos. 300 termos; 605 refs.; 28 x 21 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 154 e 194. 

 

M. I. T. 
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O R T O L I D E R A N Ç A    I N A T A  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortoliderança inata é a qualidade, o talento, a competência homeostática 

ou o traço-força da conscin, homem ou mulher, adquirido através de ressomas sucessivas, qualifi-

cando-a para administrar, coordenar trabalho evolutivo em prol da Humanidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthos, “reto; direto; 

correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Cientifica Internacional, a partir do Século 

XIX. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. As pala-

vras líder e liderança surgiram no Século XX. A palavra inata provém do idioma Latim, innatus, 

“nascido em ou sobre; natural; congênito”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Liderança homeostática inata. 2.  Epicentrismo paragenético. 3.  Li-

derança cosmoética adquirida em retrovidas. 4.  Liderança interassistencial paragenética. 

Neologia. As duas expressões compostas ortoliderança inata inicial e ortoliderança ina-

ta avançada são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 1.  Ortoliderança genética. 2.  Liderança patológica inata. 3.  Liderança 

nosográfica paragenética. 

Estrangeirismologia: o timing da mudança de postura autocrática; a choice pelo epicen-

trismo; o leader intraconsciencial; o alter ego; o big boss; o capo di tutti i capi; a liderança pauta-

da no consensus omnium; o esprit de corps; a força presencial exercida no modo hic et nunc evo-

lutivo; o know-how adquirido multiexistencialmente; o lifetime do descortínio intraconsciencial;  

a aplicação do nosce te ipsum na autenticidade consciencial; o servum pecus do líder populista;  

a busca do poder por status; as verba movent, exempla trahunt. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto à Liderologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ortoliderança 

requer holomaturidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança; o pensene focado na vitória pessoal; 

a patopensenidade do poder pelo poder; o subpensene autoboicotando a evolução; a ortopenseni-

dade em prol do fraternismo; a manifestação pensênica equilibrada da liderança cosmoética;  

a intraconsciencialidade ortopensênica transpondo barreiras exteriores; os rertropensenes da orto-

liderança; a pensenização focada na liderança interassistencial; o sustentáculo holopensênico da 

ortoliderança ou da patoliderança; a ressignificação pensênica; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os rastros pensênicos pró-evolutivos. 

 

Fatologia: a ortoliderança inata; o exemplarismo cosmoético de pensar no melhor para 

todos; a cosmovisão na liderança de grupos; a capacidade de gerenciar conflitos, formar e manter 

equipes de alta performance; o descarte de máscaras sociosas; o traço de personalidade facilitador 

da compreensão do impacto no exercício da liderança; a liderança inata desde a infância; o nível 

de abertismo consciencial nas decisões pessoais e grupais; a compreensão das dificuldades dos 

liderados; o olhar assistencial heteroperdoador; o feedback construtivo; a tares no momento certo; 

a crise de crescimento alavancada pela ortoliderança; o fator desencadeante de recins em reunião 

de líderes; a capacidade de autossuperação dos conflitos; a liderança incorrupta; a liderança antie-

mocional; a liderança política; o equívoco do líder ou da liderança ideal; as certezas absolutas es-

tagnadoras da evolução de conscins e consciexes; os obstáculos intraconscienciais;  o bifrontismo 

consciencial; a fuga dos enfrentamentos intraconscienciais; o desconhecimento do funcionamento 
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dos mecanismos intraconscienciais recicladores; o incômodo interno denotando desvio de pro-

éxis; o encobrimento de incapacidades; o medo da exposição; a ignorância latente; os subterfú-

gios; os desvio de carências através do autoritarismo; os talentos desperdiçados; a reciclagem da 

personalidade arrogante; a superação das influências do progenitor autoritário e da progenitora 

submissa; a Mesologia reforçadora de traço inato; as figuras de autoridade enquanto incentivado-

res do traço de personalidade forte; a aceitação do erro; o respeito à hierarquia; a verbação do lí-

der teático; a coerência nas argumentações; a persuasão e a influência através do autoconheci-

mento; a liderança familiar; a liderança profissional homeostática resultado de retroaprendizados; 

o autenfrentamento do incômodo; a assistência aos companheiros do passado anticosmoético; 

o exemplarismo cosmoético pessoal influenciando ambientes e pessoas; a capacidade de colocar- 

-se no lugar do outro; a retomada da rota evolutiva; o descortinar intraconsciencial da holomaturi-

dade da ortoliderança inata. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois de decisão na condição de líder; as energias gravitantes nos ambientes de confrontos; a para-

procedência; a responsabilidade multidimensional de liderar; a auto e heteroliderança conquistada 

nas múltiplas vidas; a Para-História marcada por mandos e desmandos anticosmoéticos; a plurie-

xistencialidade conectada com a vida intrafísica da conscin; a repercussão multiexistencial da 

liderança autocrática do passado, com a liderança democrática do aqui-agora; a imaturidade 

consciencial pretérita pressionando a mudança de postura atual; a vampirização energética;  

o aprendizado da liderança através das vivências do passado repercutindo na assistência atual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo líderes-liderados; o sinergismo higidez pensênica–orto-

liderança; o sinergismo interassistência atacadista–tenepes avançada; o sinergismo afinizações 

patológicas–liderança nosográfica. 

Principiologia: o princípio de quem sabe, dividir os conhecimentos; o princípio da lide-

rança democrática; o princípio da aprendizagem continuada; o princípio do grupo unido, no 

mesmo objetivo assistencial, jamais será vencido; o princípio de o menos doente assistir ao mais 

doente; o princípio básico da maxifraternidade; os princípios parapsíquicos pessoais de ortolide-

rança; o princípio da descrença (PD), condutor do abertismo consciencial; o princípio da ver-

bação teática corroborando a liderança cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impulsionando reciclagens; o có-

digo grupal de Cosmoética (CCG), priorizando a interassistência multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da liderança cosmoética; a teoria do líder cosmovisiológico; a te-

oria do exemplarismo cosmoético. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica do Conscienciograma; a técnica 

dos 5 porquês; a técnica do espelhamento; a técnica de respirar fundo diante de decisão crítica. 

Voluntariologia: o voluntariado de líderes assistenciais; a coordenação de office cons-

cienciocêntrico, aprimorando a ortoliderança; o voluntariado liderado por equipe extrafísica in-

terassistencial; o voluntário escritor de verbete para Enciclopédia da Conscienciologia; o líder 

voluntário ortopensênico nos momentos críticos; o voluntariado da Paradiplomacia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico das re-

trocognições; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico das 

vivências diárias. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio In-

vísível da Ressomatologia. 
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Efeitologia: o efeito cascata da decisão do líder de grupo; o efeito de ser liderado por 

equipe extrafísica de amparadores; o líder egocêntrico causando efeito devastador na autonomia 

do grupo; o efeito devastador do assecla sem discernimento; o efeito de minipeça no maximeca-

nismo evolutivo. 

Neossinapsologia: a recuperação das retrossinapses para coordenar grupo evolutivo;  

a competência neossináptica na condução de projetos assistenciais; a estruturação de neossinap-

ses em novo paradigma; a construção de neossinapses para compreensão da Paradiplomacia. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da dependência do líder; o ciclo mandante-submisso; o ciclo 

vicioso de fugir da responsabilidade perante as dificuldades na coordenação de trabalho interas-

sistencial; o ciclo interprisão-vitimização-recomposição-liberação-policarmalidade. 

Enumerologia: o gabarito da liderança evolutiva; a aglutinação da liderança evolutiva; 

a reciclagem da liderança evolutiva; a responsabilidade da liderança evolutiva; o autodiscerni-

mento da liderança evolutiva; o exemplarismo da liderança evolutiva; a paradiplomacia da lide-

rança evolutiva. 

Binomiologia: o binômio sustentação energética patológica–sustentação energética ho-

meostática; o binômio vampiro energético–doador assistencial; o binômio liderança intraconsci-

encial–liderança interconsciencial; o binômio condicionamentos pluriexistenciais–adequação 

atual; o binômio microuniverso-macrouniverso; o binômio iniciativa-acabativa. 

Interaciologia: a interação holopensene pessoal–holopensene grupal–holopensene uni-

versal; a interação liderança fraterna–grupalidade pacificadora; a interação ortoliderança–am-

parador técnico. 

Crescendologia: o crescendo liderança ética–liderança cosmoética; o crescendo líder 

do passado–líder de hoje–líder do futuro; o crescendo chefia-gerência-ortoliderança. 

Trinomiologia: o trinômio líder-liderado-cooperação; o trinômio projeto pessoal–pro-

jeto grupal–projeto multidimensional; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio emissor- 

-receptor-mensagem. 

Polinomiologia: o polinômio autonomia consciencial–posicionamento pessoal–recicla-

gem intraconsciencial–priorização evolutiva; o polinômio bússola interior–livre arbítrio–autono-

mia interna–poder de decisão–satisfação íntima; o polinômio credibilidade-coerência-receptivi-

dade-clareza; o polinômio autoconhecimento–estratégia–domínio energético–comprometimento. 

Antagonismologia: o antagonismo líder silencioso / líder espalhafatoso; o antagonismo 

afinização com ditadores / empatia com pacificadores; o antagonismo saber ouvir / saber escu-

tar; o antagonismo frágil na aparência / forte na liderança; o antagonismo mandar / delegar;  

o antagonismo comando autoritário / epicentrismo lúcido; o antagonismo imaturidade conscien-

cial / maturidade intraconsciencial; o antagonismo itinerância política / itinerância consciencio-

lógica. 

Politicologia: a política do líder assistencialista; a politicagem hegemônica governamen-

tal; a política da compra de líderes; a política da “venda nos olhos” da auto e heterocorrupção;  

a política do amadorismo existencial. 

Legislogia: o fim da lei da mordaça; a erradicação da lei do mais forte; a supressão da 

lei da impunidade. 

Filiologia: a antropofilia; a autenticofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a cosmoeti-

cofilia; a assistenciofilia; a autocogniciofilia; a proexofilia; a culturofilia; a politicofilia; a ortoli-

derofilia. 

Fobiologia: a liderofobia; a fobia de coordenar grupo(s); o medo de assumir a responsa-

bilidade da liderança. 

Sindromologia: a síndrome de Peter Pan; a síndrome da autoculpa; a síndrome do jus-

ticeiro; a síndrome do ostracismo; a síndrome de Narciso. 

Maniologia: a megalomania; a mania de comandar por impulso; a mania de submissão. 

Mitologia: o mito de Perseu; o mito da supremacia; o mito do herói; o mito da per-

feição. 

Holotecologia: a administroteca; a convivioteca; a lideroteca; a politicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Liderologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evolucio-

logia; a Etologia; a Grupocarmologia; a Politicologia; a Psicologia; a Sociologia; a Interassisten-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin líder; 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 catalizador evolutivo; o mediador de 

conflitos; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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; o tenepessista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a catalizadora evolutiva; a mediadora 

de conflitos; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evo-

luciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidis-

sidente 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; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplaris; Homo sapiens humanus; o Homo sapiens tea-

ticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortoliderança inata inicial = a exercida, de maneira cosmoética, pela 

conscin líder já nas primeiras interrelações no grupo familiar; ortoliderança inata avançada  

= a exercida, de maneira cosmoética, pela conscin líder da Comunidade Conscienciológica Cos-

moética Internacional (CCCI). 

 

Culturologia: a cultura da submissão; a cultura da Autoliderologia. 

 

Exemplarismologia. Segundo a Parassociologia, quando na posição de liderança cos-

moética, a conscin influencia centenas de consciências por meio do exemplarismo teático, quer 

seja na dimensão intra ou extrafísica. 

Aprendizado. Sob a ótica da Conviviologia, o exercício de auxiliar às consciências  

a acessarem o potencial interior, faculta ao líder o aprendizado multidimensional da interassistên-

cia e ortoconvialidade avançada. 

Equilíbrio. Pela Mentalsomatologia, a conscin ortolíder extrapola os parâmetros sociais 

convencionais e busca manter o equilíbrio holossomático nas adversidades da função, tornando-se 

fulcro dinamizador de energias pacificadoras. 
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Reciclagem. Segundo a Recexologia, reciclar traços-fardos predispõe a consciência a re-

tratar-se perante si e os companheiros de passado anticosmoético. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Recinologia, eis, na ordem alfabética, exemplo de 17 trafa-

res possivelmente reciclados em retrossomas pelo líder homeostático inato, beneficiando a fixa-

ção paragenética dos trafores da ortoliderança: 

 

Tabela – Reciclagem  trafares  /  trafores 

 

N
os

 Trafares Trafores 

01. Autoritarismo Autoridade moral 

02. Cobranças Questionamentos 

03. Decidofobia Decidofilia 

04. Dono da verdade Semperaprendente 

05. Egocentrismo Epicentrismo 

06. Fechadismo Abertismo 

07. Força presencial patológica Força presencial homeostática 

08. Ganhos secundários Ganhos evolutivos 

09. Heterocrítica doentia Feedback cosmoético 

10. Imposição Diplomacia 

11. Máscaras sociais Autenticidade consciencial 

12. Monovisão Cosmovisão 

13. Patopensenidade Ortopensenidade 

14. Perfeccionismo Detalhismo 

15. Rigidez Flexibilidade 

16. Superficialidade Exaustividade 

17. Tacon alienante Tares libertária 

 

Ortoliderologia. Acerta mais quem identifica os próprios travões da ortoliderança na 

atual ressoma e busca firmemente reciclar os traços anticosmoéticos. A liderança interassistencial 

alcança o patamar de trafor inato da conscin, quando construída e vivenciada diuturnamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ortoliderança inata, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  da  competitividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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07.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

10.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

11.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

13.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  LÚCIDA  BUSCA  ASSUMIR  OS  TRAFORES   
DA  ORTOLIDERANÇA  CONQUISTADOS  EM  RETROVIDAS, 
BUSCANDO  A  QUALIFICAÇÃO  PARADIPLOMÁTICA,  COS-
MOÉTICA  E  ASSISTENCIAL,  RUMO  À  DESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os autopotenciais para o exer-

cício da liderança cosmoética? Na escala simples de 1 a 5, qual o próprio nível de ortoliderança 

inata? 
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O R T O M E T R I A    E C O N Ô M I C O -F I N A N C E I R A  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortometria econômico-financeira é o ato ou efeito de a conscin, homem 

ou mulher, não medir a si, nem a outros ou ainda não ser medido a partir dos bens materiais con-

quistados e serviços consumidos na intrafisicalidade, atribuindo o devido peso cosmoético às fi-

nanças e recursos conquistados, objetivando a consecução da proéxis pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto, direto, 

correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. O elemento de composição metria provém do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, 

e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. Sur-

giu no Século XIX. O termo econômico procede também do idioma Latim, economicus, “bem or-

denado; bem disposto; regular”, e este do idioma Grego, oikonomikós, “hábil na Administração 

da casa”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo finança deriva do idioma Francês, finance, “pa-

gamento; fonte de renda”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ortomensuração econômico-financeira. 2.  Ortometrificação econô-

mico-financeira. 3.  Metrificação financeira evolutiva prioritária. 4.  Valoração cosmoética dos re-

cursos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo finança: au-

tofinanciamento; financeira; financeiro; financiado; financiador; financiadora; financial; finan-

ciamento; financiar; financiável; financista; heterofinança; heterofinanciador; heterofinancia-

dora; heterofinanciamento; hiperfinança; sociofinanceira; sociofinanceiro; subfinança. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortometria econômico-financeira, ortometria eco-

nômico-financeira primária e ortometria econômico-financeira avançada são neologismos técni-

cos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Supervalorização econômico-financeira. 2.  Valoração excessiva do 

consumismo. 3.  Status econômico-financeiro. 4.  Hipervalorização da vida financeira. 

Estrangeirismologia: a money society influindo na autovaloração das consciências;  

o laissez-faire, laissez-aller e laissez-passer robotizando a vida humana; a reeducação promovida 

pelo personal finance. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência econômico-financeira proexogênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade econômico-financeira; o predomí-

nio do holopensene materiológico pelo viés do capitalismo selvagem; o holopensene consumista, 

enquanto valor na vida humana temporária. 

 

Fatologia: a ortometria econômico-financeira; a economicidade sadia aplicada ao desen-

volvimento da autoproéxis; a autovaloração da consciencialidade acima dos bens intrafísicos;  

a temporalidade da matéria e dos recursos financeiros sendo fatos indescartáveis da vida humana; 

o fato da supervalorização dos impérios econômico-financeiros em detrimento da evolução auto-

consciente; a evolutividade enquanto fator primordial para medir a consciência; o fato de a cons-

ciência valer o nível de autolucidez e autocognição; o fato dos recursos econômico-financeiros 

serem apenas meios para a evolução consciencial; o domínio sobre a materialidade no desem-

penho evolutivo; a assertividade na aplicação dos recursos econômico-financeiros; a conquista da 

liberdade perante os recursos intrafísicos pelo pé-de-meia consolidado na vida intrafísica; a dis-

persão consciencial gerada pelo hiperconsumismo; a sociedade de consumo em massa estimulada 
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pelo capitalismo selvagem; o condicionamento de buscarmos atender às necessidades ilimitadas 

do ser humano pelo consumo de bens e serviços; o paradigma materialista capitalista impondo  

a competitividade pela conquista de bens a qualquer preço; a subjugação à ditadura do capitalis-

mo; o milenarismo dos atos econômicos praticados desde a Era Primitiva moldando a conduta da 

Humanidade; o fato do autodesafio da posse de recursos não ser menor ao da falta de recursos na 

vida humana; a raridade da personalidade possuidora do toque de Midas sem as loucuras bilioná-

rias; a ignorância demonstrada na visão religiosa do voto de pobreza; o fato de a evolução consci-

encial ocorrer independentemente da condição financeira. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático alargando a visão 

quanto aos objetivos da vida humana; a multidimensionalidade descortinando a ressignificação 

dos recursos econômico-financeiros pela visão seriexológica; os efeitos maduros dos paraconhe-

cimentos na relação com os bens intrafísicos; a paravisão da função do dinheiro; a inexistência do 

cifrão e paracifrão na extrafisicalidade; a meritocracia cosmoética governando os direitos extrafí-

sicos das consciexes; a intransponibilidade dos recursos materiais para vida extrafísica; a frustra-

ção do paracomatoso evolutivo em não levar os recursos adquiridos na vida humana recém finda-

da; a fixação assediadora do ex-parente avarento em função dos bens deixados com a dessoma;  

o parajuízo desenvolvido na consciex intermissivista quanto aos percalços da vida intrafísica rela-

cionados aos recursos econômico-financeiros; a projeção consciencial vexaminosa na condição de 

esbregue e vacina contra a intrafisicofilia monopolizadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo lúcido–maturidade econômico-finan-

ceira; o sinergismo pé-de-meia–exclusivismo proexológico; o sinergismo autolucidez-comedi-

mento no uso dos aportes proexológicos. 

Principiologia: o princípio da orto-utilização gerando a condição de poder se ter cos-

moeticamente mais recursos na vida humana; o princípio da soberania consciencial perante  

a matéria; o princípio do não perdularismo dos recursos financeiros; o princípio da evolução 

consciencial levar à superação do dinheiro na intrafisicalidade; o princípio cosmoético de levar 

até às últimas consequências as decisões evolutivas; o princípio da consciencialidade transcen-

der a materialidade das coisas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na utilização dos aportes 

econômico-financeiros na proéxis. 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria das seriéxis; a teoria da reurbanização extra-

física (reurbex); a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da holomaturidade; a teoria do 

megafoco existencial; a teoria do comportamento do consumidor explorando a manifestação 

consciencial pelo dinheiro. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da projetabilidade lúcida; 

a técnica da autopensenização correta; as técnicas de viver evolutivamente; a técnica da invéxis; 

a técnica da recéxis influindo na reperspectivação da relação com os recursos econômico-finan-

ceiros. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo 

(CI); o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscien-

ciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Maxifraternidade; o Colégio Invisível dos Sere-

nões; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio 

Invisível da Reurbanização Extrafísica; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível 

da Conscienciometria. 
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Efeitologia: o efeito libertador na vida do ex-perdulário com falta de recursos na resso-

ma atual; o efeito exemplarista da utilização cosmoética dos recursos, enquanto meios intrafísicos 

para a evolução; o efeito da provação da vida com recursos econômico-financeiros abundantes. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela superação do cifrão; as neossinapses 

adquiridas quanto à autoconsciencialidade ser prioritária na vida humana. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-ressoma esclarecendo a efemeridade dos recursos intrafísi-

cos pela ampliação da Autocogniciologia Evolutiva. 

Enumerologia: a mensuração da autevolução consciencial; a mensuração da profilaxia 

antimaterialista; a mensuração da autoconscienciometria recinológica; a mensuração da autopes-

quisa emancipadora; a mensuração dos aportes existenciais; a mensuração da teática interassis-

tencial; a mensuração da consciencialidade avançada. 

Binomiologia: o binômio autolucidez-vontade; o binômio extrafísico-intrafísico; o binô-

mio mentalsoma-psicossoma; o binômio fortuna financeira–desafio proexológico; o binômio es-

cassez–desafio proexológico. 

Interaciologia: a interação conscin–consciex amparadora; a interação autexperimenta-

ção multidimensional–neovisão do cifrão; a interação conscin-dinheiro. 

Crescendologia: o crescendo educação financeira–ortometria econômico-financeira. 

Trinomiologia: o trinômio autodecisão lúcida–uso correto dos recursos–libertação eco-

nômico-financeira. 

Polinomiologia: o polinômio intraconsciencialidade sadia–interconsciencialidade ma-

dura–Interdimensionalidade vivida–interassistencialidade teática, ressignificando o uso dos re-

cursos econômico-financeiros. 

Antagonismologia: o antagonismo visão eletronótica / visão multidimensional; o anta-

gonismo perdularismo / economicidade cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo realístico do bilionário carente evolutivo; o paradoxo de  

a consciência miserê sofrer, mesmo possuindo recursos abundantes. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia interassistencial, enquanto, realidade priori-

tária na condução da evolução das consciências. 

Legislogia: as leis da Cosmoética regendo a vida multidimensional da consciência; a lei 

da economia de males; a lei da economia de bens; as leis econômicas induzindo a hiperprodução 

dos impérios capitalistas. 

Filiologia: a neofilia; a maturofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia;  

a cognofilia; a multidimensionofilia. 

Fobiologia: a fobia financeira assoladora de milhares de perdulários. 

Sindromologia: a síndrome do perdularismo evolutivo; a síndrome da ignorância igno-

rada; a síndrome do miserê; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) relacionada ao cifrão. 

Maniologia: a mania de ver tudo a partir do valor econômico-financeiro; a mania de me-

dir as consciências pelas posses; a mania de ficar na molduragem das consciências pelo enfoque 

econômico-financeiro. 

Mitologia: o mito de o dinheiro poder comprar tudo; o mito de o tempo ser dinheiro. 

Holotecologia: a proexoteca; a criterioteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca;  

a autodiscernimentoteca; a mentalsomatoteca; a logicoteca; a abstrusoteca; a consciencioteca;  

a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autocogniciologia; a Parapercep-

ciologia; a Coerenciologia; a Prioriologia; a Autoconscienciometria; a Fraternologia; a Autosseri-

exologia; a Autorretrocogniciologia; a Autoconsciencioterapia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o bilionário; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadis-

ta consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; 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 intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a bilionária; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ataca-

dista consciencial; 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 intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens rational; o Homo sapiens stultus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens erraticus; o Homo alienatus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens amo-

ralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortometria econômico-financeira primária = a valoração e destinação 

dos próprios recursos econômico-financeiros, auferidos na ressoma, para a realização da autopro-

éxis; ortometria econômico-financeira avançada = a valoração e destinação dos próprios recursos 

econômico-financeiros, auferidos na ressoma, para a consecução da maxiproéxis policármica. 

 

Culturologia: a cultura da multidimensionalidade lúcida; a cultura da interassistencia-

lidade cosmoética; a cultura do esclarecimento cosmoético frente ao cifrão; a cultura do sobre-

pairamento da vida humana; a cultura do desapego cosmoético à intrafisicalidade; a cultura da 

superação do capitalismo selvagem; a cultura da competitividade de mercado. 

 

Absurdologia. Pelo enfoque da Mentalsomatologia, eis, enquanto exemplos, 5 absurdos 

decorrentes da sensação de pseudopoder fornecido pelo dinheiro, no atendimento ao egoísmo pes-

soal das conscins incautas, listados em ordem alfabética (Ano-base: 2013): 

1.  Abate. A existência do direito em algumas fazendas na África do Sul de ser realizada 

caça para abater 1 rinoceronte negro ameaçado de extinção pelo valor de US$ 150 mil. 

2.  Corrupção. A existência da corrupção no Planalto Central em Brasília, DF, apontan-

do a compra de votos e partidos políticos com dinheiro público, em troca de silêncio acobertador 

das ações de quadrilhas e máfias. 

3.  Doação. A existência do acesso às universidades americanas de grande prestígio para 

filhos não talentosos, mas de pais milionários ofertadores de vultosas doações. 

4.  Gestação. A existência da barriga de aluguel na Índia utilizada comercialmente pelo 

valor de US$ 6,25 mil. 

5.  Poluição. A existência do direito de as empresas poluírem a atmosfera com a emissão 

de dióxido de carbono, pelo valor de US$ 18 ou € 13 por tonelada de CO
2
. 

 

Contrapontologia. A partir da Cosmoeticologia, já é possível encontrar 6 exemplos cos-

moéticos, em contraponto aos absurdos associados ao vil metal, verificados na Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) (Ano-base: 2013), listados em ordem alfa-

bética: 

1.  Bairros. A concretização de bairros do saber, aos moldes de oásis de sabedoria  

e fontes de autoconsciencialidade, as chamadas Cognópolis. 
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2.  Construções. A concretização de obras interassistenciais cosmoéticas amplificadoras 

da lucidez consciencial, aos moldes do Tertuliarium. 

3.  Gescons. A concretização de mais de 30 livros de autores da Conscienciologia, den-

tre eles tratados científicos, com a cedência dos direitos autorais à editora da CCCI. 

4.  Instituições. A concretização de instituições conscienciocêntricas (ICs), sem fins lu-

crativos, para a consecução da maxiproéxis grupal a partir do voluntariado. 

5.  Laboratórios. A concretização de laboratórios de autopesquisa a partir dos recursos 

econômico-financeiros das ICs, enquanto ambientes cientificamente pesquisados para a autexpe-

rimentação conscienciológica. 

6.  Voluntariado. A concretização da marca de 1 milhar de conscins voluntárias da tares 

por meio do vínculo consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ortometria econômico-financeira, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

04.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

12.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

14.  Ser  /  estar:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  ORTOMETRIA  ECONÔMICO-FINANCEIRA  É  POSTURA  

MADURA  ESTUDADA  NO  CURSO  INTERMISSIVO,  PROFI-
LÁTICA  À  ILUSÃO  DA  VIDA  INTRAFÍSICA  E  FAVORÁVEL  

À  PRIORIZAÇÃO  AUTOPROÉXICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz a distinção entre o ser e o ter? Qual a utilida-

de interassistencial dada aos próprios recursos econômico-financeiros obtidos na atual ressoma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Sandel, Michael J.; O que o Dinheiro não compra: Os Limites Morais do Mercado (What Money can’t 

Buy); trad. Clóvis Marques; 238 p.; 5 caps.; 19 abrevs.; 2 cronologias; 1 E-mail; 9 enus.; 74 websites; 338 refs.; alf.; 22,5 
x 15,5 cm; br.; Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 9 a 11. 
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O R T O N E U R O L É X I C O  
( NE U R O L E X I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ortoneuroléxico é o dicionário de vocábulos homeostáticos, ortopensêni-

cos e evolutivos da conscin, homem ou mulher, ao modo de repertório internalizado de palavras  

e expressões cosmoéticas, expresso por meio da autopensenidade, da comunicação verbal e / ou 

escrita. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do mesmo idioma Grego, orthós, “re-

to; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do 

Século XIX. A palavra neuro deriva do idioma Grego, néuron, “nervo; fibra; sistema nervoso”. 

Apareceu, em cultismos das Biociências, a partir do Século XIX. A palavra léxico provém do idi-

oma Grego, leksikós, “que diz respeito as palavras”. 

Sinonimologia: 1.  Neuroléxico homeostático. 2.  Dicionário cerebral de vocábulos evo-

lutivos. 3.  Léxico de ortopensenes. 4.  Thesaurus cerebral pacifista. 5.  Repertório de neocons-

tructos homeostáticos. 

Neologia. Os 3 vocábulos ortoneuroléxico, ortoneuroléxico pensenizado e ortoneurolé-

xico grafado são neologismos técnicos da Neurolexicologia. 

Antonimologia: 1.  Neuroléxico rudimentar. 2.  Neuroléxico patológico. 3.  Tolicionário 

pessoal expresso. 4.  Dicionário de vocábulos belicistas. 

Estrangeirismologia: o gap pessoal entre o autovocabulário pacifista e o neuroléxico 

belicista; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio dos atributos mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Lexicologia Cosmoética Pessoal. 

Coloquiologia. Eis 4 expressões coloquiais contrárias ao ortoneuroléxico pessoal, utili-

zadas frequentemente sem autocrítica: o tiroteio verbal; a cruzada pela paz; o arsenal de ideias; 

as armas da democracia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares contributivos à temática: – Pala-

vras carregam intencionalidade. Pensenes possuem carregamento. Vocabulário pessoal: autex-

plicitação. Ortoneuroléxico: thesaurus cosmoético. 

Ortopensatologia: – “Evocações. Depuremos nossos neuroléxicos”. “As palavras deter-

minam nossas comunicações: as palavras de paz evocam as Comunexes Evoluídas e as palavras 

belicosas chamam a Baratrosfera”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos autoneuroléxicos cosmoéticos; a orismopense-

nização evolutiva; o holopensene pessoal da comunicação não violenta; os ortografopensenes;  

a ortografopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os orismopensenes;  

a orismopensenidade; a extinção dos bagulhos patopensênicos; a superação dos vícios pensênicos 

belicistas; os logopensenes; a logopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o fato de  

o antipensene não significar, necessariamente, patopensene; a necessidade do prumo ortopensêni-

co dos intermissivistas; a ortorretilinearidade pensênica diuturna. 

 

Fatologia: o ortoneuroléxico; os dicionários cerebrais cosmoeticamente qualificados;  

o dicionário cerebral de ideias cosmoéticas afins (analógico); o thesaurus pessoal da pacificação;  

o repertório de vocábulos traforísticos; a erradicação das palavras chulas, escatológicas, vulgares 

ou ofensivas; o discurso fraterno; o acervo de vocábulos desassediantes; o diálogo reconciliador; 

os vocábulos adequados nas mediações de conflitos; o vocabulário pessoal pacifista; a diferença 
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entre discurso melífluo e argumentação fraterna; a palavra assistencial; o dicionário cerebral poli-

glótico de vocábulos homeostáticos; o dicionário cerebral sinonímico de expressões assistenciais. 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as evocações de 

amparadores extrafísicos potencializadas pelo ortoneuroléxico pessoal; o domínio energolaringo-

chacral; a conexão homeostática coronochacra-laringochacra; a sinalética energética e parapsíqui-

ca pessoal desenvolvida a partir de interconexões homeostáticas; o padrão comunicativo qualifi-

cado das comunexes evoluídas; a reurbanização extrafísica expressa na cosmoeticidade do voca-

bulário predominante no Planeta-Escola. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sutileza ortolexical–eficácia tarística; o sinergismo au-

tocoerência cosmoética–ortoneuroléxico pessoal. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) perante os neologismos; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP) do comunicador cosmoético; os ortoprincípios cosmoéticos pessoais 

expressos no autoneuroléxico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) escrito, falado e pensenizado; a ne-

cessidade do código grupal de Cosmoética (CGC) expresso nos jargões profissionais. 

Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria da Ortocomunicologia. 

Tecnologia: a técnica dos 50 dicionários; a técnica do confor enciclopédico; as técnicas 

da comunicação não violenta; a técnica do antibagulhismo pensênico; a técnica da antifofoca;  

a técnica de ouvir mais e falar menos. 

Voluntariologia: o voluntariado das instituições pacifistas; o voluntariado das Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizacio-

logia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararre-

urbanologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das palavras nosográficas; o efeito pacificador dos 

vocábulos generosos; o efeito assistencial da escuta empática; o efeito quebra-gelo do sorriso 

sincero aliado às palavras gentis; o efeito desmancha roda de assediadores dos vocábulos mega-

fraternos. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da qualificação cosmoética do vocabulário 

pessoal. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo das palavras; o ciclo da reeducação comunicativa. 

Enumerologia: o dicionário cerebral de expressões gratulatórias; o dicionário cerebral 

de expressões pacifistas; o dicionário cerebral de expressões acolhedoras; o dicionário cerebral 

de expressões libertadoras; o dicionário cerebral de expressões tarísticas; o dicionário cerebral 

de expressões interassistenciais; o dicionário cerebral de expressões maxifraternas. 

Binomiologia: o binômio contar até 10–respirar fundo antes da intercomunicação reati-

va; o binômio neologismo-neoideia. 

Interaciologia: a interação vocabulário universalista–ortoneuroléxico pessoal. 

Crescendologia: o crescendo dos dicionários cerebrais maxifraternos; o crescendo neu-

roléxico-ortoneuroléxico. 

Trinomiologia: o trinômio ortopensene–materpensene cosmoético–holopensene home-

ostático. 

Polinomiologia: o polinômio pensar correto–falar correto–refletir correto–escrever 

correto; o polinômio letras-palavras-expressões-frases; o polinômio verbete homeostático–artigo 

esclaredor–livro conscienciológico–enciclopédia cosmovisiológica. 
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Antagonismologia: o antagonismo batalhar / perseverar; o antagonismo execução 

/ consecução; o antagonismo guerreira / mulher de ação; o antagonismo vocabulário melífluo  

/ vocabulário homeostático. 

Paradoxologia: o paradoxo da utilização de vocábulos belicistas em prol de causas pa-

cifistas; o paradoxo de a palavra gentil poder ter força desassediadora; os paradoxos ortoneuro-

lexicais “Cosmoética Destrutiva” e “Calculismo Cosmoético”. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lexicocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autorrenovação dos dicionários cerebrais. 

Filiologia: a ortofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação das fobias autassediantes. 

Sindromologia: a síndrome de Tourette dificultando o autocontrole da conscin sobre  

a qualificação das expressões verbais. 

Maniologia: a mania de verbalizar expressões pejorativas misóginas. 

Mitologia: o mito de a comunicabilidade gentil ser taconista. 

Holotecologia: a ortopensenoteca; a lexicoteca; a orismoteca; a coerencioteca; a discer-

nimentoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Neurolexicologia; a Ortopensenologia; a Ortografopensenologia; 

a Polineurolexicogia Assistencial; a Orismologia; a Cosmoeticologia; a Neologística; a Universa-

lismologia; a Pacifismologia; a Exemplarismologia; a Autocoerenciologia; a Anticonflitologia;  

a Paradireitologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o comunicador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a comunicadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens lexicographicus;  

o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; 

o Homo sapiens polygloticus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortoneuroléxico pensenizado = o dicionário cerebral cosmoético expres-

so na pensenidade da conscin lúcida; ortoneuroléxico grafado = o dicionário cerebral cosmoético 

expresso na produção escrita da conscin lúcida. 
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Culturologia: a cultura de paz; a cultura universalista; a cultura da Megafraternologia; 

a cultura da gentileza; a cultura da Anticonflitologia; a cultura da reurbanização. 

 

Escolhologia. A construção do próprio ortoneuroléxico é influenciada por fatores extra  

e intraconscienciais. A herança lexical recebida por meio da cultura, mesologia e família, podem 

reforçar aspectos homeostáticos ou nosográficos desse legado. Contudo, a partir da auto-herança 

neuroléxica, a consciência tem o livre arbítrio de selecionar a qualidade da autexpressão, indepen-

dentemente do Zeitgeist. 

Etnologia. Algumas expressões com matiz pejorativo relacionadas a determinadas etnias 

e procedências, têm sido utilizadas na linguagem coloquial brasileira, a exemplo das 7 dicionari-

zadas, listadas em ordem alfabética: 

1.  Africanada: ato característico de africano; bravata. 

2.  Baianada: grupo de baianos; coisa mal feita; patifaria. 

3.  Caboclada: grupo de caboclos; ação desleal; perfídia. 

4.  Galegada: comportamento dito de galegos; ato impensado; ignorância; estupidez. 

5.  Gauchada: grupo de gaúchos; fanfarronice; modos de fanfarrão. 

6.  Judiação: ato de judiar; escárnio; maus-tratos. 

7.  Judiaria: grande número de judeus; bairro de judeus; ato de maltratar alguém. 

 

Idiotismos lexicais. O repertório de expressões e vocábulos expressando a patopenseni-

dade na Socin Patológica ainda é extenso e sutil, abrangendo diversificadas áreas da comunicação 

humana. Vale ressaltar, ao modo de exemplo didático, 24 expressões, em ordem alfabética, relati-

vas à zooconvivialidade, indicativas do antifraternismo em relação aos pré-humanos, ainda vigen-

tes na linguagem coloquial: 

01.  Alguns gatos pingados: o fato de menosprezar minorias em situações distintas. 

02.  Amansa burro: o dicionário (o pré-humano considerado ignorante). 

03.  Apanhar o touro pelo chifre: o ato de enfrentar situação difícil. 

04.  Balaio de gatos: o fato de pessoas ou coisas estarem misturadas pejorativamente. 

05.  Bode expiatório: o fato de a conscin ser culpabilizada para salvaguardar outras. 

06.  Boi de piranha: o fato de a conscin ser sacrificada em prol de outras. 

07.  Cair no mesmo mata-burro: o ato de efetivar o mesmo erro. 

08.  Conscin abutre: a pessoa oportunista em relação às dificuldades alheias. 

09.  Conscin jumento: a pessoa considerada teimosa e com pouca inteligência. 

10.  Conscin pavão: a pessoa vaidosa e exibicionista. 

11.  Dar com os burros na água: o ato de fracassar. 

12.  Dar pérolas aos porcos: desperdiçar algo de valor com pessoas consideradas inferi-

ores. 

13.  Dar zebra: algo dar errado. 

14.  Dizer asneira: pejorativo de o asno (muar) não ser inteligente. 

15.  Fazer gato: efetuar ligação de energia elétrica ilegal. 

16.  Ficar tal qual arara: o ato de sentir indignação e reclamar. 

17.  Matar 2 coelhos com única cajadada: o ato de aproveitar única chance para resol-

ver 2 problemas. 

18.  Matar 2 leões por dia: o ato de enfrentar dificuldades diariamente. 

19.  Mês do cachorro louco: o mês de agosto. 

20.  Pai dos burros: o dicionário. 

21.  Quem não tem cão, caça com gato: o ato de improvisar. 

22.  Rapinagem (ave de rapina): o ato de espoliar e / ou usurpar. 

23.  Trabalhar tal qual cavalo: o ato de laborar até a exaustão. 

24.  Vaca foi para o brejo: a derrocada de algo. 

 

Autorreducaciologia. A partir do autodiagnóstico quanto à qualificação cosmoética do 

próprio dicionário cerebral, vale a conscin lúcida buscar a formação continuada do ortoneuroléxi-
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co pessoal, notadamente por meio da ortopensenidade avançada. Eis, em ordem alfabética, por 

exemplo, 25 vocábulos neologísticos, publicados em obras conscienciológicas (Ano-base: 2016), 

passíveis de expandir as pesquisas da Ortoneurolexicologia: 

01.  Autoortopensenidade. 

02.  Ortocomunex. 

03.  Ortodecisão. 

04.  Ortodessomaticidade. 

05.  Ortoexemplificador. 

06.  Ortografopensenidade. 

07.  Orto-holossomática. 

08.  Ortoimprevisões. 

09.  Ortolexicopensene. 

10.  Ortoliderança. 

11.  Ortomegaideário. 

12.  Ortoparanostalgia. 

13.  Ortopensata. 

14.  Ortopensatografia. 

15.  Ortopensenidade. 

16.  Ortopraxiologia. 

17.  Ortoprincípios. 

18.  Ortossilêncio. 

19.  Ortossolilóquio. 

20.  Ortotalento. 

21.  Ortotanasiologia. 

22.  Ortotraduciopensene. 

23.  Ortotrafores. 

24.  Ortoverdade. 

25.  Ortovivência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ortoneuroléxico, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Dicionário  cerebral  verponológico:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

07.  Lexicoteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

09.  Oratória  pró-evolutiva:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Orismopensenização  prioritária:  Orismologia;  Homeostático. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

12.  Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Palavra  envilecida:  Arcaismologia;  Nosográfico. 

14.  Prumo  ortopensênico:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 
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O  ORTONEUROLÉXICO  PESSOAL  É  INDICATIVO  DA  QUA- 
LIFICAÇÃO  PENSÊNICA  DA  CONSCIN  COSMOÉTICA  ATEN- 
TA  ÀS  DEMANDAS  INTERASSISTENCIAIS  DA  SOCIN  AIN- 
DA  PATOLÓGICA,  CARENTE  DE  VOCÁBULOS  PACIFISTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou expressões e vocábulos nosográfi-

cos no próprio vocabulário? Busca qualificar diuturnamente o próprio dicionário cerebral de ex-

pressões cosmoéticas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Manfroi, Eliana; Interação Pacifismologia-Enciclopediologia: Da Encyclopédie do Século das Luzes  

à Enciclopédia do Século da Lucidez; Artigo; Anais do II Encontro Internacional da Paz; Saquarema, RJ; 18-21.04.15; 

Homo Projector; Revista; Semestral; Vol. 2; N. 1; 1 enu.; 1 minicurrículo; 1 tab.; 10 refs.; Instituto Internacional de Pro-

jeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Junho, 2015; páginas 24 a 32. 

2.  Rosenberg, Marshall; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais 

e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); trad. Mário Vilela; 285 p.; 13 caps.; 2 enus.; 1 tab.;  

5 testes; 52 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 37 a 253. 

3.  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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 
652. 

 

E. M. M. 
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O R T O P E N S A T O G R A F I A  
(O R T O P E N S A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortopensatografia é o ato de redigir tecnicamente ortopensatas a partir de 

cosmoideário contendo paraneoconstructos acerca da consciência, da Multidimensiologia e da 

Tudologia, com teor paremiológico de caráter multidimensional, cosmovisiológico e neoverpono-

lógico a partir do paradigma consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “re-

to; direto; correto; normal; justo”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Sé-

culo XIX. O vocábulo pensata deriva do idioma Latim, pensatus, “examinado, compensado, pa-

go”, oriundo de penso, pensare, “examinar, considerar atentamente, pensar”. O segundo elemento 

de composição grafia procede do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; 

descrição”. 

Sinonimologia: 1. Pensatografia conscienciológica 2.  Redação de ortopensatas. 3. Pare-

miografia conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortopensatografia, ortopensatografia compacta  

e ortopensatografia extensa são neologismos técnicos da Ortopensatologia. 

Antonimologia: 1.  Elaboração textual sequencial. 2.  Redação convencional. 3.  Escrita 

padronizada. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da redação de ortopensatas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao exercício da ortopensatografia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Pensatas 

fazem pensar. Repensatas fazem repensar. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos:  

1.  “Megapensata. A megapensata mais difícil de redigir é a que expõe o conteúdo 

mais complexo, através da forma simples, quanto esta”.  

2.  “Ortopensatologia. A conscin pensatóloga veterana, a rigor, jamais pode se atribuir 

honestamente a exclusividade de suas ideias porque a interação multidimensional se torna inin-

terrupta e indesativável sadiamente”. 

3.  “Pensatologia. Tudo está incluído no universo das pensatas, seja autopensatas ou he-

teropensatas. A Megapensatologia é a essência do Cosmos”. 

 

Filosofia. A Holofilosofia grafada em forma de ortopensatas. 

Unidade. A unidade de medida da ortopensatografia é a grafoassistencialidade tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ortopensatografia; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; a pensenografia; os ortopensenes; a ortopensenidade permeando a conteudística da 

ortopensatografia; os lateropensenes inspiradores; a lateropensenidade; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade evidenciada nas extrapolações mentaissomáticas; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes trivocabulares sendo 

síntese ortopensatográfica; a megapensenidade; o ambiente propício ao holopensene ortopensato-

gráfico. 

 

Fatologia: a ortopensatografia; os fatos do cotidiano tornados elementos referenciais pa-

ra elaboração de ortopensatas; a observação do comportamento, temperamento, traços de persona-
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lidade e atitudes alheias embasando a ortopensatografia; a Autoconscienciometria e as indagações 

intraconscienciais servindo de grafoassistência; a fundamentação redacional a partir de provérbios 

e pensatas alheias; as parêmias clássicas e provérbios arcaicos como base de estudo para a orto-

pensatografia; as temáticas envolvendo grafotares evolutivas, prioritárias, cosmoéticas e interas-

sistenciais; a ideia segmentada em diferentes pensatas; os neologismos surgidos no momento da 

criação textual; o encadeamento lógico com ineditismo de abordagem; o plágio ideativo homeos-

tático; o senso comum eternizado em parêmias servindo de base analítica com foco consciencio-

lógico; o caráter cosmovisiológico; a conscienciografia de ortopensatas analíticas e sintéticas;  

a experiência singular servindo de base da grafotares; o foco da atenção no resultado da interpre-

tação e do entendimento do conteúdo ideativo; as palavras incomuns surgidas espontaneamente 

no momento da escrita; o autoneuroléxico aplicado; o enredo tarístico transformado em pensata 

generalista e despersonalizada; a priorização do conteúdo cognitivo em detrimento dos persona-

gens envolvidos no relato oral; as distorções dos fatos e parafatos gerando pensatas díspares da 

ideia original; a síntese escrita referente à análise oral; a rotina disciplinada diária na atividade or-

topensatográfica; o horário antelucano sendo facilitador para o acesso ao neoideário; o papel sen-

do o primeiro descarregador da memória, tendo prioridade a redação de maneira manuscrita para 

posterior digitação; os procedimentos digitacionais; a organização por ordem alfabética da pilha 

de ortopensatas; as estatísticas da produtividade ortopensatográfica; as imprescindíveis auto e he-

terorrevisões; a marcação de livros e dicionários para extrair conteúdos grafáveis em forma de or-

topensatas; o roteiro para ampliar pensatas alheias; o dia da demolição do labiríntico ou dia da 

autodesova do mentalsoma; o Léxico de Ortopensatas, megagescon do propositor da Conscien-

ciologia, representando a epítome do Thesaurus da neociência.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na prática ortopen-

satográfica; os parafatos; as visitas de consciexes sendo base informacional através de ortopensa-

tas; as experiências parapsíquicas, as inspirações da equipex e as parapercepções na prática orto-

pensatográfica; as neoverpons da dimenex perpetuadas na dimenin; o acoplamento com os ampa-

radores de função; a relação paracérebro a paracérebro da equipex ao ortopensatógrafo; a vivência 

de parafenômenos; a parassincronicidade; a grafoectoplasmia; o pico de lucidez e as visitas às 

Comunexes Evoluídas; a participação da Parelencologia nas minitertúlias Conscienciológicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tares oral–grafotares. 

Principiologia: a liberdade de expressão enquanto princípio norteador básico da escrita 

ortopensatográfica; os princípios pessoais norteando as tarefas ortopensatográficas; o princípio 

“quem pode mais, pode menos”; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética. 

Teoriologia: as teorias sintetizadas em ortopensatas; as magnoteorias embrionárias. 

Tecnologia: as técnicas ortopensatográficas; as grafotécnicas; as técnicas pensenográ-

ficas; a técnica de esvaziar a mente e focar no prioritário; a técnica do uso do dicionário cere-

bral analógico, pinçando os vocábulos e utilizando o paracérebro para articular a memória. 

Voluntariologia: o voluntariado na Equipe da Monitoria das Minitertúlias Consciencio-

lógicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia. 

Efeitologia: o efeito da grafotares; o efeito da ortopensatografia perante a serialidade 

existencial; o efeito do vínculo entre o epicentro e o ortopensatógrafo; o efeito intraconsciencial 

do processamento mental das ideias hauridas. 

Neossinapsologia: as neossinapses enquanto consequência da absorção de neoideário. 

Ciclologia: o ciclo autorganização-autodisciplina-priorização-produtividade. 

Binomiologia: o binômio intercompreensão-intercooperação. 

Interaciologia: a interação equipin-equipex. 
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Trinomiologia: o trinômio ouvir-refletir-redigir; o trinômio literalidade–complementa-

riedade–liberdade máxima de expressão; o trinômio redação acadêmica–escrita conscienciológi-

ca–ortopensatografia.  

Paradoxologia: o paradoxo de o aumento da produtividade ortopensatográfica ser ad-

vindo do aumento da liberdade autopensênica e não, necessariamente, relacionar-se com a con-

teudística abordada. 

Politicologia: a conscienciocracia permeando todas as temáticas da redação ortopensato-

gráfica. 

Legislogia: as leis grafadas. 

Filiologia: a conscienciografofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia; a amparofilia; a cog-

niciofilia; a debatofilia; a verponofilia; a redaciofilia. 

Fobiologia: as fobias grafadas para fins tarísticos. 

Mitologia: o mito da perenidade. 

Holotecologia: a aforismoteca; a paremioteca.  

Interdisciplinologia: a Ortopensatologia; a Paremiologia; a Tudologia; a Consciencio-

grafologia; a Assistenciologia; a Neoverponologia; a Comunicologia; a Heuristicologia; a Mental-

somatologia; a Cosmovisiologia; a Paremiotecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lexicóloga; a conscin enciclopedista; a equipe de monitores das 

Minitertúlias Conscienciológicas; a conscin universalista; a conscin-cobaia exemplarista; a cons-

ciex-cobaia exemplarista; a conscin tarística; a conscin docente veterana; a conscin ofiexista;  

a consciex amparadora de função. 

 

Masculinologia: o ortopensatógrafo; o escritor; o redator; o docente; o epicentro;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o coadjutor; o autor conscienciológico; o ataca-

dista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o debatedor; o comunicólogo; o conscienció-

logo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o escritor; o intelectual; o parapercepciologista;  

o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o minitertuliano; o voluntário. 

 

Femininologia: a ortopensatógrafa; a escritora; a redatora; a docente; a epicentro;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a coadjutora; a autora conscienciológica; a ata-

cadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a debatedora; a comunicóloga; a conscienci-

óloga; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a minitertuliana; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognographus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens scriptor; o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapi-

ens coadjutor; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortopensatografia compacta = as composições redacionais em forma de 

megapensenes trivocabulares; ortopensatografia extensa = as composições redacionais pormeno-

rizadas com, no máximo, 10 linhas digitadas. 

 

Culturologia: a cultura de ler e redigir ortopensatas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a ortopensatografia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

04.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático.  

07.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

09.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Provérbio  mundial:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Redação  de  autopensata:  Autopensatologia;  Neutro. 

13.  Síntese  conclusiva:  Experimentologia;  Neutro.  

14.  Síntese  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  ortopensatográfica:  Paremiologia;  Homeostático. 

 

A  ORTOPENSATOGRAFIA  É  PRÁTICA  REDACIONAL  

AVANÇADA,  EXPRESSANDO  CONTEÚDO  DE  PROFUNDI-
DADE  COGNITIVA  E  COSMOVISIOLÓGICA  EM  FÓRMULA  

TEXTUAL  SINTETIZADA,  OBJETIVA  E  ESCLARECEDORA. 
 

Questionologia. O hábito de ler e extrair ideias para redigir ortopensatas está consoli-

dado para você, leitor ou leitora? A pensenografia em forma de ortopensatas já é hábito coti-

diano? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 56 e 57. 

2.  Idem; 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 léxicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.185, 1.275  
e 1.277. 

 

R. S. R. 
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O R T O P E N S A T O L O G I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Ortopensatologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos e sistemáti-

cos do universo das parêmias contendo abordagem tarística, neoverponológica, cosmovisiológica 

acerca da evolução da consciência, da Multidimensiologia e da Tudologia do Cosmos, quando 

embasadas pelo paradigma consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “re-

to; direto; correto; normal; justo”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Sé-

culo XIX. O vocábulo pensata deriva do idioma Latim, pensatus, “examinado, compensado, pa-

go”, oriundo de penso, pensare, “examinar, considerar atentamente, pensar”. O segundo elemento 

de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra Ortopensatologia surgiu em 2014. 

Sinonimologia: 1. Pensatologia Conscienciológica. 2.  Paremiologia Conscienciológica. 

3.  Ciência das Ortopensatas. 

Neologia. O vocábulo Ortopensatologia e as duas expressões compostas Ortopensatolo-

gia Elementar e Ortopensatologia Avançada são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Paremiologia convencional. 2.  Proverbiologia. 3.  Ciência da Sabe-

doria Popular. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos estudos da Evoluciologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortopensa-

ta: complexidade explicativa. Ortopensata: cosmovisão intelectual. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética pertinentes ao 

tema: 

1. “Ortopensatas. O acesso ao acervo do neoideário cosmovisiológico sobre a mani-

festação da consciência leva a profundas reflexões sobre a imaterialidade da autopensenidade,  

a sutileza do autodiscernimento, a depuração mentalsomática cosmoética do Código Pessoal de 

Cosmoética (CPC) e a sofisticação da complexidade do nível mais elevado dos pensenes. Somen-

te entender este processo não é o suficiente, sendo necessário explicitar através de ortopensatas,  

e exemplificar teaticamente o que foi compreendido.” 

2. “Paremiologia. O corpus da Conscienciologia é a grande novidade no universo da 

Paremiologia, nesta Era da Reurbanologia.” 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Ortopensatologia favorecendo a expansão cons-

ciencial; os grafopensenes recinológicos; a grafopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopense-

nidade; a pensenografia; os lateropensenes inspiradores; a lateropensenidade; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a Ortopensatologia enquanto elemento de amplificação do nível de erudição 

das conscins intermissivistas e pré-intermissivistas; o Léxico de Ortopensatas enquanto principal 

obra de referência sobre a Ortopensatologia; o estudo da Paremiologia enquanto suporte da visão 

de conjunto da escrita de parêmias e provérbios ao longo da História Humana; o estudo das orto-

pensatas promovendo megarrecins; as entrelinhas das ortopensatas compreendidas pelas conscins 

com maior grau de acuidade; a autocognição expandida; a base conceitual da Conscienciologia  

e da Evoluciologia sintetizada em ortopensatas; a Seção Ortopensatologia nos verbetes da Enci-
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clopédia da Conscienciologia (EC); o aumento das sincronicidades resultante da atuação com fo-

co na mentalsomática promovida pela Ortopensatologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parerudição cata-

lisada pela Ortopensatologia; a recuperação de megacons advinda dos estudos das ortopensatas;  

a parapercuciência aplicada e desenvolvida; o abertismo às inspirações extrafísicas à conscin or-

topensatógrafa; a captação ideativa a partir das experiências com Consciex Livre (CL) enquanto 

píncaro de amplificação e profundidade conteudística; a Parelencologia presente em campos men-

taissomáticos geradores de ortopensatas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o megassinergismo equipex–ortopensatógrafo veterano. 

Principiologia: os princípios libertários da Conscienciologia; o princípio da evolutivi-

dade permanente; os princípios da Autorrevezamentologia. 

Codigologia: o código existencial pessoal (CEP). 

Teoriologia: as teorias conscienciológicas redigidas de modo sucinto. 

Tecnologia: as técnicas ortopensatográficas; as técnicas pensenográficas. 

Voluntariologia: os benefícios auridos pelos voluntários da CCCI com as neoverpons 

conscienciológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia. 

Binomiologia: o binômio cognição-autoconsciencialidade; o binômio Intermissiologia- 

-Intrafisicologia; o binômio teoria-prática. 

Interaciologia: a interação equipex inspiradora–ortopensatógrafo–estudioso da Orto-

pensatologia. 

Trinomiologia: o trinômio autocognição-neoverpon-autorreciclagem. 

Politicologia: a Parageopolítica. 

Legislogia: a derrogação de leis cósmicas promovida pelas Consciexes Livres, ainda in-

compreendida pela grande maioria das conscins neste Planeta. 

Filiologia: a leiturofilia. 

Holotecologia: a aforismoteca. 

Interdisciplinologia: a Ortopensatologia; a Evoluciologia; a Paremiologia; a Tudologia; 

a Cosmovisiologia; a Neoverponologia; a Conscienciografologia; a Megafraternologia; a Consci-

enciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lexicóloga; a conscin enciclopedista; a equipe de monitores das 

Minitertúlias Conscienciológicas; a conscin universalista; a conscin-cobaia exemplarista; a cons-

ciex-cobaia exemplarista; a conscin tarística; a conscin docente veterana; a conscin ofiexista;  

a consciex amparadora de função. 

 

Masculinologia: o paremiólogo; o paremiógrafo; o escritor; o redator; o pesquisador;  

o docente; o epicentro; o monitor; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o coadjutor;  

o autor conscienciológico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o debatedor; 

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o intelectual;  

o parapercepciologista;  o sistemata; o minitertuliano; o voluntário. 

 

Femininologia: a paremióloga; a paremiógrafa; a escritora; a redatora; a pesquisadora;  

a docente; a epicentro; a monitora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a coadjutora; 

a autora conscienciológica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a debate-

dora; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a intelec-

tual; a parapercepciologista; a sistemata; a minitertuliana; a voluntária. 
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Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens intel-

lectualis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens ency-

clopaedicus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Ortopensatologia Elementar = a aplicada ao universo das autopensatas 

com base na autocognição de conscin intermissivista ou pré-intermissivista; Ortopensatologia 

Avançada = a aplicada ao universo das ortopensatas com base no cosmoideário de conscin orto-

pensatógrafa veterana e megaerudita. 

 

Culturologia: a ausência da cultura de estudar e redigir ortopensatas. 

 

Curiosologia. O termo pensata foi aplicado como sinônimo de parêmia, de maneira iné-

dita no idioma Português, pelo propositor da Conscienciologia. Com o mesmo sentido, há vocá-

bulo homográfico no idioma Italiano. 

 

Analogia. No âmbito da Paremiologia, há diversos termos, cujo sentido pode ser exato 

ou analógico à pensata, como por exemplo, os 4 abaixo dispostos por ordem funcional de relevân-

cia e aproximação: 

1. Equivalência. Sinônimos diretos: adágio; apotegma; axioma; brocardo; máxima; me-

gapensene trivocabular; ortopensata; parêmia; pensata; prolóquio. 

2. Variáveis. Sentido popular: aforismo; anexim; ditado popular; dito popular; pensa-

mentos; provérbio; sentença. 

3. Harmonia. Formato ritmado: apólogo; epodo; dístico. 

4. Nocividade. Sentido negativo: cantilena; chacota; dichote; drama; paródia; pasquim; 

pasticho; rifão; sátira. 

 

Variação. No Brasil, embora não conste na quinta e última edição do Vocabulário Orto-

gráfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, publicado em 2009, o termo 

pensata tem sido utilizado enquanto “pensamento em ata” (pens: pensamento; ata: registro; docu-

mento), porém, não em forma de parêmias, mas em textos longos com caráter de posicionamento 

pessoal. 

Utilização. No meio jornalístico, pensatas são comentários à notícia, opiniões e visam 

atender a expectativa do público, mas também servem para direcionar a pauta de informações  

a serem publicadas. Há colunas em jornais de renome, cujo título é Pensata. 

Academia. Também chamada de position paper, no meio acadêmico pensata tem o in-

tuito de divulgar o pensamento do autor. É utilizada para textos opinativos, argumentações com 

julgamento pessoal, resenhas críticas, análises, ensaios teóricos ou reflexões lógicas. Difere do ar-

tigo o qual necessita ser isento da opinião do autor. 

Revista. Em outubro de 2011, em Guarulhos, SP, foi publicada a primeira edição da 

Pensata: Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da UNIFESP, 

Universidadade Federal de São Paulo, impressa e divulgada por meio digital. 

Instituição. A Associação Internacional de Paremiologia (AIP; International Associa-

tion of Paremiology, IAP), é instituição sem fins de lucro dedicada ao estudo científico das parê-

mias com sede em Tavira, Algarve, Portugal, considerada a única do mundo com essa finalidade. 

Desde 2007 realiza Colóquios Interdisciplinares sobre Provérbios (ICPs) e em 2016 conquistou 

assinatura de protocolo com a Unesco para criação de Clubes UNESCO de Paremiologia. 

Qualificativo. No contexto da Conscienciologia, na fase inicial das Minitertúlias Cons-

cienciológicas, os termos mais utilizados eram máximas e parêmias. Posteriormente, o vocábulo 

pensata passou a ser empregado de modo recorrente e, somente após milhares terem sido redi-
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gidas, o neologismo ortopensata foi proposto e consolidado, adquirindo megaqualificativos, em-

bora em alguns contextos, ainda permaneça como sinônimo de pensata. 

 

Especialidades. Atinente à Tecnologia Ortopensatográfica, há 4 ramos de Ciências de-

dicadas ao estudo de pensatas e respectivos significados, dispostos em ordem alfabética: 

1.  Autopensatologia: Ciência aplicada aos estudos das autopensatas. 

2.  Megapensatologia: Ciência típica da essência do Cosmos. 

3.  Ortopensatologia: Ciência aplicada aos estudos das ortopensatas. 

4.  Pensatologia: Ciência aplicada aos estudos das pensatas. 

 

Expertise. Segundo a Caracterologia, há 5 categorias, dispostas em ordem alfabética, de 

pesquisadores em pensatas: 

1.  Ortopensatógrafo(a): conscin redatora de ortopensata. 

2.  Ortopensatólogo(a): especialista em ortopensatas. 

3.  Pensatógrafo(a): conscin redatora de pensata. 

4.  Pensatólogo(a): especialista em pensatas. 

5.  Pensator: redator de pensatas ou ortopensatas. 

 

Taxologia. De acordo com a Ortopensatologia, há 18 categorias de pensatas e respecti-

vos significados, dispostas em ordem alfabética: 

01.  Arquipensata: elaborada quando há exaustividade das automegaconcepções. 

02.  Autopensata: específica da conscin pensatógrafa. 

03.  Benignopensata: específica da benevolência. 

04.  Cosmopensata: de caráter ou abrangência cósmica. 

05.  Evoluciopensata: típica de temas relacionados à evolução da consciência. 

06.  Heteropensata: alheia; de outrem. 

07.  Hiperpensata: de caráter superior. 

08.  Meganeopensata: de relevância neoverponológica de âmbito cósmico. 

09.  Megapensata: de relevância conteudística acerca do Cosmos. 

10.  Minipensata: de conteúdo reduzido. As menores são os megapensenes trivocabu-

lares. 

11.  Neopensata: de caráter original. 

12.  Nexopensata: com vinculação de diferentes temáticas. 

13.  Parapsicopensata: específica das acessadas nas parapsicotecas. 

14.  Pensata: sínteses da essência do enciclopedista; produto básico da máquina da auto-

pensenidade. 

15.  Prioropensata: focadas nas prioridades evolutivas. 

16.  Repensata: típicas das ortopensatas reescritas. 

17.  Retropensata: específicas da Passadologia. 

18.  Taquipensata: com caráter de celeridade. 

 

Adendo. No rol de cognatos da Pensatologia, podem ainda ser elencados 6 termos, na 

ordem alfabética: 

1.  Ortopensata: manifestação do autoposicionamento da consciência perante o Cos-

mos;  multidetalhismo supercognitivo. 

2.  Ortopensatografia: ato de redigir tecnicamente ortopensatas. 

3.  Ortopensatográfico(a): característico da ortopensatografia. 

4.  Pensatogenia: processo criativo ou ideativo anterior à redação de pensatas. 

5.  Pensatogênico(a): característico da pensatogenia. 

6.  Pensatorium: ambiente propício ao exercício da pensatografia ou da ortopensato-

grafia. 
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Temática. A conteudística das ortopensatas pode contemplar ou permear, por exemplo, 

os 19 objetos de estudo, dispostos por ordem alfabética: 

01. Autorreflexão: indagações intraconscienciais. 

02. Cientificidade: detalhamento de especialidades conscienciológicas. 

03. Comunexes: pararrealidades das Comunexes Avançadas. 

04. Consciência: estudo sobre a fisiologia e holoanatomia da consciência. 

05. Cosmovisão: abordagens cosmovisiológicas. 

06. Diagnose: diagnósticos e prescrições sobre a manifestação consciencial. 

07. Exemplos: episódios acerca de personalidades públicas. 

08. Fatuística: fatos e casuísticas, generalizadas para tornarem-se impessoais. 

09. Multidimensionalidade: paraocorrências multidimensionais. 

10. Originalidade: curiosidades ou abordagens inovadoras. 

11. Parapercepciologia: estudo da Parafenomenologia. 

12. Perquirição: análises ou conclusões acerca de publicações diversas. 

13. Pesquisa: hipóteses pesquisísticas. 

14. Postulado: neoideários e neoverpons. 

15. Teorização: aprofundamento dos estudos, hipóteses e teorias próprias. 

16. Thesaurus: neoparaconstructos do corpus da Conscienciologia. 

17. Traços: perfis e temperamentos de consciencialidade. 

18. Transcendência: extrapolacionismos paraperceptivos e parafenomenológicos. 

19. Vivências: universo do cotidiano da vida intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, 

evidenciando relação estreita com a Ortopensatologia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Base  da  Conscienciologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Corpus  da  Conscienciologia: Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Epiconscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Megapensene  trivocabular:  Megapensenologia;  Neutro. 

07.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Ortopensatografia:  Ortopensatologia;  Homeostático. 

10.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

11.  Provérbio  mundial:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Redação  de  autopensata:  Autopensatologia;  Neutro. 

13.  Síntese  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  ortopensatográfica:  Paremiologia;  Homeostático. 

15.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 

 

O  ESTUDO  DA  ORTOPENSATOLOGIA  REPRESENTA   

APORTE  COGNITIVO  E  RECINOLÓGICO  À  CONSCIN   

INTERMISSIVISTA  INTERESSADA  EM  AGILIZAR  A  EVO-
LUÇÃO  PESSOAL  E  TORNAR-SE  PENSATÓGRAFA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já dedicou tempo para analisar livros e dicioná-

rios paremiológicos? E quanto ao Léxico de Ortopensatas? 
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O R T O P E N S E N I D A D E  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortopensenidade é a qualidade, o ato ou o efeito da manutenção da auto-

pensenidade caracterizada pelo predomínio constante dos ortopensenes, os pensenes retos ou cos-

moéticos, compondo a condição própria da holomaturidade da consciência, conscin ou consciex, 

e a unidade da Cosmoeticologia Prática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto, direto, 

correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma 

ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva 

do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; facul-

dade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo 

fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo ener-

gia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Gre-

go, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Cosmopensenidade. 2.  Megapensenidade. 3.  Cosmoética pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortopensenidade, miniortopensenidade e maxior-

topensenidade são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Nosopensenidade. 2.  Patopensenidade. 3.  Anticosmoética pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ortopensenidade; a cosmopensenidade; a neopensenidade; o autopense-

ne reto. 

 

Fatologia: a autoconsciencialidade lúcida; a hiperacuidade consciencial; a autenticidade 

pessoal; a magnanimidade; a honestidade; o autodiscernimento evoluído; o autocontrole do ego;  

a autossegurança evolutiva; o escrutínio pessoal; o megaparadigma cosmoético; a retidão intra-

consciencial; a correção cosmoética; o anticorrupcionismo; a atitude pró-proéxis; a euforin. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o ortoprincípio policármico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo incorruptibilidade / autocorrupção. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Pensenologia; a Intencionologia; a Discerni-

mentologia; a Holomaturologia; a Voliciologia; a Homeostaticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto, homem ou mulher. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienció-

logo. 

 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienció-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapiens volitiologus; o Homo sapiens homeostaticus;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo 

sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniortopensenidade = a autovivência teática da pangrafia; maxiortopen-

senidade = a autovivência teática da megafraternidade interassistencial. 

 

Intencionologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a ortopensenidade é o caminho da de-

puração máxima da intencionalidade. 

Nosopensene. Conforme os princípios da Pensenologia, o pensene antagônico ao orto-

pensene, do ponto de vista doentio, negativo ou anticosmoético, é o nosopensene ou patopensene. 

Confronto. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, a autavaliação ou análise 

da autopensenidade conduz o conscienciólogo ao confronto exaustivo, por exemplo, da ortopen-

senidade, significando megapensamentos cosmoéticos, holomaturidade, homeostase pensênica  

e as causas do serenismo, com a patopensenidade, significando megapecadilhos mentais, assedia-

lidade interconsciencial e interprisões grupocármicas chegando à necessidade do emprego da 

Consciencioterapia. 

 

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 ortopensenidade, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

3.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

4.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

5.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

6.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

7.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

 

SOB  A  ÓTICA  DA  CONSCIENCIOMETROLOGIA,  O  ORTO-
PENSENE,  ALÉM  DE  SER  A  UNIDADE  DE  MEDIDA   

DA  COSMOETICOLOGIA  PRÁTICA,  É  O  MATERPENSENE  

ESPECÍFICO  DO  HOMO  SAPIENS  CONSCIENTIOLOGUS. 
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Questionologia. Na autopensenização você mantém o predomínio dos ortopensenes ou 

dos nosopensenes? Há algum subnível ou carência intraconsciencial neste particular? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 191. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 136. 
3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 495, 708, 1.018 e 1.031. 
4.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 40. 

5.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 97. 

6.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 143. 

7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 394. 
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O R T O P E N S E N I Z A Ç Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortopensenização interassistencial é o ato ou efeito da manutenção pela 

consciência lúcida, intra ou extrafísica, da autopensenidade predominantemente reta e cosmoéti-

ca, tornando consistente a emissão de energias homeostáticas sustentadoras do auxílio e esclareci-

mento aos assistidos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto; direto; 

correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma 

ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva 

igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; fa-

culdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; 

todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo 

energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma 

Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter é proveniente do idio-

ma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do mes-

mo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presen-

te de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; as-

sistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensenização cosmoética interassistencial. 2.  Pensenização pró-evo-

lutiva interassistencial. 3.  Pensenização retilínea interassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas ortopensenização interassistencial, ortopenseniza-

ção interassistencial eventual e ortopensenização interassistencial consolidada são neologismos 

técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Patopensenização antiassistencial. 2.  Nosopensenização assediado-

ra. 3.  Intrusão energética assediadora. 4.  Autencapsulamento parassanitário. 

Estrangeirismologia: o strong profile interassistencial; a expertise interassistencial;  

a intentio recta; o comportamento low profile na evitação da autexposição excessiva; a ortopense-

nidade como conditio sine qua non da desperticidade; a self-awareness; a autopercepção da cons-

ciência enquanto res cogitans; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autopensenidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Crie-

mos pensenes exemplares. Compartilhemos nossos pensenes. Nossos ortopensenes assistem. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares associadas ao tema: – O ato de fazer o bem 

sem olhar a quem. A autoridade moral embasando a autopensenização. A dica cresça e apareça 

como incentivo ao desenvolvimento da ortopensenidade.  

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos:  

1.  “Ortopensene. O ortopensene acalma a adrenalina, refresca o sangue e traz a auto-

imperturbabilidade para a conscin”.  

2.  “Ortopensenidade. A ortopensenidade provoca a reverberação complexa da sincro-

nicidade”. “A ortopensenidade é a sua maior defesa perante qualquer consciência em toda di-

mensão existencial”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ortopensenização interassistencial; o holopensene pessoal da Interassis-

tenciologia; o holopensene da tenepes; o holopensene da ofiex; o holopensene da projetabilidade 

lúcida; as conexões ortopensênicas aproximando os amparadores; a autoortopensenização; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a expansão da cosmopensenidade; os mega-

pensenes; a exteriorização da megapensenidade; a importância dos metapensenes na recin cons-

tante qualificando a autopensenidade; a metapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenidade retilínea; o holopensene desassediado  

e desassediador; a agenda de autopensenização potencializando o megafoco na cosmoética; as 

inspirações da parapreceptoria exemplificando a pensenidade elevada; o questionamento perma-

nente na vigilância da autopensenização, identificando e neutralizando os patopensenes; a potên-

cia da autopensenização cosmoética; a autopensenização vigorosa; a planilha Pensenograma para 

mensuração dos pensenes da conscin; a planilha Ortopensenograma para autavaliação da ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a postura técnica qualificando as abordagens interassistenciais; o fato de não 

se permitir pensar mal de si mesmo; a autoconfiança; a autotraforologia desassediante; a autenti-

cidade pessoal; a antiemocionalidade; os sentimentos elevados; as emoções positivas; a acalmia 

e bem-estar íntimos; a racionalidade nas reflexões pessoais; o alívio intraconsciencial da racio-

nalidade; a substituição gradual do ego agressivo pelo ego pacificador; a desdramatização dos 

conflitos; o fato de o assistido poder não lembrar o falado, mas ficar profundamente impactado 

pelo esclarecimento recebido através das energias; o nível de autopacificação nos autopo-

sicionamentos em relação a temas polêmicos; a ambição evolutiva; o ato de pensar grande; 

o estabelecimento de metas focadas nos hiper, mega, e super aceleradores da evolução; 

a reverberação interassistencial do foco da consciência no fluxo evolutivo do Cosmos; o Léxico 

de Ortopensatas; a geração de ortopensatas próprias mediante reflexão, debate e experiência 

pessoal, expressando a singularidade pessoal; a leitura, a escrita e a evocação de ortopensatas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as manobras ener-

géticas aplicadas à tares; a megaeuforização; o arco voltaico; o acoplamento energético; o para-

psiquismo mentalsomático; as projeções lúcidas ampliando a autonscientização multidimensional 

(AM) do assistente; a comunicação tarística sem palavras; o estreitamento da afinidade com  

o amparador extrafísico de função facilitando os trabalhos interassistenciais; o solilóquio cosmoé-

tico capaz de esclarecer as consciexes próximas; a autodefesa energética indispensável à manu-

tenção do padrão hígido da psicosfera pessoal; o fluxo interconsciencial de ortoenergias; os in-

sights e a captação de ideias extrafísicas durante a prática da tenepes.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador extrafísico–assistente humano–consciência 

assistida; o sinergismo ECs do amparador de função–ECs da conscin assistente; o sinergismo 

voluntariado-docência-tenepes; o sinergismo megatrafor–holopensene desassediante; o sinergis-

mo liderança–epicentrismo–força presencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio interassistencial de o menos 

doente assistir o mais doente; o princípio da autodisponibilidade frente às oportunidades assis-

tenciais; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do contágio 

holopensênico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 
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Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do holossoma; a teoria da desperticidade;  

a teoria da evolução das consciências; a teoria da reurbex; a teoria do Homo sapiens pacificus;  

a teoria da solidariedade interassistencial multidimensional. 

Tecnologia: a técnica da assim-desassim; as técnicas das 40 manobras energéticas;  

a técnica da testagem do campo no curso ECP2; a técnica da extrapolação parapsíquica; a técni-

ca da megaeuforização; a técnica da energização a 3; a técnica da tenepes; a técnica do arco 

voltaico craniochacral; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas parapedagógicas nos cur-

sos conscienciológicos; as técnicas projetivas; a técnica de acessar o padrão homeostático de re-

ferência como parâmetro de higidez pensênica; a técnica da agenda de autopensenização para 

qualificação da autopensenidade. 

Voluntariadologia: a liderança no voluntariado tarístico propiciando o desenvolvimen-

to do epicentrismo consciencial interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Serenarium; o labora-

tório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colé-

gio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito terapêutico do holopensene sadio; o efeito imediato da atuação das 

ECs; o efeito desassediador da ortopensenização; o efeito instantâneo dos ortopensenes na dissi-

pação dos patopensenes; o efeito refratário da pensenidade cosmoética, funcionando como auto-

defesa; os efeitos esclarecedores dos sentimentos elevados; os efeitos parapedagógicos do campo 

energético interassistencial; os efeitos recinológicos do contato com holopensene homeostático, 

servindo de modelo na qualificação da autopensenidade. 

Neossinapsologia: a desconstrução das retrossinapses de obediência e submisão a cren-

ças; os debates no Tertuliarium geradores de neossinapses na argumentação e contrargumenta-

ção tarística; a parapolimatia geradora de neossinapses cosmovisiológicas; as neossinapses gera-

das na imersão em holopensene exemplar. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;  

o ciclo da autorreflexão heurística hipóteses-argumentos-contrargumentos; o ciclo dos debates 

cosmoéticos; o ciclo assistente-assistido. 

Enumerologia: a habilidade em colocar o foco em megapensamentos cosmoéticos;  

a habilidade em analisar e avaliar a autopensenidade; a habilidade em fazer prevalecer o padrão 

energético homeostático sem ser contaminado pela patologia do assistido; a habilidade em pro-

mover e manter o autodomínio energético; a habilidade em utilizar o parapsiquismo mentalsomá-

tico; a habilidade em manter a atenção dividida multidimensional; a habilidade em funcionar en-

quanto minipeça lúcida do maximecanismo interassistencial. 

Binomiologia: o binômio assistido-assistente; o binômio parapreceptor-proexista; o bi-

nômio responsabilidade interassistencial–exemplarismo pessoal; o binômio homeostase-respon-

sabilidade; o binômio teática-verbação; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio tenepes-

sismo-ofiexismo. 

Interaciologia: a interação das energosferas do assistente e do assistido; a interação 

assediador-assistido-assistente; a interação consciência assistente–amparo de função; a intera-

ção pensenosfera-energosfera; a interação holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação 

holopensene interassistencial–holopensene desassediado; a interação aporte de ortoenergias–ex-

trapolação evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo isca inconsciente–isca lúcida; o crescendo qualificação 

da autopensenidade–reestruturação pensênica; o crescendo compreensão teórica–vivência teáti-

ca da ortopensenização; o crescendo verbalização-exteriorização das energias conscienciais.  
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Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio autodomínio so-

mático–autodomínio energético–autodomínio emocional; o trinômio comunicabilidade-intelectu-

alidade-parapsiquismo na qualificação da interassistência; o trinômio pessoal posicionamento- 

-comportamento-exemplificação; o trinômio autodefesa energética–autorretidão cosmoética–an-

ticonflituosidade como pilares da desperticidade.  

Polinomiologia: o polinômio Somatologia-Energossomatologia-Psicossomatologia- 

-Mentalsomatologia; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo psicosfera doadora / psicosfera receptora; o antago-

nismo patopensene / ortopensene; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo Conscien-

ciologia teórica / Conscienciologia teática; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo ignorân-

cia / extrapolacionismo parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin strong profile atuando com discrição em prol da 

interassistência universalista; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo do 

silêncio comunicativo. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; a autodiscerni-

mentocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço evolutivo;  

a lei da interassistencialidade bioenergética. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a assis-

tenciofilia; a ortopensenofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a superação da parapsicofobia; a evitação da nosofobia; a eliminação da so-

ciofobia. 

Maniologia: a extinção da egomania; a evitação da mania de sonhar acordado (deva-

neio); a eliminação da mania de pensar mal dos outros; o fim da mania de estigmatizar o outro. 

Holotecologia: a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; 

a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Pensenologia; a Mentalsomaticologia;  

a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Homeostatico-

logia; a Argumentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser conscienciólo-

go; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-sere-

não vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação; o interassistenciólogo; o amparador Transmentor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-sere-

nona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a interassistencióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortopensenização interassistencial eventual = a da conscin intermissivista 

lacunada quanto à manutenção da pensenidade cosmoética constante no cotidiano; ortopenseniza-

ção interassistencial consolidada = a do ser desperto, com vivência teática da pensenidade cosmo-

ética permanente. 

 

Culturologia: a cultura da autoortopensenização; a cultura da Interassistenciologia;  

a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Valorização. O desenvolvimento da ortopensenização interassistencial começa pela va-

lorização dos atributos e trafores da conscin interessada, conquistados ao longo do ciclo multie-

xistencial pessoal (CPM).  

Recurso. A condição, aparentemente simples, da habitação limpa e ordenada, livre de 

bagulhos energéticos, pode representar oasis de tranquilidade e fonte de alívio para a consciência 

perturbada, carente de assistência. 

Mapeamento. A conscin intermissivista motivada pode começar aplicando a técnica do 

mapeamento dos autotrafores pró-ortopensenidade, objetivando a qualificação da autopenseniza-

ção pelo reconhecimento dos indícios ou esboços da manifestação da pensenidade reta. 

 

Traforologia. Eis a modo de exemplo, 10 trafores em ordem alfabética, seguidos de  

3 traços qualificadores do desenvolvimento da ortopensenização interassistencial:   

01.  Acalmia: o pacifismo; a anticonflitividade; a imperturbabilidade. 

02.  Alegria: o bom humor; o otimismo; a desassedialidade. 

03.  Benignidade: a benevolência; a equanimidade; a cosmoeticidade. 

04.  Curiosidade: a cientificidade; a autopesquisofilia; a autoconsciencialidade. 

05.  Empatia: a conscienciofilia; a megafraternidade; a transafetividade. 

06.  Estudiosidade: a erudição; a parapolimatia; a cosmovisão. 

07.  Intelecção: a cognição; a compreensão; a inteligência evolutiva (IE). 

08.  Motivação: a autodeterminação; a megamotivação; a megavontade.  

09.  Poliglotismo: a xenofilia; a convivialidade; o universalismo. 

10.  Racionalidade: o discernimento; a descrenciofilia; a holomaturidade. 

 

Voluntariado. O voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) é recurso inesti-

mável para o desenvolvimento da autoconfiança e fortalecimento da autestima sadia, promovendo 

o resgate de trafores e a ressignificação do autoconceito pelo retorno positivo do trabalho assis-

tencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ortopensenização interassistencial, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abordagem  de  ampliação  da  lucidez:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

04.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 
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05.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático.  

10.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

15.  Prumo  ortopensênico:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

 

A  ORTOPENSENIZAÇÃO  INTERASSISTENCIAL  EXIGE  TEÁ-
TICA  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL.  É  CONDIÇÃO  COS-

MOÉTICA  AVANÇADA  PASSÍVEL  DE  SER  CONQUISTADA  

PELA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  AUTOMOTIVADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui o hábito de compartilhar as energias do 

bem-estar conquistado com as consciências carentes de assistência? Já fez o mapeamento dos tra-

ços propulsores da autoortopensenização interassistencial?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Conscien-

tia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 10 enus.; 8 refs.; 1 tabela; 1 apêndice; Centro de Altos Estudos da Conscienciolo-
gia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 a 104. 

2.  Espósito, Luiz: Ortopensenometria; Artigo; Glasnost; Revista; Ano 2015; Vol. 2; N. 2; Associação Inter-

nacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); Foz do Iguaçu, PR; Julho; 2015; páginas 21 a 33. 

3.  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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

1.186. 
4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 Seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 2 pontoações; 

1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29 refs.;  
1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 275. 

 

M. B. C. 
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O R T O P R Á X I S  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ortopráxis é a ação, conduta, ato, costume, manifestação, hábito e / ou 

prática correta e evolutiva da consciência lúcida, intra ou extrafísica, autorresponsável quanto aos 

compromissos, deveres e paradeveres na função de minipeça do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição orto vem do idioma Grego, orthós, “reto, direto, 

correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. O elemento de composição práxis vem do idioma Grego, prâksis, “ação, o fato de agir, 

execução, realização; empresa, condução de um caso (de guerra, de política); comércio, negócio; 

intriga; maneira de agir, conduta, maneira de ser; resultado de uma ação, consequência”. 

Sinonimologia: 1.  Ortopraxia. 2.  Ortoprática. 3.  Ortoconduta. 4.  Conduta acertada. 

5.  Prática cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo ortopráxis: 

maxiortopráxis; megaortopráxis; miniortopráxis; ortopraxia; Ortopraxiologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos miniortopráxis, maxiortopráxis e megaortopráxis são neolo-

gismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia:  1.  Ação errada. 2.  Prática dúbia. 3.  Vivência egoísta. 4.  Artimanha 

antievolutiva; erro antievolutivo. 5.  Ação autocorrupta. 

Estrangeirismologia: a opção pela right thing to do; a best performance evolutiva;  

a manifestação do strong profile; o know-how evolutivo; a interiorização da lex maxima evoluti-

va; o modus operandi da megafraternidade; o res non verba priorizando ações em detrimento das 

promessas de acertos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao juízo crítico evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortopráxis 

é megaacerto. Ortopráxis é equilíbrio. Ortopráxis exige ortopensenidade. Ortopraxista: pro-

fissionalismo evolutivo. 

Ortopensatologia: – “Ortopraxiologia. A assistência interconsciencial exige atenção 

acurada a partir da intenção. A assistência desenvolvida pelo assediador extrafísico é puro assédio 

inconveniente e anticosmoético, seja intencional ou inconsciente. Em certos casos, a consciência 

quer até ajudar, mas acaba atrapalhando e muito. Com tal observação, começamos a analisar as 

complexidades da Interassistenciologia”. “Até certo ponto, a pedra do toque de tudo é o papel 

desempenhado pela interassistência na vida evolutiva das consciências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parajurídico; o holopensene pessoal da megafrater-

nidade; a higidez pensênica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; 

a autopensenidade parajurídica; a educação evolutiva autopensênica; a integralização holopensê-

nica; a paralegislação impregnada ao holopensene pessoal do intermissivista ressomado; os parâ-

metros evolutivos ideais enquanto fundamento do holopensene grupal do coletivo consciencioló-

gico. 

 

Fatologia: a ortopráxis; as condutas acertadas; as escolhas evolutivamente corretas;  

a prática altruísta incondicionada; o ato de doar-se em benefício da evolução de outrem; a sutileza 

dos acertos evolutivos; as ações fundadas em máximas universais; o acerto da bússola proexológi-
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ca; a meta optata do intermissivista; o estabelecimento da intraconsciencialidade parajurídica;  

a conduta ilibada; a intencionalidade transparente; a ausência de segundas intenções; o fato de  

a ação evolutiva não servir de meio, mas constituir fim em si mesma; a construção da personali-

dade evolutivamente autônoma; a disponibilidade interassistencial; a convivialidade sadia; o ano-

nimato evolutivo; a infiltração cosmoética; o estouro das bolhas assediadoras pela práxis cosmoé-

tica; o brio cosmoético; o exemplarismo tarístico; a tares diuturna; os acertos e recomposições 

egocármicas e grupocármicas; a abertura da conta-corrente policármica; a capacidade de prever as 

consequências cósmicas da, aparentemente, mais insignificante manifestação pessoal; a reconci-

liação com a auto-holobiografia; a postura prafrentex; o sobrepairamento cosmovisiológico; os 

autodeveres interassistenciais; o ato de não repetir erros já cometidos anteriormente; o aprendiza-

do pelo erro (Errologia); a mudança de paradigma pessoal enquanto elemento primordial para iní-

cio das reciclagens evolutivamente definitivas; o superação do nó górdio intraconsciencial; o em-

penho na superação do busílis consciencial enquanto requisito à vivência da ortopráxis; o Memo-

rando da Conscienciologia enquanto fonte de autopesquisa e roteiro pró-evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o padrão homeos-

tático das energias conscienciais; a bússola proexológica; a ortopráxis enquanto recurso pró-des-

perticidade; a amparabilidade extrafísica exalante; o fluxo cósmico vivenciado; a Central Extrafí-

sica da Fraternidade (CEF) reforçando os mergulhos interassistenciais; a Central Extrafísica de 

Energia (CEE) potencializando a força presencial do ortopraxista; a Central Extrafísica da Ver-

dade (CEV) estimulando o exercício tarístico no desempenho da ortopráxis; o exemplarismo evo-

lutivo multidimensional repercutindo no saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);  

a pré-intermissão favorecendo a ortopráxis; o parafato de o trabalho da minipeça do maximeca-

nismo ser, invariavelmente, paravoluntariado; o conhecimento evolutivo haurido no curso serie-

xológico da consciência; a autorresponsabilidade intermissiva; o background consciencial cons-

truído em Curso Intermissivo (CI) realizado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reciclagem autopensênica–perfomance evolutiva; o si-

nergismo amparador-amparando; o sinergismo da interassistencialidade; o sinergismo vontade 

inquebrantável–intenção cosmoética; o sinergismo Paradireitologia-Cosmovisiologia; o siner-

gismo dos acertos consecutivos; o sinergismo ortopráxis–fluxo cósmico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da preponde-

rância das ECs cosmoéticas; o princípio do megafoco evolutivo; o princípio do pré-perdão 

interassistencial enquanto fundamento da imperturbabilidade perante a ausência de acertos evolu-

tivos alheios; o princípio do saber de si para saber de outro; o principium coincidentia opposito-

rum; o princípio da reverberação concernente à propagação cósmica da manifestação conscien-

cial; o princípio da singularidade holobiográfica. 

Codigologia: a vivência plena do código pessoal de Cosmoética (CPC) enraizando hábi-

tos evolutivamente corretos; o código duplista de Cosmoética (CDC) direcionando a evolutivida-

de do casal na prestação assistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) harmonizando o co-

letivo intrafísico com os amparadores extrafísicos; o código de Ética Profissional criando diretri-

zes da conduta profissional correta (Deontologia). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a intrafisicalização das teorias conscien-

ciológicas; a teoria da Era Consciencial. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção aplicada ao refinamento do tempera-

mento; a técnica da parametrização da conduta evolutiva pessoal em prol da superação de trafa-

res pelo emprego consciente dos trafores; a técnica do detalhismo na leitura e interpretação da 

prática, exigindo o fiel compromisso com fatos e parafatos quanto ao ato de julgar; a técnica da 

identificação dos acertos para reconhecer os erros, dirigindo as reciclagens pessoais; a técnica 

de aplicar a sabedoria pessoal na hermenêutica da conduta alheia a ser utilizada na orientação 

interassistenciológica; a técnica de criar bases de práticas ideais auferindo resultados frequentes 
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quanto à orientação da bússola consciencial; a técnica do maxiplanejamento invexológico  auxili-

ando a conscin a chegar aos resultados mais rapidamente. 

Voluntariologia: o voluntariado sigiloso, discreto e contínuo da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia indicando gargalos 

pessoais a serem superados para aperfeiçoar a atuação evolutiva; o laboratório conscienciológico 

da Paradireitologia instrumentalizando a conscin quanto à melhor hermenêutica da evolução;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium  favorecendo a depuração das potencialidades 

evolutivas pessoais. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: a expertise em mensurar os efeitos futuros da assistência prestada hoje; os 

efeitos da propagação policármica das práticas egocármicas; o efeito policármico da recin gru-

pal. 

Neossinapsologia: o desenvolvimento diário das neossinapses evolutivas; o emprego 

instantâneo das neossinapses formadas a partir dos erros identificados e superados; o aprimora-

mento paracerebral a partir da substituição das retrossinapses estagnadoras pelas neossinapses 

evolutivas e cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo ininterrupto construção-desconstrução-reconstrução da prática evo-

lutiva consciencial. 

Enumerologia: o hábito sadio de cuidar do próprio soma; o hábito sadio de separar o li-

xo; o hábito sadio de assistir aos outros; o hábito sadio de fazer tenepes; o hábito sadio de 

reciclar a intraconsciencialidade; o hábito sadio de ser autêntico; o hábito sadio de viver mental-

somaticamente. A prática ideal; a prática correta; a prática exemplar; a prática idônea; 

a prática adequada; a prática justa; a prática íntegra. 

Binomiologia: o binômio ortopensenidade-ortopráxis; o binômio dever-retribuição;  

o binômio objetividade-subjetividade auxiliando o para-hermeneuta na avaliação das condutas 

evolutivas; o binômio admiração-discordância subsidiando a anticonflitividade quanto à melhor 

conduta evolutiva. 

Interaciologia: a interação consciência–Cosmoética–Centrais Extrafísicas. 

Crescendologia: o crescendo autossabedoria-intercompreensão. 

Trinomiologia: o trinômio ortopráxis–fluxo cósmico–devir. 

Polinomiologia: o polinômio repetição de erros–erro único– acerto constante– ausência 

de erros. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo evolutivo / erudição consciencial; o an-

tagonismo ortodoxia religiosa / ortopráxis evolutiva; o antagonismo rigidez dogmática / flexibili-

dade verponológica indicando a ortopráxis evolutiva. 

Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a transmutação do modelo político intra-

físico para a vivência do paradigma da Parapoliticologia fundado na ausência de fronteiras e sepa-

rações artificiais (Estado Mundial). 

Legislogia: a compreensão e internalização das paraleis do Cosmos no desenvolvimento 

da intraconsciencialidade parajurídica; a lei do devir entendida enquanto diretriz evolutiva; a lei 

da megafraternidade determinando a interassistência enquanto conduta padrão das consciências 

evolutivamente lúcidas; a lei do máximo esforço resultando no acúmulo de experiências evo-

lutivas; o conhecimento profundo da Parajurisprudência universal; a lei da educação evolutiva 

permanente indicando a infinitude de aprendizados da consciência semperaprendente; a lei da 

justiça holocármica indicando os caminhos evolutivos corretos. 

Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia; a reciclofilia; a paradireitofilia; a cosmoeti-

cofilia; a maxifraternofilia; a cosmovisiofilia. 

Fobiologia: a ausência de decidofobia; a superação da evoluciofobia; o sobrepujamento 

da conviviofobia; o sobrepujamento da projeciofobia; a eliminação da liderofobia; o domínio da 

emociofobia; a vitória sobre as fobias inibidoras da autamparabilidade. 
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Maniologia: a substituição de toda e qualquer mania na construção de hábitos evolutivos 

diários e ininterruptos. 

Mitologia: a desconstrução do mito da consciência perfeita; o fim do mito do impossí-

vel; a superação do mito do dom sem esforço; a superação do mito da finitude consciencial. 

Holotecologia: a evolucioteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; 

a proexoteca; a convivioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Interas-

sistenciologia; a Ortopensenologia; a Paralegislogia; a Despertologia; a Harmoniologia; a Cosmo-

visiologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; o ser em aperfeiçoamento; a personalidade exemplar; a personalidade inerrante. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o projetor consciente; o tocador de obra; o homem de ação; o hermeneuta da evolução;  

o paradireitólogo; o perito interassistencial; o profissional da evolução; o livre-docente cósmico. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a atacadista consci-

encial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; 

a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofi-

exista; a projetora consciente; a tocadora de obra; a mulher de ação; a hermeneuta da evolução;  

a paradireitóloga; a perita interassistencial; a profissional da evolução; a livre-docente cósmica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo 

sapiens paradireitologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens fraternus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens ultraexegeticus; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniortopráxis = a caracterizada pela abrangência individual, a exemplo 

do domínio do estado vibracional; maxiortopráxis = a caracterizada pela abrangência grupal,  

a exemplo da prática diária da tenepes; megaortopráxis = a caracterizada pela abrangência  poli-

cármica, a exemplo da oficina extrafísica pessoal (ofiex). 

 

Culturologia: a cultura do saber evolutivo; a cultura da expertise cosmoética; a cultura 

da vivência deontológica; a cultura dos valores morais; a cultura da assistencialidade; a cultura 

da reciclagem; a cultura do acerto. 

 

Identificação. À luz da Evoluciologia, a ortopráxis, ou conduta evolutivamente correta, 

de caráter singular, pode ser estudada, por exemplo, a partir de 5 categorias, dispostas em ordem 

alfabética: 

1.  Causa: o fator determinante a partir do qual se age; a motivação;  o loc interno; o loc 

externo; o livre arbítrio; o determinismo; a autonomia; a heteronomia. 

2.  Efeitos: as consequências esperadas; as consequências imprevistas; a boa intenção 

em contraponto aos efeitos catastróficos; a qualidade das energias desencadeadas pela empreitada 

pessoal. 
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3.  Finalidade: o objetivo matriz; a cosmoeticidade; o valor moral da ação; o impulso 

gerador; a justeza da ação; a natureza da ação; o interesse prático genuíno; o dever de agir corre-

tamente; a ausência da relação custo-benefício ao agir; o prazer em agir corretamente; a retribui-

ção inesperada. 

4.  Intenção: a pretensão da ação; a intencionalidade transparente; a intencionalidade 

opaca; as segundas intenções; o desinteresse inegoico; o intento ilibado; a ignorância atenuante ou 

a manipulação agravante; o porquê; o motivo;  a ação-meio; a ação-fim. 

5.  Meios: a instrumentalização do feito; as ferramentas; o método da prática; o modo de 

atuação; o expediente; a forma de realizar; a utilização de princípios evolutivos na arquitetura da 

ação; a consciência enquanto meio; a consciência enquanto fim. 

 

Posturas. Sob a perspectiva da Ortopraxiologia, a Ciência aplicada aos estudos da con-

duta evolutiva correta, eis, em ordem alfabética, 12 posturas norteadoras quanto à atuação cons-

ciencial ideal: 

01.  Assistencialidade. A prática evolutiva multidimensional altruísta, doadora, assisten-

cial, esclarecedora e sem quaisquer pedidos de retribuição (Autofiexologia). 

02.  Autoimperturbabilidade. A prática evolutiva multidimensional imperturbável, 

homeostática e serena (Homeostaticologia). 

03.  Autotransafetividade. A prática evolutiva multidimensional fraterna e transafetiva 

(Transafetivologia). 

04.  Cosmoética. A prática evolutiva multidimensional cosmoética (Autocosmoeticolo-

gia). 

05.  Cosmovisão. A prática evolutiva multidimensional no atacado (Autocosmovisio-

logia). 

06.  Descrença. A prática evolutiva multidimensional vivenciada a partir do princípio da 

descrença (PD) no cotidiano (Autodescrenciologia). 

07.  Desperticidade. A prática evolutiva multidimensional totalmente desassediadora 

(Autodespertologia). 

08.  Discernimento. A prática evolutiva multidimensional autodiscernível (Autodisceni-

mentologia). 

09.  Minipeça. A prática evolutiva multidimensional reurbanizadora e de resgate a cons-

ciências, antigos afetos e desafetos do grupocarma (Pré-Intermissiologia). 

10.  Organização. A prática evolutiva multidimensional organizada e planejada (Autor-

ganizaciologia). 

11.  Retilinearidade autopensência. A prática evolutiva multidimensional derivada da 

autopensenidade íntegra, reta e cosmoética (Autotaquirritmologia). 

12.  Vontade. A prática evolutiva multidimensional controlada pela vontade, arbítrio 

e determinação pessoal e intransferível (Autabsolutismologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

02.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Força  Integral:  Autopriorologia;  Homeostático. 

04.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

06.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

08.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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09.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

10.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Trio  ínsito:  Autorretrocogniciologia;  Homeostático. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 

 

INEXISTE  PRÁTICA  EVOLUTIVA  CORRETA  SEM  SE  CONSI-
DERAR  A  ATUAÇÃO  PESSOAL  CONFORME  AS  DIRETRI-

ZES  CÓSMICAS.  VIVER  MULTIDIMENSIONALMENTE  É  PRE-
MISSA  BÁSICA  AO  EXERCÍCIO  PLENO  DA  ORTOPRÁXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na escala de 1 a 5, como avalia a qualidade da 

atuação pessoal em função das premissas básicas do Cosmos? Considera a ortopráxis factível na 

conduta pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Sandel, Michael J.; Justiça: O que é Fazer a Coisa Certa? (Justice: What’s the Right Thing to do?); trad. 
Heloísa Matias; & Maria Alice Máximo; 350 p.; 10 caps.; 1 microbiografia; 186 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; 8ª Ed.; Civili-

zação Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 2012; página 246. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 1.032. 
3.  Idem; 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; página 1.187. 
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O R T Ó T E S  
(O R T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A ortótes é a condição consciencial, ideal, da conscin mantenedora de ma-

neira contínua da interação exata dos pensenes, das falas e dos atos pessoais, corretos, retilíneos, 

homeostáticos, racionais, lógicos, cosmoéticos e prioritários na direção da autevolução cosmoé-

tica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ortótes deriva do idioma Grego, orthós, “reto; direto; correto; nor-

mal; justo”. 

Sinonimologia: 1.  Correção. 2.  Ortopensenização. 3.  Retilinearidade consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 96 cognatos derivados do vocáculo ortótes: or-

toácido; ortobiose; ortobiótico; ortocentro; ortocitose; ortoclásio; ortoclasita; ortocolo; ortocó-

lon; ortocromático; ortodáctilo; ortodátilo; ortodontia; ortodôntico; ortodontista; ortodoxia; or-

todoxo; ortodromia; ortodrômico; ortoélio; ortoepia; ortoépia; ortoépico; ortofanta; ortófito; or-

tofonia; ortofônico; ortofonista; ortoforia; ortofórico; ortofosfórico; ortofosforoso; ortofrenia; 

ortofrênico; ortognaisse; ortognata; ortógnata; ortognatia; ortognatismo; ortógnato; ortogonal; 

ortogonalidade; ortogonalizar; ortógrado; ortografar; ortografia; ortográfico; ortógrafo; ortoi-

drogênio; ortolexia; ortometamórfico; ortometria; ortométrico; ortomolecular; ortomorfia; orto-

mórfico; ortonéctida; ortonense; ortonimia; ortonímia; ortonímico; ortônimo; ortonormal; orto-

normalidade; ortonormalizador; ortonormalizar; ortopedia; ortopédico; ortopedista; ortopneia; 

ortopneico; ortopraxia; ortoprimo; ortopsiquiatria; ortóptero; ortóptica; ortóptico; ortórrafo; 

ortorrômbico; ortoscopia; ortoscópico; ortoscópio; ortose; ortósio; ortossilicato; ortossilícico; 

ortostasia; ortostático; ortostatismo; ortóstato; ortotanásia; ortotopia; ortotropia; ortotrópico; 

ortotropismo; ortótropo (Afora múltiplos vocábulos incluídos na listagem da Conceitologia). 

Neologia. O vocábulo ortótes e as duas expressões compostas ortótes precoce e ortótes 

madura são neologismos técnicos da Ortopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Incorreção. 2.  Patopensenização. 3.  Circumpensenização. 4.  Antir-

retilinearidade consciencial. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; a melhoria singular da 

performance; o Evolutionarium; o Recexarium; o mapeamento do caminho para o breakthrough 

autevolutivo prioritário; a cleansing of thosenes; o strong profile cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da ortopensenização contínua. 

Filosofia. O trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal ortopensênico; o holopensene pró-ortopenseniza-

ção; a autodeterminação ortopensênica; a retilinearidade ortopensênica; a continuidade ininterrup-

ta dos ortopensenes; a jurisprudência ortopensênica; a busca da ortopensenidade do domínio so-

cial; a ortobiose pensênica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a cúpula ortopensênica grupal; a ortofôr-

ma holopensênica intermissiva; os parortopensenes; a parortopensenidade; o materpensene ideal 

como sendo o ortopensene do Homo sapiens conscientiologus; o autodiscernimento ortopen-

sênico; o saber ortopensênico; a soltura mentalsomática ortopensênica; as assertividades ortopen-

sênicas; a coesão ortopensênica; o ponteiro consciencial ortopensênico; a primazia da ortopense-

nidade; a ortopensenidade do primado evolutivo; o primado dos grafopensenes ortopensênicos in-

terconectados; a elipse informativa ortopensênica; a maturidade ortopensênica; os recursos orto-

pensênicos para se alcançar as neoverpons; a evolução da inteligência ortopensênica; a tomada de 
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rumos ortopensênicos evolutivos; o conjunto Coerenciologia-Ortopensenologia; a síntese orto-

pensênica da comunicação. 

 

Fatologia: a ortótes; o modelo da ortotopia existencial; o ato pessoal ortotópico do des-

vendamento da realidade; a correção do olhar do pesquisador na direção exata da ideia evolutiva 

certa; a automotivação mentalsomática na vivência diuturna dia após dia; a harmonização íntima; 

a eutimia pessoal; a homeostasia holossomática; o anticonflitismo da pacificação individual; a or-

topriorização contínua na autoproéxis; a autodisposição evolutiva permanente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a bagagem pré-ressomática ortopensênica; a ortopensenização man-

tendo sadiamente a paraperceptibilidade aguçada; o fluxo ortopensênico das realidades e pararrea-

lidades ao modo de unidade indivisível do Cosmos; a Paraetologia Ortopensênica; a comunex or-

topensênica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo potencializador autevolutivo das ortopensenidades con-

cretizadas; o sinergismo ortocognição-ortopensenização-ortoconduta; o sinergismo ortopensenes 

dos habitantes–ortopensenes do holopensene coletivo; o sinergismo autodiscernimento comuni-

cativo–intencionalidade cosmoética–domínio bioenergético; o sinergismo acalmia íntima–auto-

discernimento cosmoético–proatividade calculada. 

Principiologia: o ortoprincípio policármico; a liberdade autopensênica pela vivência do 

princípio da descrença; o princípio cósmico fundamental da consciência e energia; a associação 

de princípios mentaissomáticos; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; 

o princípio da evolução interassistencial dinâmica; o princípio de buscar o melhor para o maior 

número de consciências; o princípio da infrangibilidade dos atos pessoais; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio 

cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentado em cláusulas sobre orto-

pensenização; o sociorregramento através do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos da 

Paradiplomacia; o código da megafraternidade; o código multidimensional da Paradireitologia. 

Teoriologia: a teoria do estado vibracional autodefensivo. 

Tecnologia: a técnica de viver na ilha de ortopensenidade ou com autovinculação 

cognopolitana; o repertório da técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão conscien-

cial; a teática conscienciológica; as técnicas conscienciométricas; as técnicas autodesassediado-

ras; as técnicas da Higiene Autopensênica; as técnicas da desassim; a técnica da autochecagem 

da intencionalidade pessoal; a técnica de checagem pré-atuação da autointencionalidade; a téc-

nica de prevenção e correção de erros; a técnica de saber falar no momento, lugar, testemunha, 

palavra e modo de inflexão certos; a técnica de guardar silêncio no momento exato; a técnica do 

autaperfeiçoamento cosmoético. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a integração voluntariado-paravo-

luntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticólogos; o Colégio Invisível dos Se-

renões. 

Efeitologia: os efeitos halos da ortopensenidade; o efeito escudo protetor da ortopense-

nização; a autoconscientização quanto aos efeitos das ECs na intrafisicalidade; os efeitos da or-

topensenização na psicosfera pessoal de saúde; o efeito halo da ortopensenidade equilibrando os 

holopensenes; a neutralização do efeito desestabilizador das mudanças através da criatividade 

produtiva; o efeito da holomaturidade manifesta plenamente pelo holossoma; o efeito anticulpa 

da atitude irretocável. 
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Neossinapsologia: o binômio ortopensene-neossinapse. 

Ciclologia: o ciclo autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; a homeostasia por 

meio do domínio do ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: os pensenes certos; os pensenes lineares; os pensenes justos; os pense-

nes coerentes; os pensenes homeostáticos; os pensenes precípuos; os pensenes ideais. 

Binomiologia: o binômio ortopensenização-ortoenergização; o binômio ortopensenida-

de-amparabilidade; o binômio ortopensenização–rumática evolutiva; o binômio inteligência evo-

lutiva–autodiscernimento cosmoético; o binômio autocrítica-autoincorruptibilidade; o binômio 

assim-desassim; o binômio teática-verbação; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio há-

bitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autodesperticidade-ortopensenização; a interação ortopen-

senização-autoimunidade. 

Crescendologia: o crescendo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética;  

o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta; o crescendo evolutivo de correção na auto-

mundividência. 

Trinomiologia: o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar; o triângulo platônico 

justiça-harmonia-virtude; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio auto-

correção-heterocorreção-omnicorreção. 

Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–

–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio pensar bem–querer bem–agir 

bem–viver bem; o polinômio ortocognição-ortointenção-ortoconduta-ortopráxis; o polinômio eu-

forin-primener-cipriene-extrapolacionismo; o polinômio consciênçula–pré-serenão vulgar–isca 

inconsciente–tenepessista; o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cos-

moética–autorresolução interassistencial; o polinômio pessoa certa–momento correto–contexto 

adequado–ação precisa. 

Antagonismologia: o antagonismo ortodoxia / heterodoxia; o antagonismo patomimese 

/ ortomimese; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo uniformidade 

fastidiosa / uniformidade ortopensênica; o antagonismo ortomanipulação / patomanipulação;  

o antagonismo fôrma ortopensênica / fôrma patopensênica; o antagonismo autopraxias fixadas 

/ automimeses dispensáveis; o antagonismo intermissão prolongada patopensênica / intermissão 

prolongada ortopensênica; o antagonismo essência / aparência. 

Paradoxologia: o paradoxo ortopensenidade infantil da criança–patopensenidade ma-

dura do adulto. 

Politicologia: a ortomimeticocracia; a conviviocracia; a sociocracia; a democracia;  

a lucidocracia; a experimentocracia; a conscienciocracia. As diretrizes para o Estado Mundial. 

Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo aplicada à sustentação das ortopráxis 

interassistenciais. 

Filiologia: a ortofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia; a conscienciofilia;  

a cienciofilia; a proexofilia. 

Holotecologia: a ortopensenoteca; a cosmoeticoteca; a coerencioteca; a grafopenseno-

teca; a discernimentoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Ortopensenologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia;  

a Policarmologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia;  

a Temperamentologia; a Autodiscernimentologia; a Autodesempenhologia; a Autopriorologia;  

a Serenogramologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a personalidade ortocentrada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sapiens orthopensenisator; 

o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rectilineus; o Homo sapiens retilineatus; o Ho-

mo sapiens maxilinearis; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens endoconsistens; o Homo 

sapiens autocohaerens; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens para-

direitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ortótes precoce = a condição consciencial, ideal, da conscin jovem, mo-

ça ou rapaz voluntário da ASSINVÉXIS, mantenedora de maneira contínua da interação exata dos 

pensenes na direção da consecução da autoproéxis; ortótes madura = a condição consciencial, 

ideal, da conscin adulta, mulher ou homem voluntário da Longevità, mantenedora de maneira 

contínua da interação exata dos pensenes na direção da consecução da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Ortopensenologia; a cultura multidimensional da Cosmoeti-

cologia. 

 

Conceitologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, na pesquisa da correção assentada 

na ortótes, a conscin há de buscar entender, teaticamente, pelo menos 70 condições, disciplinas, 

fatos ou parafatos corretos, ou incorretos, derivados do conceito, aqui dispostos na ordem alfabé-

tica: 

01.  Anortografia. 

02.  Autoortopensenologia. 

03.  Hiperortodoxia. 

04.  Inortodoxia. 

05.  Maxiortopensenidade. 

06.  Megaortopensenidade. 

07.  Miniortopensenidade. 

08.  Ortoácido. 

09.  Ortobiose. 

10.  Ortocentralidade. 

11.  Ortocentro. 

12.  Ortocitose. 

13.  Ortoclastia. 

14.  Ortocognição. 

15.  Ortocompetência. 
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16.  Ortoconduta. 

17.  Ortocontrole. 

18.  Ortocriticologia. 

19.  Ortocultura. 

20.  Ortodisposição. 

21.  Ortodispositor. 

22.  Ortodontia. 

23.  Ortodoxia. 

24.  Ortodromia. 

25.  Ortoenergização. 

26.  Ortoepia. 

27.  Ortofinalística. 

28.  Ortofonia. 

29.  Ortoforia. 

30.  Ortofôrma. 

31.  Ortofrenia. 

32.  Ortografia. 

33.  Ortógrafo. 

34.  Ortogrupalidade. 

35.  Ortointencionalidade. 

36.  Ortolexia. 

37.  Ortomanipulação. 

38.  Ortometria. 

39.  Ortomimeticologia. 

40.  Ortomodelo. 

41.  Ortomolecular. 

42.  Ortomorfia. 

43.  Ortomotivação. 

44.  Ortonímia. 

45.  Ortonormalidade. 

46.  Ortonormalização. 

47.  Ortoparaprocedência. 

48.  Ortopedia. 

49.  Ortopensene. 

50.  Ortopensenidade. 

51.  Ortopensenologia. 

52.  Ortopraxia. 

53.  Ortopráxis. 

54.  Ortoprincípio. 

55.  Ortoprioridade. 

56.  Ortopriorização. 

57.  Ortopsiquiatria. 

58.  Ortóptica. 

59.  Ortoscopia. 

60.  Ortoscópio. 

61.  Ortostasia. 

62.  Ortostática. 

63.  Ortotanásia. 

64.  Ortotaquipsiquismo. 

65.  Ortótese. 

66.  Ortotropia. 

67.  Ortótropo. 

68.  Parortopensene. 
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69.  Superortodoxia. 

70.  Ultrortodoxia. 

 

Taxologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 cate-

gorias de correções, em geral, de acordo com a ortótes: 

01.  Correção administrativológica: o trinômio objetos ajustados–equipamentos fun-

cionais–colaboradores entrosados. 

02.  Correção comunicológica: o polinômio clareza-objetividade-concisão-realismo. 

03.  Correção conviviológica: o binômio senso de dever–cessão de direitos. 

04.  Correção desassediológica: o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–cora-

gem evolutiva–paciência interconsciencial. 

05.  Correção etológica: o polinômio ver corretamente–sentir corretamente–pensar cor-

retamente–reagir corretamente. 

06.  Correção gesconológica: o trinômio bem pensado–bem elaborado–bem executado. 

07.  Correção interassistenciológica: o polinômio acolhimento–orientação–encaminha-

mento–follow up. 

08.  Correção pedagógica: o polinômio proteção física–defesa energética–suporte emo-

cional–estímulo intelectual. 

09.  Correção pesquisológica: o polinômio observar detidamente–investigar rigorosa-

mente–inquirir escrupulosamente–analisar pacientemente. 

10.  Correção recinológica: o trinômio eliminação de trafar–aquisição de trafal–fixa-

ção de trafor. 

11.  Correção sociológica: o polinômio solidariedade-generosidade-honestidade-con-

fiabilidade. 

12.  Correção somatológica: o polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono 

reparador–respiração correta. 

13.  Correção verponológica: o trinômio coesão-coerência-fidedignidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ortótes, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Ancoragem  consciencial  íntima:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

05.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

08.  Atitude  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

12.  Autoortodoxia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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A  CONDIÇÃO  DA  ORTÓTES  DETERMINA  A  MANUTENÇÃO  

DO  ACERTO  DA  CONSCIÊNCIA  INTRAFÍSICA  NA  DIREÇÃO  

CORRETA  DA  AUTEVOLUÇÃO  COSMOÉTICA,  DA  AUTO-
PROÉXIS,  DO  COMPLÉXIS  E  DA  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição da ortótes? Você man-

tém objetividade permanente quanto ao megafoco evolutivo? 
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O S C I L A Ç Ã O    D A    AU T O L U C I D E Z    I N T R A F Í S I C A  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A oscilação da autolucidez intrafísica é a condição ou estado de instabili-

dade, inconstância, vacilação e alternância entre níveis de acuidade, percuciência e apreensão na 

automanifestação da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo oscilação vem do idioma Latim, oscillatio, “ação de balançar-se”. 

Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo, por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica Internacional, no Século XIX.  

O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; 

evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O prefixo intra provém igualmente do idioma La-

tim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. Apareceu no Século XII. O termo físico 

vem do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou 

ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Instabilidade da autolucidez da conscin. 2.  Alternância entre níveis 

da autolucidez intrafísica. 3.  Labilidade da acuidade da conscin. 4.  Descontinuidade da autoluci-

dez intrafísica. 5.  Falha da autolucidez na vigília física ordinária (VFO). 6.  Titubeação da auto-

lucidez na vida humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo oscilação: 

autoscilação; maxioscilação; minioscilação; oscilador; osciladora; oscilante; oscilar; oscilató-

ria; oscilatório; oscilógrafo; oscilograma; oscilômetro; osciloscópico; osciloscópio. 

Neologia. As 3 expressões compostas oscilação da autolucidez intrafísica, minioscila-

ção da autolucidez intrafísica e maxioscilação da autolucidez intrafísica são neologismos técni-

cos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Estabilidade da autolucidez da conscin. 2.  Manutenção da autoluci-

dez intrafísica. 3.  Fixação da autolucidez na vigília física ordinária. 4.  Continuísmo da autoluci-

dez da conscin. 5.  Sustentabilidade da autolucidez intrafísica. 6.  Inabalabilidade da autolucidez 

na vida intrafísica. 

Estrangeirismologia: a oscillation of self-lucidity. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez; o poder de influência da pressão 

holopensênica dos ambientes intrafísicos; a ausência de higidez autopensênica; a alteração da ma-

neira de sentir, pensar e aplicar os pensenes; a retilinearidade autopensênica; o domínio da auto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a oscilação da autolucidez intrafísica; o movimento de vaivém da lucidez;  

a alternância entre os níveis de automanifestação da conscin decorrentes das variações periódicas 

do nível da autolucidez; a instabilidade da autolucidez causada por variáveis intra ou extraconsci-

enciais; o intervalo entre níveis de autoconsciencialidade; a perda da autolucidez quanto ao nível 

exato da própria lucidez; o lapso de lucidez; a ciclotimia; a mudança de posicionamento íntimo; 

os surtos comocionais; o nível de autodomínio da lucidez da conscin; a retilinearidade lógica da 

autolucidez; a identificação de padrão referencial de autolucidez maior; a manutenção ininterrupta 

da autolucidez; a busca pela estabilidade relativa da autolucidez intrafísica; a autolucidez consci-

encial permanente; a hiperacuidade progressiva como recurso potencializador da consciência; 

a meta de obtenção do estado de consciência contínua. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a oscilação da pa-

ralucidez (lucidez extrafísica); a parapsicolepsia; a assedialidade interconsciencial; a descoinci-

dência vígil patológica; os progressos na Escala de Consciência Contínua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo xenopensenes-autopensenes; o sinergismo patológico 

autassédio-heterassédio; o sinergismo emotividade–instabilidade da lucidez; o sinergismo vonta-

de débil–insustentabilidade da autolucidez; o sinergismo holopensene ambiental patológico–re-

dução da autolucidez; o sinergismo posicionamento íntimo sadio–conservação da autolucidez;  

o sinergismo homeostase holossomática–estabilidade da lucidez. 

Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio do apreço pela autolucidez; o princípio da acuidade nas manifesta-

ções conscienciais; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria dos cons; a teoria da Escala da Consci-

ência Contínua. 

Tecnologia: a técnica de checkup da própria lucidez; a técnica de mapeamento da auto-

lucidez; as técnicas de conservação da autolucidez crescente até a dessoma; a técnica de viver 

cosmoeticamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibra-

cional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da di-

ferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o labo-

ratório conscienciológico Serenarium. 

Neossinapsologia: o desperdício de oportunidade para aquisição de neossinapses pela 

lucidez falhada; as neossinapses e as paraneossinapses elevando o nível da autolucidez. 

Ciclologia: o ciclo instabilidade-estabilidade da autolucidez; o ciclo recuperação-perda 

de cons; o grau de lucidofilia mensurado na recusa de elementos redutores da autolucidez no de-

correr do ciclo etário humano. 

Binomiologia: o binômio autolucidez instável–automanifestação deficitária; o binômio 

autodomínio pensênico–autodomínio da lucidez. 

Interaciologia: a interação autopensenidade-autolucidez; a interação lucidez falhada– 

–hipomnésia; a interação labilidade parapsíquica–labilidade da acuidade; a interação apreço 

pela autolucidez–opção pelo autodesassédio; a interação autocognição-autolucidez-autevolução. 

Crescendologia: o crescendo patológico perda da autolucidez–falta do autodiscerni-

mento–erro de abordagem; o crescendo lucidez descontínua–lucidez contínua–hiperlucidez pro-

gressiva; o crescendo manutenção da autolucidez–diminuição dos erros–acertos contínuos;  

o crescendo instabilidade-estabilidade da autolucidez. 

Trinomiologia: o trinômio autoinvigilância-acriticidade-hipoacuidade sendo a força 

motriz da oscilação da lucidez. 

Polinomiologia: a conservação e desenvolvimento da autolucidez pelo polinômio auto-

vigilância-autanamnese-autajuste-autossustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo aquisição / perda; o antagonismo progressão / re-

gressão; o antagonismo avanço / retrocesso; o antagonismo lucidez expandida / lucidez falhada; 

o antagonismo autolucidez contínua / autolucidez descontínua; o antagonismo bem-estar / males-

tar; o antagonismo vigor / apatia; o antagonismo agudez / embotamento; o antagonismo nitidez 

pensênica / confusão mental. 

Paradoxologia: o paradoxo de a instabilidade da lucidez permanecer até quando se al-

cança o pico máximo de equilíbrio intraconsciencial (estabilidade relativa); o paradoxo de  

a imersão e fixação maior da consciência na dimensão intrafísica acarretar perda de lucidez 

multidimensional e, ao mesmo tempo, ter como prioridade evolutiva a recuperação de cons  
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e a autoconscientização multidimensional (AM). 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autolucidez; a lei do maior 

esforço evolutivo na sustentação da autocoerência. 

Filiologia: a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da ectopia afeti-

va (SEA); a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a cognoteca; a pensenoteca; a mnemoteca; a consciencioteca; a cosmoe-

ticoteca; a despertoteca; a serenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciolo-

gia; a Voliciologia; a Intrafisicologia; a Psicossomatologia; a Parapercepciologia; a Mentalsoma-

tologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência intrafísica; a conscin falhada; a conscin multívola; a conscin 

lúdica; a conscin emotiva; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o instável; o hiperativo; o bipolar; o borderline; o desatinado; o assedi-

ador; o intermissivista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o proexista; o proe-

xólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o tenepessista; o parapercepciologista; o médium inexperiente; o pesquisador; o voluntário; o re-

tomador de tarefas. 

 

Femininologia: a instável; a hiperativa; a bipolar; a borderline; a desatinada; a assedia-

dora; a intermissivista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a proexista; a proe-

xóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; 

a tenepessista; a parapercepciologista; a médium inexperiente; a pesquisadora; a voluntária; a re-

tomadora de tarefas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sa-

piens inattentus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens subcerebralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minioscilação da autolucidez intrafísica = o estado de miniassédio inter-

consciencial, eventual, inconsciente; maxioscilação da autolucidez intrafísica = o estado cronifi-

cado de transtorno bipolar do humor. 

 

Culturologia: a cultura da Lucidologia; a cultura da despertez. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Lucidologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 con-

frontos entre a estabilidade relativa e a instabilidade da lucidez da conscin: 

 

Tabela  –  Confronto  Estabilidade  Relativa  da  Lucidez  /  Instabilidade  da  Lucidez 

 

N
os

 Estabilidade  Relativa  da  Lucidez Instabilidade  da  Lucidez 

01. Autodesenvolvimento progressivo Estagnação evolutiva 

02. Continuísmo dinâmico Desligamento consciencial 
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N
os

 Estabilidade  Relativa  da  Lucidez Instabilidade  da  Lucidez 

03. Emprego do cérebro encefálico Emprego do subcérebro abdominal 

04. Extrapolacionismos conscienciais Surtos de imaturidade 

05. Hiperacuidade  Irrecuperação de cons 

06. Homeostasia Conflituosidade íntima 

07. Imperturbabilidade Volubilidade 

08. Linearidade da autopensenização Obscuridade autopensênica 

09. Resiliência sadia Fragilidade intraconsciencial  

10. Uniformidade  Incoerência existencial 

 

Taxologia. No âmbito da Nosologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 categorias 

de oscilações na automanifestação da conscin: 

1.  Oscilação cognitiva. A alternância entre a sapiência e insciência. 

2.  Oscilação da acuidade. A alternância entre níveis de lucidez. 

3.  Oscilação de humor. A alternância entre bom humor e mau humor. 

4.  Oscilação energossomática. A alternância entre a coincidência e descoincidência. 

5.  Oscilação mnemônica. A alternação entre memória integral e hipomnésia. 

6.  Oscilação orgânica. A alternância entre a homeostase somática e doença. 

7.  Oscilação paraperceptiva. A alternância entre níveis de percuciência parapsíquica. 

8.  Oscilação pensênica. A alternância entre ortopensene e patopensene. 

9.  Oscilação volitiva. A alternância entre vontade débil e vigorosa. 

 

Causa. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, enumeradas na ordem alfabética, 12 

causas da oscilação da autolucidez intrafísica: 

01.  Autodesorganização: a vida desregrada; a desordem intraconsciencial. 

02.  Autorretrocognição (patológica): a autevocação negativa; a incorporação de mater-

pensene de personalidade anterior desatualizado, divergente em relação à atual. 

03.  Bagulho: a assimilação de energia entrópica presente em bagulho energético. 

04.  Desgaste: a carga horária de sono insuficiente; o desgaste físico; o colapso mental. 

05.  Emocionalidade: o autassédio; o temperamento instável; o desequilíbrio emocional; 

o porão consciencial. 

06.  Heterassédio (de consciex ou conscin): a sedução holochacral anticosmoética; os 

intrusopensenes; o vampirismo energético. 

07.  Holopensene: a assimilação de energia patológica, baratropensênica de ambiente in-

trafísico. 

08.  Intoxicação orgânica: o consumo de alimento nocivo à saúde; o uso de drogas;  

o efeito colateral de medicamentos. 

09.  Iscagem: o acoplamento e a assimilação de energia de consciex doentia; a evocação 

pensênica patológica; a iscagem inconsciente. 

10.  Paragenética: as tendências patológicas pessoais oriundas da paragenética capazes 

de influir na autolucidez na vida intrafísica. 

11.  Pressão: a pressão arterial oscilante. 

12.  Xenofrenia: o devaneio; a semipossessão ou possessão interconsciencial maligna;  

a hetero-hipnose anticosmoética. 

 

Efeito. De acordo com a Parapatologia, eis, enumeradas na ordem alfabética, 12 efeitos 

da oscilação da autolucidez na manifestação da consciência: 

01.  Acomodação: a postura de indiferentismo, reforçada pela neofobia, quanto à reno-

vação íntima. 
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02.  Autassédios: a vivência regular de auto e heterassédios. 

03.  Automimese: a repetição desnecessária das próprias experiências da vida intrafísica 

atual ou de existências anteriores. 

04.  Descontinuidade: a falta de continuísmo nos empreendimentos pessoais. 

05.  Desvio: a desorientação; o desnorteamento. 

06.  Hipoacuidade: a manutenção da hipoacuidade; a obnubilação consciencial. 

07.  Hipomnésia: a desaprendizagem; a intelecção inconclusa. 

08.  Ineficácia: a insistência quanto ao uso de abordagens ineficazes para autocuras e re-

missões. 

09.  Ociosidade: o emprego deficiente dos atributos conscienciais. 

10.  Omissão: a persistência no erro, engano e omissão deficitária. 

11.  Transtorno: o desencadeamento de transtornos psicológicos. 

12.  Varejismo: a automanifestação trafarista, varejista, medíocre. 

 

Maturescência. Sob o enfoque da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem ascen-

dente, 3 estágios percorridos pela conscin até a conquista da estabilidade relativa da autolucidez: 

1.  Recorrente. A conscin, sem domínio autopensênico e da automanifestação, ignorante 

quanto à própria realidade, às energias conscienciais e à multidimensionalidade, apresentando os-

cilação recorrente da autolucidez e consequente manutenção da hipoacuidade ao longo da vida 

humana. 

2.  Eventual. A conscin com razoável domínio autopensênico e da automanifestação, 

consciente da própria realidade, das energias conscienciais e da multidimensionalidade, apresen-

tando oscilação eventual da autolucidez e consequente nível de autolucidez entre normoacuidade 

e hiperacuidade ao longo da vida humana. 

3.  Estável. A conscin com domínio autopensênico e da automanifestação, consciente da 

própria realidade, das energias conscienciais e da multidimensionalidade, apresentando estabili-

dade relativa da autolucidez e consequente conservação e desenvolvimento da hiperacuidade ao 

longo da vida humana. 

 

Terapeuticologia. Com base na Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 6 abordagens e respectivas ações profiláticas às oscilações da autolucidez: 

1.  Autopensenidade. Anatomizar e qualificar os autopensenes: priorizar o hábito do au-

todesassédio no cotidiano; vivenciar a autoincorruptibilidade pela recuperação de cons; exercitar 

a retilinearidade pensênica; a prática da diferenciação pensênica. 

2.  Consciencialidade. Aplicar condutas, princípios e técnicas de viver evolutivas e cos-

moéticas: ter autorganização maior para viver; ficar constantemente atento; adquirir o hábito da 

autorreflexão produtiva contínua; a prática da conscienciometria. 

3.  Energossomaticidade. Depurar as energias conscienciais (energosfera pessoal): obter 

o domínio energético do estado vibracional; investir na projecioterapia; criar o hábito de realizar 

desassins; a prática da iscagem consciencial lúcida. 

4.  Mentalsomaticidade. Priorizar o emprego predominante dos atributos conscienciais 

do mentalsoma na automanifestação: viver com o máximo de autodiscernimento possível; desen-

volver a atenção e concentração mental sadias; fomentar o autodidatismo teático ininterrupto;  

a prática do ensaio conscienciológico. 

5.  Psicossomaticidade. Vigiar e discernir as próprias emoções contra o emocionalismo 

negativo: realizar reciclagens intraconscienciais (recins); promover a autocura através da consci-

encioterapia; buscar a autovivência maior pelo megatrafor, trafor; a prática da pacificação íntima. 

6.  Somaticidade. Zelar pelo próprio soma: viver moderadamente sem excessos ou abu-

sos ao corpo físico; aplicar o ciclo circadiano pessoal com racionalidade; a prática da dieta ali-

mentar desintoxicante. 
 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a oscilação da autolucidez intrafísica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

04.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

08.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

09.  Disjunção  intraconsciencial:  Lucidologia;  Neutro. 

10.  Escala  da  consciência  contínua:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

12.  Megobscuridade:  Autolucidologia;  Neutro. 

13.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

14.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Vigília  contínua:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

A  OSCILAÇÃO  DA  AUTOLUCIDEZ  PROVOCA  NA  CONSCIN  

INFRADOTAÇÃO  MENTALSOMÁTICA,  PRIVAÇÃO  DO  PRO-
GRESSO  AUTEVOLUTIVO  E  POSTERGAÇÃO  DA  VIVÊNCIA  

DA  HIPERACUIDADE  CONTÍNUA  NA  INTRAFISICALIDADE. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição da oscilação da autolu-

cidez intrafísica? Já valoriza e aplica ações para a conservação e desenvolvimento da hiperacuida-

de pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 331, 338  
e 885. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; 

páginas 925 e 937. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 510 a 518 
e 530 a 533. 

 

R. D. R. 
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O T I M I S M O    R A C I O N A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O otimismo racional é a disposição específica da conscin lúcida para enca-

rar as coisas pelo lado melhor e contribuir sempre para a solução favorável mesmo nas situações 

mais difíceis, conciliando cosmoeticamente o máximo de bem e o mínimo de mal perante os flu-

xos e refluxos das realidades do Cosmos, segundo o arcabouço teático, evoluído, da inteligência 

evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ótimo vem do idioma Latim, optimus, “muito bom; o melhor; exce-

lente”, supino de bonus, “bom; conveniente; apto; útil; vantajoso; opulento; considerável”. Surgiu 

no Século XVII. A palavra otimismo apareceu no Século XIX. O sufixo ismo procede do idioma 

Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, 

prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; 

quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo racional deriva do idioma Latim, rationalis, 

“contável; calculável; racional; dotado de razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; 

relação; comércio; projeto; método; raciocínio; doutrina; razão determinante”. Surgiu no Sé- 

culo XIV. 

Sinonimologia: 1.  Optimismo racional. 2.  Otimismo evolutivo. 3.  Exultação sadia.  

4.  Automotivação evolutiva. 5.  Euforin. 6.  Megaeuforização. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo ótimo: óti-

ma; otimacia; otimate; otimismo; otimista; otimística; otimístico; otimização; otimizado; otimi-

zante; otimizar; otimizável. 

Neologia. As 3 expressões compostas otimismo racional, otimismo racional autocrítico 

e otimismo racional heterocrítico são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Indiferença evolutiva. 2.  Pessimismo. 3.  Carrancismo. 4.  Irrespon-

sabilidade. 5.  Melin. 6.  Sinistrose. 

Estrangeirismologia: a happy hour; a joie de vivre; o megalocus da intencionalidade;  

a apex mentis; o strong profile; o principium conscientiologicum; a aplicação urbi et orbi da hete-

rocrítica; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; as priorizações sine qua non para 

o compléxis; o cautious optimism; os rational hopeful thoughts; o otimismo ingênuo da visão 

através de rose-coloured glasses. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autopensenização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Maturi-

dade: otimismo cauteloso. Existe otimismo justificado. Existem sábios otimistas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal expressando o otimismo racional; os maturopen-

senes; a maturopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da serenidade otimista; a autopenseni-

zação aberta, flexível, lúcida, realística e focada no presente futuro. 

 

Fatologia: o otimismo racional; o senso de otimismo; o otimismo gerado pelo autodis-

cernimento; a potencialização do otimismo; o otimismo vendo o lado melhor das consciências, 

das neoideias e dos holopensenes; a predisposição em ver o melhor nas personalidades, situações, 

contextos e ideias sem distorcer a verdade dos fatos; a ponderação comedida; o otimismo ostensi-

vo; o bom humor rejuvenescendo as consciências e o Cosmos; a exultação da autossuperação;  
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o emprego do livre arbítrio pessoal de se escolher entre ser otimista ou pessimista; a liberdade 

pessoal de escolhermos as próprias amizades; a mundividência traforista; o otimismo assentado 

em fatos e parafatos; o exame percuciente das condições objetivas e subjetivas; a antevisão de 

futuros percalços previsíveis; o suporte instrumental para o enfrentamento de futuros percalços 

imprevisíveis; a checagem prioritária das possíveis alternativas positivas antes do julgamento ne-

gativista precipitado; a verificação da melhor configuração possível; o hábito de esperar a solução 

favorável sem abster-se de agir em prol deste objetivo; a desdramatização e desestigmatização das 

autovivências; o bom ânimo perante os desafios da existência; o vocabulário de uso corrente for-

necendo o diagnóstico do caráter otimista ou pessimista prevalente na autoconsciencialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o modus operandi da parapreceptoria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo otimismo racional–otimismo pragmático; o sinergismo 

automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo cognição-cosmovisão-auto-

discernimento-otimismo. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pes-

soal; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princí-

pio popular da esperança ser a última a dessomar; o princípio cosmoético de objetivar e atuar 

pelo melhor para todas as consciências; o princípio cosmoético de pensar no mal existente na 

consciência ao invés de pensar mal da mesma. 

Codigologia: a vivência teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial entendida e aplicada. 

Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica da omni-

pesquisa permanente implantando a atitude cordial, otimista, cética, cosmoética e refutadora an-

te os estímulos sociopáticos onipresentes no holopensene planetário; a técnica do detalhismo  

e da exaustividade aplicada a qualquer parecer pessoal sobre a realidade; as técnicas hetero-

conscienciométricas indicando as reações confiáveis e as reações instáveis das personalidades. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Sere-

narium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do 

cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos estagnantes do pessimismo; os efeitos evolutivos do otimismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses cosmovisiológicas interlúdicas substituindo as re-

trossinapses viciadas na visão baratrosférica do Cosmos. 

Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano; o ciclo periódi-

co de atualização das autoconvicções. 

Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio para-

perceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepcio-

logia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autoprioridades; o binômio priorida-

des rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–qualidade das 

prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio pessimismo-malestar;  

o binômio otimismo-alegria. 

Interaciologia: a interação dos nichos das neoideias; a interação Cognópolis-Socin;  

a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação imaginação-verpon;  

a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação cosmograma-conscienciograma; 
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a interação otimismo racional–pacificação íntima; a interação parapsíquica otimismo-euforin-ci-

priene-extrapolacionismo-megaeuforização. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o cres-

cendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex; o crescen-

do planejamento-organização-consecução; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações 

acumuladas–certezas relativas. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio au-

topesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–luci-

dez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; os neovalores existenciais do trinômio 

multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade; o trinômio ceticismo-otimismo- 

-Cosmoética (COC); o trinômio seleção-otimização-compensação; o trinômio otimização-po-

tencialização-eficácia. 

Polinomiologia: o otimismo fundamentado no acervo pessoal do polinômio Fatuística- 

-Parafatuística-Casuística-Paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção 

de informar / intenção de convencer; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem 

psicossomática; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitária; o anta-

gonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo economia de males 

/ economia de bens; o antagonismo ponderação / psicomotricidade; o antagonismo dinamismo 

do otimismo / travão do pessimismo; o antagonismo otimismo / sinistrose; o antagonismo otimis-

mo / irresponsabilidade; o antagonismo otimismo racional, realista / otimismo temperamental, 

delirante; o antagonismo extremo maximizar o bem / minimizar o mal. 

Paradoxologia: o paradoxo da utopia possível. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual, interassistencial, evolutivo. 

Filiologia: a criteriofilia; a verbofilia; a neofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia; a auto-

didaticofilia; a pesquisofilia. 

Sindromologia: o otimismo irracional da síndrome de Poliana. 

Mitologia: o pessimismo crônico do mito de Cassandra. 

Holotecologia: a abstratoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a pa-

rapsicoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Autodiscernimento-

logia; a Autopriorologia; a Autopensenologia; Autevoluciologia; a Autorrecexologia; a Prospecti-

vologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Inte-

rassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético oti-

mista cosmoético (COC). 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a cética otimista cosmoética (COC). 

 

Hominologia: o Homo sapiens optimus; o Homo sapiens exercitor; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens analy-

ticus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evo-

lutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: otimismo racional autocrítico = a disposição específica da conscin lúcida 

para encarar as coisas pelo lado melhor a partir da confiança em si mesma; otimismo racional he-

terocrítico = a disposição específica da conscin lúcida para encarar as coisas pelo lado melhor, 

confiante no equilíbrio das próprias escolhas. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a cultura da Interassistenciologia Para-

psíquica Cosmoética. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Argumentologia, eis, por exemplo, enumeradas na ordem 

lógica, 6 ponderações fundamentais, interrelacionadas, para as avaliações racionais da conscin lú-

cida quanto ao entendimento da necessidade de se viver com otimismo, nesta dimensão humana, 

apesar dos pesares gerados pelas inexperiências e imaturidades egoicas de quem considera sinis-

trosamente só haver consréus na vida intrafísica: 

1.  Princípio. O princípio da Evoluciologia estabelece: somente evoluímos na compa-

nhia de outras consciências, ou seja, junto ao grupo evolutivo ou grupocarma. 

2.  Convívio. O convívio interconsciencial harmônico é essencial e inafastável para  

o bem-estar na evolução da cada personalidade. 

3.  Otimismo. A pessoa precisa da convivência pacífica asseguradora do bem-estar junto 

a outras pessoas a fim de ter e viver com otimismo. 

4.  Elencologia. A vida humana não é somente expressa pela Patologia, havendo muita 

gente boa, de alto nível de excelência convivencial, em toda parte, com quem podemos desfrutar 

da convivialidade, amizade, bem-estar e otimismo no caminho da evolução consciencial. 

5.  Qualificativos. Por outro lado, há muita gente ignorante – a robotização existencial –, 

incluindo as pessoas pessimistas, traumatizadas, carentes, autassediadas e de pouca leitura, in-

conscientes da existência das pessoas positivas merecedoras de qualificativos – os trafores pes-

soais –, até empregados pela linguagem erudita. 

 

6.  Lexicologia. No universo da Pesquisologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem al-

fabética, 100 vocábulos pinçados nos melhores dicionários da linguagem culta – os assim-chama-

dos pais dos inteligentes, em geral não consultados por legiões de pré-serenões vulgares –, ex-

pressando qualidades, virtudes ou trafores das conscins, em geral, adequados para reflexões inteli-

gentes quanto ao otimismo racional: 

01.  Personalidade  abstêmia. 

02.  Personalidade  afável. 

03.  Personalidade  alcoolofóbica. 

04.  Personalidade  altruísta. 
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05.  Personalidade  arguitiva. 

06.  Personalidade  assente. 

07.  Personalidade  assertiva. 

08.  Personalidade  ática. 

09.  Personalidade  bem-posta. 

10.  Personalidade  benevolente. 

11.  Personalidade  benigna. 

12.  Personalidade  brilhante. 

13.  Personalidade  capacíssima. 

14.  Personalidade  cativante. 

15.  Personalidade  coadjuvante. 

16.  Personalidade  comedida. 

17.  Personalidade  conciliatória. 

18.  Personalidade  condescendente. 

19.  Personalidade  congratulante. 

20.  Personalidade  conspícua. 

21.  Personalidade  cordata. 

22.  Personalidade  dadivosa. 

23.  Personalidade  democrática. 

24.  Personalidade  desacanhada. 

25.  Personalidade  desafetada. 

26.  Personalidade  descomplicada. 

27.  Personalidade  desconstrangida. 

28.  Personalidade  desemproada. 

29.  Personalidade  despojada. 

30.  Personalidade  digna. 

31.  Personalidade  disciplinada. 

32.  Personalidade  distinta. 

33.  Personalidade  ditosa. 

34.  Personalidade  douta. 

35.  Personalidade  doutíloqua. 

36.  Personalidade  elegante. 

37.  Personalidade  emérita. 

38.  Personalidade  eminente. 

39.  Personalidade  enófoba. 

40.  Personalidade  equânime. 

41.  Personalidade  equitativa. 

42.  Personalidade  escolástica. 

43.  Personalidade  espartana. 

44.  Personalidade  exímia. 

45.  Personalidade  exitosa. 

46.  Personalidade  extremosa. 

47.  Personalidade  filantrópica. 

48.  Personalidade  filomática. 

49.  Personalidade  generosa. 

50.  Personalidade  gratulatória. 

51.  Personalidade  harmônica. 

52.  Personalidade  imarcescível. 

53.  Personalidade  impoluta. 

54.  Personalidade  ínclita. 

55.  Personalidade  incólume. 

56.  Personalidade  incontaminada. 

57.  Personalidade  insigne. 
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58.  Personalidade  integérrima. 

59.  Personalidade  intemerata. 

60.  Personalidade  interassistencial. 

61.  Personalidade  irrepreensível. 

62.  Personalidade  jubilosa. 

63.  Personalidade  judiciosa. 

64.  Personalidade  lhana. 

65.  Personalidade  libertária. 

66.  Personalidade  longânime. 

67.  Personalidade  longividente. 

68.  Personalidade  louçã. 

69.  Personalidade  magnânima. 

70.  Personalidade  mediatária. 

71.  Personalidade  metódica. 

72.  Personalidade  modesta. 

73.  Personalidade  morigerada. 

74.  Personalidade  munificente. 

75.  Personalidade  notável. 

76.  Personalidade  obfirmada. 

77.  Personalidade  obsequente. 

78.  Personalidade  obsequiosa. 

79.  Personalidade  ovante. 

80.  Personalidade  pacífica. 

81.  Personalidade  parceira. 

82.  Personalidade  partilhadora. 

83.  Personalidade  polígrafa. 

84.  Personalidade  polimática. 

85.  Personalidade  porfiosa. 

86.  Personalidade  proba. 

87.  Personalidade  pródiga. 

88.  Personalidade  próspera. 

89.  Personalidade  pulcra. 

90.  Personalidade  refinada. 

91.  Personalidade  representativa. 

92.  Personalidade  respeitável. 

93.  Personalidade  resplêndida. 

94.  Personalidade  sapiente. 

95.  Personalidade  sensiente. 

96.  Personalidade  sóbria. 

97.  Personalidade  supramundana. 

98.  Personalidade  vitoriosa. 

99.  Personalidade  vítrice. 

100.  Personalidade  xenófila. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o otimismo racional, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
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04.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Otimização  dos  desempenhos:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  OTIMISMO  RACIONAL  É  A  AUTODISPOSIÇÃO  DO  HO-
MEM  OU  DA  MULHER,  QUANDO  JÁ  ALCANÇOU  MÚLTI-
PLAS  CONQUISTAS  OU  VITÓRIAS  AUTEVOLUTIVAS,  AU-
TOCOSMOÉTICAS  E  AUTOPARAPSÍQUICAS  TRANQUILAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou conquistas evolutivas satisfatórias? 

Tais conquistas fizeram de você vivenciador do otimismo racional? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dantas, R. O.; Otimismo em Gotas; 222 p.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Edições Otimistas; São Paulo, SP;  

S. D.; páginas 1 a 222. 
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O T I M I Z A Ç Ã O    D A    D O C Ê N C I A    I T I N E R A N T E  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A otimização da docência itinerante é o ato ou efeito de qualificação ou 

aprimoramento da tares praticada pelo intermissivista, homem ou mulher, dedicado ao ensino 

conscienciológico, quando em atividade fora do próprio domicílio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo ótimo provém do idioma Latim, optimus, “muito bom; o me-

lhor; excelente”, supino de bonus, “bom; conveniente; apto; útil; vantajoso; opulento; considerá-

vel”. O vocábulo docência vem igualmente do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mostrar; 

indicar; dar a entender”. Surgiu no Século XX. A palavra itinerante procede também do idioma 

Latim, itinerans, particípio do presente de itinerare, “viajar”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Aprimoramento da docência itinerante. 2.  Desenvolvimento da itine-

rância tarística. 3.  Deslanche da itinerância parapedagogiológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas otimização da docência itinerante, otimização 

primária da docência itinerante e otimização avançada da docência itinerante são neologismos 

técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Desqualificação da tares itinerante. 2.  Travão na docência itineran-

te. 3.  Superficialidade na docência conscienciológica itinerante. 

Estrangeirismologia: o upgrade no voluntariado docente; a opção por qualificar-se da 

melhor maneira possível e give your very best na atividade assistencial docente; o cruising speed 

no exercício da tares; a dedicação quanto ao continuous reviewing and improvement of the tea-

ching skills; o learning curve threshold; o benchmark assistencial e as best practices parapedago-

giológicas na docência itinerante; o professor raising the bar na qualidade das aulas itinerantes;  

o skill mastering training feito pelo professor para qualificar-se; o docente facilitador do desassé-

dio extrafísico, teamplayer com a equipex amparadora da aula. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade tarística. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Itinerância: 

oportunidade única. Docência requer cosmoética. Docência exige autossuperação. Docência: re-

lação ganha-ganha. Docência: amizade esclarecedora. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência interconsciencial multidimensional; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a otimização da docência itinerante; o clima traforista enquanto didática as-

sistencial; a saída da localidade de domicílio oportunizando a tares a maior número de consciên-

cias; a ausência de imprescindível detalhismo aplicado a procedimentos básicos da tares itinerante 

sabotando o trabalho assistencial de equipe; a opção do professor pela autocapacitação e doação 

do melhor de si. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, facilitando o rap-

port energético com os estudantes e ampliando o campo energético assistencial; a tranquilidade 

íntima na aproximação e conexão com a equipex de amparadores; o heterodesassédio a partir do 

campo multidimensional assistencial da sala de aula. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencial professor itinerante–equipe local recep-

tora; o sinergismo equipe intrafisica–equipe extrafísica; o sinergismo qualificação da tares–de-

sassédio itinerante; o sinergismo acolhimento–amparo de função; o sinergismo autocoerência 

cosmoética–autodefesa energética; o sinergismo abertismo consciencial–inspiração extrafísica. 

Principiologia: o princípio cosmoético de não medrar diante da demanda tarística;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) como base da autoridade moral durante docência iti-

nerante; o princípio da heterocrítica cosmoética ao expor neoverpons para alunos-ouvintes;  

o princípio da inseparabilidade grupocármica experimentado na prática da docência itinerante  

através de evidências parapsíquicas confirmando reencontros multisseculares inesperados; o prin-

cípio da megafraternidade ampliando a oportunidade tarística da aula em ambiente intrafísico no-

vo ao professor itinerante. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à interação professor-alu-

no-paraluno durante a aula; o código pessoal de Cosmoética (CPC) do professor refletido nas ati-

tudes pensênicas durante a itinerância; o CPC do professor no acolhimento fraterno aos alunos  

e no respeito ao limite de cada estudante quanto à tares. 

Teoriologia: a teoria do desassédio através do trabalho com as bioenergias; a teoria da 

autorresponsabilidade assistencial na ação cooperativa do professor em resgates evolutivos. 

Tecnologia: a técnica da assim-desassim; a técnica do EV; a técnica da autodecisão; 

a técnica do acoplamento energético; a técnica da impactoterapia cosmoética no suporte da tares; 

as técnicas de autodesassédio e heterodesassédio; a técnica das analogias didáticas; a técnica da 

expansão da cosmovisão. 

Voluntariologia: a qualificação pessoal máxima no exercício do voluntariado interas-

sistencial docente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Parapedagogiologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; 

o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio 

Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito maximizador de reciclagens intraconscienciais pós-aula como re-

sultado da flexibilização de posturas íntimas arraigadas em professores e alunos; o efeito da dis-

ponibilidade íntima para o voluntariado docente itinerante; o auto e heterodesassédio mentalso-

mático enquanto efeito do esforço real de aprimoramento do docente e da aula; o efeito do com-

prometimento com a interassistencialidade multidimensional mesmo em ambiente ou situação 

desfavoráveis; o efeito do convívio com as surpresas e diversidades da docência itinerante  cons-

cienciológica; o efeito do holopensene cosmoético assistencial do professor qualificando o cam-

po bioenergético homeostático da aula. 

Neossinapsologia: as neossinapses autevolutivas para conscins e consciexes, docentes  

e alunos. 

Ciclologia: o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo aprender-ensinar; o ci-

clo das neoideias. 

Binomiologia: o binômio disponibilidade intraconsciencial–disponibilidade intrafísica; 

o binômio bom humor–assistência; o binômio dar migalhas–dar o melhor de si; o binômio força 

presencial–expansão mentalsomática; o binômio oportunidade-assertividade; o binômio (dupla) 

amparador extrafisico–amparando intrafísico; o binômio(dupla) professor-aluno. 

Interaciologia: a interação amizade intermissivista–fraternismo–tares; a interação 

abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo dedicação-competência. 

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio flexibilidade cognitiva–megafraternidade–tares. 
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Polinomiologia: o polinômio homeostático checklist preparatório–tranquilidade duran-

te a aula–rapport com amparo–assistência maximizada. 

Antagonismologia: o antagonismo perfeccionismo / detalhismo na preparação da docên-

cia itinerante; o antagonismo tacon / tares. 

Paradoxologia: o paradoxo excesso de facilidades–perda de oportunidades; o paraxodo 

de o doador ser o mais necessitado; o paradoxo de o docente aprender e o discente ensinar;  

o paradoxo da heterassistência através da autorreciclagem. 

Politicologia: a assistenciocracia; as políticas reeducativas da tares; a profilaxiocracia;  

a cognocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da inseparabilidade grupocármica; as leis da Reeducaciologia Evo-

lutiva; as leis da afinidade evolutiva; as leis da interdependência consciencial e os laços de ami-

zade multimilenares no revezamento de papéis da interassistência; as leis da educação evolutiva 

permanente. 

Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a interassistenciofilia; a organizaciofilia; a cos-

mopensenofilia; a traforofilia; a comunicofilia; a reeducaciofilia; a extrafisicofilia; a cosmoetico-

filia. 

Fobiologia: a superação da convioviofobia; o enfrentamento da sociofobia; as fobias en-

quanto fatores limitantes da capacidade do docente decidir, organizar-se, viajar, interagir com alu-

nos, assediadores e amparadores extrafísicos no exercício da tares itinerante. 

Sindromologia: a síndrome do egão prejudicando o alcance da tares cosmoética; a sín-

drome do freio de mão puxado dificultando os desapegos necessários ao professor itinerante;  

a síndrome da proscratinação atrasando o paracronograma da proéxis grupal; a autossuperação 

da síndrome da interiorose. 

Maniologia: a mania de perfeição (perfeccionismo) sustentando a inflexibilidade pensê-

nica e consequente ausência de rapport assistencial com os estudantes de cultura ou bagagem 

evolutiva distinta daquela do professor itinerante; a dromomania cedendo espaço à docência itine-

rante docente no exercício da solidão profícua. 

Mitologia: a eliminação do mito da perfeição; a queda do mito da independência; o mito 

de precisar ser veterano para fazer assistência; a desconstrução do mito da falta de tempo para 

itinerar; a ausência do mito de poder agradar a todos; a superação do mito da irreparabilidade na 

autevolução através do autesforço tarístico da docência itinerante; a invalidação do mito do já 

nasceu pronto; o mito da melhoria sem empenho pessoal. 

Holotecologia: a verponoteca; a mentalsomatoteca; a reurbanoteca; a didaticoteca;  

a cognoteca; comunicoteca; interassistencioteca; traforoteca; a diplomacioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Desassediologia; a Itineranciologia; a Parapercepcio-

logia; a Taristicologia; a Verbaciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida docente itinerante voluntária; a personalidade íntegra tarís-

tica; a conscin assistida, com amparo de função; o ser interassistencial; o corpo docente da Cons-

cienciologia; o paracorpo docente intermissivo; a equipex de amparadores do professor itinerante. 

 

Masculinologia: o professor itinerante da Conscienciologia; o docente conscienciológi-

co itinerante internacional; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico;  

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o autorganizado; o autodisci-

plinado; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o pesqui-

sador cosmogramático; o voluntário. 
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Femininologia: a professora itinerante da Conscienciologia; a docente conscienciológica 

itinerante internacional; a acoplamentista; a agente retrocognitora; o amparador extrafísico;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a autorganizada; a autodisci-

plinada; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a pro-

exóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;  

a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a pesquisa-

dora cosmogramática; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens docens; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens 

parapaedagogus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens taristicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: otimização primária da docência itinerante = as pequenas melhorias in-

traconscienciais feitas pelo professor itinerante novato; otimização avançada da docência itine-

rante = as profundas melhorias intraconscienciais, implementadas pelo professor voluntário vete-

rano dedicado ao trabalho tarístico itinerante. 

 

Culturologia: a cultura da autodisponibilidade itinerante conscienciológica; a cultura 

da comunicação assistencial tarística; a cultura da autoqualificação parapedagógica docente. 

 

Oportunidade. Pelo ângulo da Proexologia, a docência itinerante potencializa sincroni-

cidades e gera encontros raros de destino, oferecendo oportunidade de resgate e acertos grupocár-

micos ímpares, os quais talvez não aconteceriam de outro modo nessa existência humana. 

 

Desafio. Segundo a ótica da Experimentologia, a opção pela autoqualificação e disponi-

bilidade para a docência voluntária itinerante apresenta, entre outros, os seguintes 2 desafios: 

1.  Neofilia. Abalar o status quo e o conhecimento já adquiridos nas atividades rotineiras 

do voluntariado docente local rumo a terrenos nunca antes explorados. 

2.  Reciclofilia. Estimular a saída da zona de conforto pessoal, convidando o professor 

ao emprego máximo de trafores, autossuperação de trafares e preenchimento de trafais para  

a contínua otimização da atividade docente. 

 

Eliminações. No âmbito da Profilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 7 eliminações ca-

pazes de promover a otimização da docência itinerante: 

1.  Arrogância do saber: a dispensa do uso de prepotência ou sensação de superioridade 

quando em posição de destaque perante os alunos. 

2.  Bairrismo: a saída do próprio mundinho. 

3.  Cascagrossismo: o subrepujamento do trabalho multidimensional através da interas-

sistência 24 horas por dia non-stop durante a docência itinerante. 

4.  Despreparo: a superação da autodesorganização e negligência com os recursos pes-

soais para o aprimoramento e qualificação docente. 

5.  Infantilismo: o fim dos caprichos pessoais diante da oportunidade tarística docente 

prioritária. 

6.  Perfeccionismo: a dispensa da exigência de condições perfeitas para fazer assis-

tência, a partir do foco no detalhismo e responsabilidade. 

7.  Procrastinação: a substituição da autoproteção de perigos imaginários pelo senso de 

prioridade realista diante de necessidades de interassistência. 

 

Aquisições. Conforme a Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, 7 aquisições passí-

veis de serem obtidas por intermédio da vivência da otimização da docência itinerante: 
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1.  Bom humor: o compartilhamento da homeostase da psicosfera pessoal com as de-

mais consciências, favorecendo a assistência interconsciencial tarística mais profunda. 

2.  Cosmograma: a contribuição da coleção de recortes pessoal do professor ilustrando 

os exemplos na sala de aula e os casos dos alunos adicionando novos exemplos ao cosmograma. 

3.  Empatia assistencial: a capacidade de ver, sentir e pensar a partir do ponto de vista 

do outro. 

4.  Flexibilidade cognitiva: as neossinapses advindas da diversidade multiconsciencial  

e multicultural experimentadas durante as itinerâncias docentes. 

5.  Lisura: a ortopensenidade capaz de promover o rapport com amparadores extrafísi-

cos de função, sendo exemplo de inteligência evolutiva (IE) avançada. 

6.  Maxifraternidade: a desenvoltura com a teática do binômio admiração-discordância 

e o profundo respeito aos colegas em todos os níveis evolutivos. 

7.  Parapsiquismo: o desenvolvimento parapsíquico pessoal ampliando as clarividênci-

as, as clariaudiências, os acoplamentos energéticos, as projeções lúcidas e qualificando as expan-

sões mentaissomáticas. 

 

Teste. De acordo com a Autopesquisologia, eis, na ordem cronológica dos eventos da 

docência itinerante, 11 perguntas para a conscin interessada no assunto: 

01.  Disciplina.  Mantenho o foco pensênico e disciplina nas diversas ações do cotidiano 

necessárias para a preparação pedagógica e didática visando futuras viagens docentes? 

02.  Autorganização. Sou capaz de calçar as tarefas e compromissos intrafísicos anteci-

padamente de modo a utilizar o recurso do livre arbítrio para o exercício da docência itinerante 

conscienciológica? 

03.  Energossomática. Treino minhas energias mantendo o desbloqueio máximo dos 

chacras, no dia a dia, prevendo também o uso na docência itinerante futura? 

04.  Confiabilidade. Mantenho firmeza ortopensênica e atitudes pessoais inspiradoras de 

confiança aos amparadores para a tares interdimensional em sala de aula? 

05.  Coleguismo. Sou colaborador ativo e trato com respeito e coleguismo os demais 

membros das equipes intra e extrafísica durante as aulas? 

06.  Lucidez. Mantenho a lucidez e alerta holossomático durante o curso para identificar 

e agir com franqueza cosmoética nas oportunidades de assistência? 

07.  Autopesquisa. Fico alerta para a autopesquisa não atuar como fator restringidor do 

alcance da tares em sala de aula? 

08.  Flexibilidade. Consigo expandir o holopense pessoal com o propósito de saber li-

dar, na prática, com a diferenças conscienciais? 

09.  Tenepes. Já alcancei a consolidação da tenepes como parte do encaminhamento pós-

curso dos paralunos e consciexes enfermas ali tratadas? 

10.  Autocrítica. Depois da docência itinerante faço o balanço geral dos acertos e erros 

para ajustar e potencializar os resultados assistenciais em futuros eventos? 

11.  Aprendizado. Tiro proveito evolutivo real da experiência através de recins depois 

da docência itinerante? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a otimização da docência itinerante, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Amizade  intermissivista:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autenfrentamento  docente:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 
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04.  Autodestravamento  do  agente  retrocognitor:  Parapedagogiologia; Homeostá-

tico. 

05.  Autodisponibilidade  itinerante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Autorreflexão  na  docência  conscienciológica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

07.  Competência  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

13.  Solidão  profícua:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

14.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  OTIMIZAÇÃO  DA  DOCÊNCIA  ITINERANTE  CONSCIENCIO-
LÓGICA,  PELO  INTERMISSIVISTA  AUTOLÚCIDO,  MAXIMIZA  

ESFORÇOS  PESSOAIS  E  GRUPAIS  EM  PROL  DA  INTER-
ASSISTÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL,  VISANDO  A  TARES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cogitou a possibilidade de adicionar a docên-

cia itinerante nos desempenhos assistenciais? Se já incorporou tal exercício à rotina pessoal, 

como investe, na prática, para o upgrade contínuo deste trabalho? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 
213 a 215, 432 a 433, 491 a 494, 1.026 a 1.027 e 1.105. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116 a 122 

e 403 a 424. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  Burnett, Lloyd; Top 5 Procrastination Behavious + what they say about you; Artigo; BodyMindGreen; 

Newsletter; November 23, 2014; 9h11; 1 enu.; 1 foto.; disponível em: <http://www.mindbodygreen.com/0-16306/top-5-

procrastination-behaviors-what-they-say-about-you.html>; acesso em: 25.11.14. 

 

P. R. 
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O T I M I Z A Ç Ã O    D O S    D E S E M P E N H O S  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A otimização dos desempenhos é o ato ou efeito de otimizar racionalmente,  

ao máximo, os esforços teáticos com a criação de condições mais favoráveis para o desenvolvi-

mento pessoal na trilha da evolução consciencial da cotidianidade diuturna e multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo ótimo provém do idioma Latim, optimus, “muito bom; o me-

lhor; excelente”, supino de bonus, “bom; conveniente; apto; útil; vantajoso; opulento; considerá-

vel”. O prefixo des procede do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; se-

paração; divisão; aumento; reforço; intensidade”. A palavra empenhar deriva do idioma Latim 

Tardio, impingnare, de pignus, “penhor; objeto penhorado”. Surgiu no Século XV. O termo de-

sempenho apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Optimização dos desempenhos. 2.  Otimização das performances.  

3.  Otimização das prioridades. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo otimização: 

optimização; optimizada; optimizado; optimizante; optimizar; optimizável; otimizada; otimizado; 

otimizante; otimizar; otimizável. 

Neologia. As duas expressões compostas otimização dos desempenhos eventuais e otimi-

zação dos desempenhos permanentes são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Pessimismo pessoal. 2.  Desânimo pessoal. 

Estrangeirismologia: a otimização e o upgrade da autoproéxis pela participação na ma-

xiproéxis; a otimização do know-how evolutivo; o goal da omnieficácia evolutiva; as técnicas 

conscienciométricas do continuous selfimprovement; os personal efforts máximos na determina-

ção, aquisição e aprimoramento dos atributos conscienciais prioritários. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades na existência humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os maturopensenes; 

a maturopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a otimização dos desempenhos; a otimização aplicada a cada setor da conduta 

pessoal; a otimização da autoproéxis; os insumos mentaissomáticos oferecidos pela Consciencio-

logia para a otimização da realização da tares; a otimização da produtividade pessoal. 

 

Parafatologia: a autoparaperceptibilidade aplicada à otimização da autevolução; a  auto-

vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo exercícios físicos–exercícios intelectuais. 

Principiologia: o princípio do acesso universal e irrestrito à otimização evolutiva;  

o princípio da otimização evolutiva através da interassistencialidade cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentado na evolução cons-

ciencial. 
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Teoriologia: a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a teoria da otimização 

do tempo. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas aplicadas à evolução consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do bem-estar holossomático na otimização da autevolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da produção pessoal. 

Enumerologia: o desempenho; o desenvolvimento; a operacionalização; a produmetria; 

a homeostase; a autevolução; a Homomaturologia. 

Binomiologia: o binômio priorização-otimização. 

Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a interação 

acertos lúcidos–otimização autevolutiva. 

Crescendologia: o crescendo organização-sistematização-realização. 

Trinomiologia: o trinômio seleção-otimização-compensação; o trinômio otimização-po-

tencialização-eficácia. 

Polinomiologia: o polinômio dieta nutritiva–sono repousante–ginástica regular–agili-

dade cerebral. 

Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa. 

Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a criteriofilia; a verbofilia; a neofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia; a auto-

didaticofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a abstratoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a para-

psicoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Soma-

tologia; a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Parapercepciolo-

gia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens optimus; o Homo sapiens exercitor; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens analy-

ticus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evo-

lutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: otimização dos desempenhos eventuais = a condição jejuna da conscin 

ainda imatura, simplista, semiorganizada, com ações parciais; otimização dos desempenhos per-

manentes = a condição madura da conscin de ações organizadas, sistemáticas, abrangentes e in-

tegrais. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia Conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 procedimentos básicos, multifacéticos e prioritários para a melhoria da vida evolutiva da cons-

cin lúcida: 

01.  Afetividade: a otimização psicossomática pessoal; a sexualidade madura; a dupla 

evolutiva. 

02.  Dieta: a otimização dietética; a alimentação pessoal equilibrada; o nutricionismo 

teático. 

03.  Gescon: a otimização da gestação consciencial; a dinamização da autoproéxis;  

a busca do compléxis. 

04.  Interassistencialidade: a otimização da megafraternidade; a intercompreensão;  

o código pessoal de Cosmoética. 

05.  Medicamentos: a otimização da saúde física e mental; o checkup periódico. 

06.  Mentalsomática: o autodiscernimento teático; a otimização cognitiva; a intelectua-

lidade; o autodidatismo; o autoparapsiquismo. 

07.  Sociabilidade: a otimização da vida social; o cultivo do círculo de amizades. 

08.  Somática: a otimização orgânica pessoal; a esteira ergométrica; os exercícios físi-

cos; o desporto; a vida cerebelar ou psicomotriz. 

09.  Sono: a carga horária de sono pessoal; a otimização ideal do tempo prioritário;  

a manutenção da autodisponibilidade física. 

10.  Trabalho: a profissão pessoal; a otimização profissional; o pé-de-meia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a otimização dos desempenhos, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

03.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Candidatura  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Compensação  mentalsomática:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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12.  Linha  de  montagem:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

15.  Seleção  consciencial:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

 

A  INICIATIVA  DA  OTIMIZAÇÃO  PERMANENTE  DOS  

DESEMPENHOS  PESSOAIS  EVIDENCIA  O  GRAU  ELEVADO  

DE  HOLOMATURIDADE  EVOLUTIVA,  PRIORITÁRIA  E  COS-
MOÉTICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a otimização nos esforços dos próprios 

desempenhos evolutivos? Sempre? 
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O X I G E N A Ç Ã O    P E N S Ê N I C A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A oxigenação pensênica é o aprimoramento da ortopensenização da cons-

cin, homem ou mulher, resultante dos estudos teáticos do Paradireito, ocasionando a qualificação 

do autodesassédio consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático.  

Etimologia. O vocábulo oxigenar procede do idioma Francês, oxygène, “oxigênio”. Sur-

giu no Século XIX. O termo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo 

sentimento procede igualmente do idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Fran-

cês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; 

fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Sur-

giu no Século XIV. A palavra energia provém do idioma Francês, énergie, derivada do idioma 

Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Limpeza pensênica. 2.  Revigoramento pensênico. 3.  Dignificação 

da autopensenidade. 4.  Salubrificação ortopensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas oxigenação pensênica, oxigenação pensênica bá-

sica e oxigenação pensênica avançada são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Patopensenização. 2.  Autointoxicação pensênica. 3.  Recrudesci-

mento patopensênico. 4.  Pensenização viciada. 

Estrangeirismologia: o pensamento clean; o cada caso estudado per se; o approach pa-

radireitológico; o tratado Homo sapiens pacificus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às análises paradireitológicas das realidades do Cosmos. 

Coloquiologia: o jogar água na fervura mental; a limpeza do bolor mental; o não entrar 

na onda de conflitos; o oxigênio libertador da asfixia causada pela bitola dos condicionamentos 

multimilenares. 

Filosofia: o Humanismo; o Tenepessismo; o Universalismo; o Cosmismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a oxigenação pensênica; o holopensene pessoal da cosmoeticidade; o ho-

lopensene paradireitológico; o holopensene dos Serenões; o holopensene das reurbexes; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; a depuração autopensênica; a eliminação dos exopensenes patológicos; a autopense-

nidade límpida e cosmolínea; o holopensene higienizado; o holopensenograma. 

 

Fatologia: a neoabordagem autodesassediadora; o referencial cosmoético; a análise anti-

egoica; a autoinserção cósmica; o autodiscernimento funcionante; a inteligência evolutiva (IE) es-

boçante; a autolucidez crescente; as ideias acima das pessoas; o todo e cada consciência; o ato 

ininterrupto de pensar bem; o bem-estar coletivo como meta geral; o respeito às escolhas alheias; 

a omissuper; a concessão anticonflitiva; a solucionática desassediadora. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquis-

mo lúcido; a sinalética parapsíquica alertante; as parapercepções elucidadoras; os parafatos rein-

terpretadores dos fatos; as desassins desanuviadoras; a implantação do hábito da higiene consci-

encial; a prática diária vitalícia da tenepes; as vivências parafenomênicas reciclogênicas; o ampa-
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rador de função esclarecedor; as inspirações extrafísicas renovadoras; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); a Pré-Intermissiologia; a autotransafetividade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a eliminação do sinergismo práticas antievolutivas–autovimitização;  

o corte do sinergismo vítima-algoz; a supressão do sinergismo autoconflitividade-heteroconflitos; 

a superação do sinergismo pensar mal–sustentar assediadores; a evitação do sinergismo autocon-

trariedade-retaliação; o fim do sinergismo injustiça–justiça pelas próprias mãos. 

Principiologia: o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio do me-

lhor para todos; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica cosmoética; o prin-

cípio da afetividade incondicional. 

Codigologia: o refinamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) por meio dos estu-

dos paradireitológicos benéficos. 

Teoriologia: a teoria e a prática da Paradireitologia. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica 

da reinterpretação dos fatos; a técnica de duvidar das certezas pessoais; as técnicas energéticas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; os voluntários da Juriscons; os vo-

luntários da Cosmoethos; as lições no paravoluntariado da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos salutares da compreensão e aplicação, mesmo incipientes, do Pa-

radireito no cotidiano; os efeitos da análise cosmoética autodesassediadora; os efeitos da abor-

dagem evolutiva no autodesassédio; os efeitos restritivos da convivência com o similar; os efeitos 

do Paradireito na omniconvivialidade; os efeitos dos filmes dramáticos na autoconsciencio-

metria. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para compreender o Paradireito; a su-

peração das retrossinapses fossilizantes; a recuperação das paraneossinapses do Curso Intermis-

sivo (CI). 

Ciclologia: o ciclo das interpretações; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo dos reencon-

tros conscienciais; o ciclo da interassistência; o ciclo das leis intrafísicas; o ciclo da repetição 

da História; o ciclo da pensenização. 

Enumerologia: a ética profissional; a ética nas interrelações; a bioética; a ética empresa-

rial; a ética na educação; a ética na comunicação; a metaética. 

Binomiologia: o binômio recin-ortopensenidade; o binômio autoliderança-heteroliber-

tação; o binômio parapsiquismo-universalismo; o binômio autorrespeito-amparabilidade; o bi-

nômio convivialidade-compreensibilidade; o binômio fatos-parafatos; o binômio autodesassédio–

–locus de controle interno. 

Interaciologia: a interação aprofundamento das verpons–reciclagens intraconscienci-

ais; a interação autexperimentação–pesquisa bibliográfica; a interação eliminação de patopense-

nes–sustentação da homeostase consciencial relativa; a interação depuração autopensênica– 

–identificação dos exopensenes doentios; a interação cérebro-paracérebro; a interação megar-

responsabilidade–Curso Intermissivo; a interação Higiene Consciencial–Cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo harmonia pessoal–bem-estar geral; o crescendo reflexões 

paradireitológicas–mudanças pensênicas; o crescendo valores da Socin–fundamentos do Paradi-

reito; o crescendo apreensão de parafatos–ampliação da cosmovisão; o crescendo autodesassé-

dio–gabarito interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio autodesvalorização–omissão deficitária–afastamento do am-

paro; o trinômio parafenômenos–reciclagem de valores–mudança comportamental; o trinômio 
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autodesassédio–autonomia consciencial–efetividade interassistencial; o trinômio antibagulhismo 

pensênico–espaço mental–neoideias. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autorganização-autoincorrupção-autodesassé-

dio; o polinômio ampliação da compreensão–reposicionamento fraterno–ações efetivas–resulta-

dos evolutivos; o polinômio cuidados somáticos–desbloqueio energético–equilíbrio emocional– 

–higiene mental–limpeza parapsíquica; o polinômio autassédio–confusão mental–apriorismo– 

–monoideísmo; o polinômio esbregues evolutivos–amadurecimento consciencial–priorização in-

terassistencial–prática cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo economia de bens / economia de males; o antagonis-

mo conscin vulgar / conscin intermissivista; o antagonismo justiça humana / Paradireito; o anta-

gonismo autovitimização / vitimização não cavada; o antagonismo lógica intrafísica / lógica mul-

tidimensional; o antagonismo contradições / coerência; o antagonismo aparência / essência. 

Paradoxologia: o paradoxo de haver igualdade na diferença; o paradoxo de a ideia no-

va remover a ideia arraigada. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a teática das leis evolutivas; a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Cos-

moética; a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a conscienciofilia; a naturofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a recinofobia; a interaciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da apriorismose; a síndrome da 

autovitimização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de julgar; a mania de opinar sem dados suficientes; a mania de to-

mar partido dos afetos; a mania de acatar a opinião pública; a mania de distorcer a realidade. 

Mitologia: o mito das instituições intrafísicas salvadoras. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a psicoteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Pensenologia; a Autodesassediologia; a Cos-

moeticologia; a Verponologia; a Teaticologia; a Etologia; a Autodiscernimentologia; a Holopen-

senologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a personalidade autocrítica. 

 

Masculinologia: o paradireitólogo; o conscienciólogo; o tenepessista; o acoplamentista; 

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  

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 paradireitóloga; a consciencióloga; a tenepessista; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplaris-

ta; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens lucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens in-

termissivista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: oxigenação pensênica básica = a do paradireitólogo iniciante; oxigena-

ção pensênica avançada = a do paradireitólogo veterano. 

 

Culturologia: a cultura da harmonização; a cultura dos direitos conscienciais. 

 

Sugestão. Importa sugerir aos interessados, atenção aos experimentos acessíveis no coti-

diano passíveis de propiciar a vivência do Paradireito. 

Procedimentos. Eis, listadas na ordem funcional, 4 etapas básicas para realização do ex-

perimento paradireitológico, acessíveis e encontradiços no cotidiano: 

1.  Conflitos. Listar de 1 a 3 situações conflitivas. 

2.  Motivos. Identificar os possíveis motivos do autassédio nesses contextos. 

3.  Abordagem. Analisar o caso sob a ótica do Paradireito. 

4.  Resultados. Experimentar o ato de abrir mão e avaliar os resultados. 

 

Exemplos. Eis, listados na ordem alfabética, 25 exemplos de elementos, condições, pos-

turas ou situações, para abrir mão: 

01. Abrir mão da ajuda (da assistência). 

02. Abrir mão da atividade. 

03. Abrir mão da desavença.  

04. Abrir mão da escolha. 

05. Abrir mão da justiça. 

06. Abrir mão da oportunidade. 

07. Abrir mão da satisfação transitória. 

08. Abrir mão da verdade. 

09. Abrir mão da vontade pessoal. 

10. Abrir mão de competir. 

11. Abrir mão de ganhar. 

12. Abrir mão de ter razão. 

13. Abrir mão do capricho. 

14. Abrir mão do cargo (da função). 

15. Abrir mão do convencimento. 

16. Abrir mão do crédito. 

17. Abrir mão do dinheiro. 

18. Abrir mão do direito pessoal. 

19. Abrir mão do filho. 

20. Abrir mão do lugar (da vaga).  

21. Abrir mão do medo de perder. 

22. Abrir mão do objeto (do pertence). 

23. Abrir mão do poder (do mando, do controle). 

24. Abrir mão do reconhecimento. 

25. Abrir mão do tempo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a oxigenação pensênica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

08.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Intraconsciencialidade  parajurídica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

10.  Laboratório  conscienciológico  da  Paradireitologia:  Paradireitologia;  Homeostá-

tico. 

11.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  DO  PARADIREITO  É  VALIOSA  CONTRIBUIÇÃO  

AOS  PRÉ-SERENÕES  PARA  VENTILAREM  AS  IDEIAS,  AU-
TODESASSEDIAREM-SE  E  PROGREDIREM  ATÉ  ALCANÇAR  

A  COSMOETICIDADE  EXIGIDA  NA  PARAJURISPRUDÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o estudo do Paradireito objetivando man-

ter a higidez pensênica? Quais têm sido os resultados dessa prática? 

 

K. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16217 

 

 

 

 

P 
 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16218 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16219 

P A C I Ê N C I A    I N C Ó L U M E  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paciência incólume é a capacidade de a consciência utilizar a Inteligên-

cia Evolutiva (IE) para resistir serenamente às adversidades e complexidades das experiências 

proexológicas, mantendo postura pensênica cosmoética, equilibrada, linear, com profunda inter-

compreensão diante das relações intra e interconscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo paciência deriva do idioma Latim, patientia, “capacidade de supor-

tar; constância; submissão; servilismo; faculdade de resistir”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo 

incólume procede também do idioma Latim, incolumis, “que não sofreu mal algum; incólume; são 

e salvo; intato; inteiro”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Paciência imperturbável. 2.  Resignação funcional. 3.  Persistência 

cosmoética. 4.  Perseverança técnica. 5.  Tolerância calculada. 

Neologia. As duas expressões compostas paciência incólume inata e paciência incólume 

adquirida são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Falta de paciência; impaciência. 2.  Irritabilidade frente às adversi-

dades. 3.  Intolerância às dificuldades. 4.  Tolerância disfuncional. 5.  Resignação estagnadora.  

6.  Precipitação ruinosa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interassistenciologia. 

Coloquiologia: a paciência de Jó; o saco de paciência; o ato de torrar a paciência;  

a paciência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. 

Proverbiologia. Eis 4 provérbios relacionados ao tema: – Um momento de paciência po-

de evitar um grande desastre; um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Paciên-

cia tem limite. Paciência é a sabedoria da espera. A paciência é amarga, mas seu fruto é doce. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de pacificação íntima; o holopensene pessoal da 

pensenidade cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade autopensênica; as assinatu-

ras pensênicas interassistenciais; as influências pensênicas recíprocas; a autopensenização reflexi-

va auto e heterocrítica; a conquista dos pacienciopensenes. 

 

Fatologia: a paciência incólume; o entendimento prático da horizontalidade entre as 

consciências; a paciência sendo a fonte inesgotável da megafraternidade; a resignação funcional 

frente às próprias experiências; a acalmia consciencial perante à evolução; a virtude da intercom-

preensão; a paciência sendo ferramenta de paz íntima; o ato de perseverar nas tarefas rotineiras;  

a constância inabalável para as recins ad aeternum; a vontade firme e calculada para superação 

dos frequentes obstáculos; a disposição favorável e persistente nas rotinas úteis; a atitude benevo-

lente; a pacificação íntima conquistada pelo autoconhecimento; a postura madura de omissuper 

nas relações interconscienciais; a postura inabalável diante das dificuldades alheias; a serenidade 

dos ânimos ante às complexidades experimentadas; a prospecção dos acontecimentos pelo plane-

jamento detalhado; a racionalidade autoconsciente exercitada na técnica da exaustividade; a visão 

sensata da cronêmica perante a evolução; a lida produtiva e pacienciosa no emprego do tempo;  

a isenção paciente e cosmoética nas particularidades das relações afetivas; o compromisso de 

perseverar na busca da solução dos conflitos pessoais e grupocármicos; a imparcialidade me-

diante o conhecimento das decisões alheias; a frieza calculista cosmoética; a eutimia; a serenidade 
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acolhedora quando das vicissitudes experimentadas pelo grupo evolutivo; a acalmia intracons-

ciencial; a força presencial derivada da paciência; o bom humor predispondo à paciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconfiança 

parapsíquica; o ato de saber da compreensão dos amparadores frente às inépcias parapsíquicas;  

a manutenção da psicosfera aberta e favorável às relações intraconscienciais saudáveis; a autopa-

raperceptibilidade sadia indicando os rumos autevolutivos; a autossustentabilidade na conexão 

com a paraprocedência; a sinalética energética e parapsíquica pessoal do mecanismo assistencial; 

o ato de saber da coexistência multidimensional; a transparência extrafísica compulsória; a rotina 

parapsíquica interassistencial avançada; a doação de ECs balsâmicas ininterruptamente; o rol das 

sinaléticas energoparapsíquicas consolidado e em franca expansão; a exteriorização de energias 

conscienciais harmonizadoras e universalistas; o aumento inédito do percentual de racionalidade 

no extrapolacionismo parapsíquico; a megaeuforização predispondo à pacificação e à intercom-

preensão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paciência-pacificação; o sinergismo atenção-educação- 

-paciência; o sinergismo autoprodutividade-paciência-resultados; o sinergismo das iniciativas de 

fraternidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética– 

–autorganização eficaz; o sinergismo prestar assistência–ser assistido; o sinergismo carisma 

pessoal–voliciolina. 

Principiologia: o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da evolução inter-

assistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória; 

o princípio da descrença; o princípio da cultura da paz; o princípio da intercompreensão. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o códego da conscin intermissivis-

ta; os códigos sociais da boa convivência; o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código 

duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de prioridades 

pessoais. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da coerência; a teoria da evolu-

ção grupal das consciências; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da amizade; a teoria 

e prática da assistência mútua; a teoria da desperticidade; a teoria do Curso Intermissivo. 

Tecnologia: a técnica do autaperfeiçoamento contínuo; a técnica da tarefa energética 

pessoal (tenepes); a técnica de levar tudo de eito; a técnica da exaustividade; a técnica da tares; 

a técnica de contar até dez; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica da distração pro-

dutiva; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do EV; a técnica de escrever as próprias 

reflexões. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à interassistencialidade; o voluntariado da 

reeducação voliciolínica; o voluntariado conscienciológico representando oportunidade de de-

senvolvimento do epicentrismo consciencial; a vinculação inabalável no paravoluntariado cos-

moético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio 

Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Se-

renões. 

Efeitologia: o efeito da interassistencialidade prioritária; os efeitos autolibertadores da 

transparência pessoal; os efeitos interassistenciais do abertismo consciencial; o efeito das ações 

cosmoéticas; o efeito das conquistas evolutivas; os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre 
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o psicossoma; os efeitos das energias interconscienciais; os efeitos animadores da vivência das 

posturas pacíficas; os efeitos evolutivos da pacipensenidade. 

Neossinapsologia: a aquisição pessoal de neossinapses e paraneossinapses; a paravi-

vência teática do Curso Intermissivo, calibrando ortotendências pessoais, a partir das neossinap-

ses adquiridas; a formação de neossinapses benévolas e desassediantes; as neossinapses geradas 

pelo acolhimento assistencial intra e extrafísico; a retribuição por meio da tares potencializando 

as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da libertação grupocármica; a paciência para aguardar o fechamento 

do ciclo de realizações; o ciclo autexperimentação-autoconstatação-autocomprovação-autocon-

vicção; o ciclo verificação-reverificação-afirmação; o ciclo periódico de atualização das auto-

convicções. 

Enumerologia: a capacidade de manter o equilíbrio; a capacidade de pacificação ínti-

ma; a capacidade de autorganização intraconsciencial; a capacidade de apaziguamento de confli-

tos; a capacidade de manutenção do megafoco; a capacidade de resistência às adversidades; a ca-

pacidade de sustentação energética. 

Binomiologia: o binômio dever-paradever; o binômio racionalidade cosmoética–senti-

mento interassistencial elevado; o binômio coerência consciencial–autoridade cosmoética; o bi-

nômio passividade-assertividade; o binômio autorreflexões periódicas–recins permanentes; o bi-

nômio admiração-discordância; o binômio mansidão pacificadora–firmeza decidida. 

Interaciologia: a interação (dupla) assistente-assistido; a interação automotivação cos-

moética–rendimento evolutivo maior; a interação êxitos proexológicos–saldo da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

Crescendologia: o crescendo satisfação íntima–autopacificação; o crescendo autocon-

trole–equilíbrio mental; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva; o crescendo 

evolutivo sementeira intrafísica–colheita extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio coerência- 

-sinceridade-transparência; o trinômio autodepuração pensênica–autorregulação comportamen-

tal–autocomposição da personalidade; o trinômio universalismo-megafraternidade-Cosmoética; 

o trinômio paciência-benemerência-evolução; o trinômio gratidão às heterocríticas construtivas– 

–perdão às heterocríticas destrutivas–autocriticidade sadia. 

Polinomiologia: o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconscien-

cial–inteligência interassistencial–inteligência evolutiva; o polinômio volição-intenção-decisão- 

-determinação; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–autorganização eficaz–determi-

nação evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo au-

toridade verbaciológica / prepotência; o antagonismo extremo maximizar o bem / minimizar  

o mal. 

Paradoxologia: o paradoxo da passividade ativa; o paradoxo amizade-debate. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a evoluciocracia; 

a conscienciocracia; a proexocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade consciencial; a lei da empatia; a lei do maior 

esforço retributivo; a lei da gratidão; as leis parassociais; a lei da responsabilidade evolutiva;  

a lei suprema. 

Filiologia: a voliciofilia; a interassistenciofilia; a intencionofilia; a conviviofilia; a deter-

minofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da distorção da realidade; a sín-

drome da mediocrização; a síndrome da distorção imaginativa intencional; a síndrome da absti-

nência da Baratrosfera (SAB). 

Holotecologia: a pacificoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a argumentoteca; a rece-

xoteca; a raciocinoteca; a coerencioteca; a cosmoeticoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Despertologia; a Conviviologia; a Intera-

ciologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Multidimensiologia; a Para-

direitologia; a Pacifismologia; a Ortopensenologia; a Voliciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin esforçada; a conscin exi-

tosa; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacifista; a conscin benfazeja;  

a conscin empática; a conscin afetiva; a conscin pacifista; a personalidade refinada; a conscin au-

todiscernidora; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o re-

educador; 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 para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pacificador; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a re-

educadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pacificadora; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapi-

ens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: paciência incólume inata = a postura cosmoética de intercompreensão, 

perante as experiências e expressões dos diversos estágios evolutivos conscienciais, manifestada 

espontaneamente pela consciência lúcida evoluída; paciência incólume adquirida = a postura 

cosmoética de intercompreensão, perante as experiências e expressões dos diversos estágios evo-

lutivos conscienciais, exercitada deliberadamente pela consciência em busca do autaperfeiçoa-

mento evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da profilaxia dos conflitos; a cultura da renúncia aos conflitos 

anticosmoéticos; a cultura da megafraternidade; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da 

pacificação; a cultura do bom humor; a cultura da anticonflitividade; a cultura da pacificação 

íntima. 

 

Holomaturologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, na ordem alfabética, 11 

exemplos da vivência da paciência incólume pela consciência interassistente: 

01.  Autodiscernimento: a sabedoria e o discernimento levado às últimas consequências 

cosmoéticas. 

02.  Autorado: o emprego da técnica da exaustividade. 

03.  Imperturbabilidade: a inabalabilidade frente ao egocentrismo cronicificado alheio. 

04.  Infiltração: cosmoética, mantenedora da interassistencialidade maxiproexológica. 

05.  Intercompreensão: a compreensão do lado ainda infantil, ou nó górdio, do adulto 

imaturo. 
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06.  Intermissão: o planejamento detalhado durante séculos pelo Serenão Reurbanizador 

para programação existencial de algumas décadas. 

07.  Itinerância: a manutenção da ortopensenidade frente aos ataques extrafísicos, du-

rante a docência itinerante. 

08.  Magnanimidade: a manutenção da pensenização benigna ao receber duras hetero-

críticas em acareação. 

09.  Megafocagem: a revisão constante das recins pessoais. 

10.  Pioneirismo: a espera, do conscienciólogo veterano, pelo amadurecimento de gera-

ções para compartilhar verpons. 

11.  Resiliência: o pronto restabelecimento na superação das crises evolutivas. 

 

Traforologia. Eis, segundo a Autoconscienciometrologia, 17 trafores da consciência, 

descritos em ordem alfabética, favoráveis à conquista da paciência incólume: 

01.  Amparabilidade: honrar o amparador, demonstrando plena interconfiança diante 

dos trabalhos a serem executados, não o deixando à espera. 

02.  Autabnegação: abrir mão dos próprios direitos em benefício de outrem, mentendo  

o megafoco evolutivo. 

03.  Autodomínio: dominar a pensenidade e estar lúcido para as interferências, sabendo 

priorizar a higiene intraconsciencial. 

04.  Autoparapsiquismo: manter o radar das parapercepções alerta às intrusões e abor-

dagens de consciexes. 

05.  Autotaquirritmia: dinamizar a execução eficaz das tarefas pessoais em tempo mí-

nimo. 

06.  Benignidade: pensenizar positivamente sobre as intenções e as ações alheias, man-

tendo a criticidade cosmoética. 

07.  Descrença: manter a mente aberta e neofílica para experimentar a evolução de ma-

neira realista, em acordo ao princípio da descrença. 

08.  Empatia: manter paraclima de docilidade e acolhimento permitindo a aproximação 

de consciências na psicosfera pessoal. 

09.  IE: exercitar a aceitação das realidades evolutivas e a permanência da intercompre-

ensão frente ao grupocarma. 

10.  Lisura: manter postura de discrição e refinamento no trato interconsciencial, sem 

excessos ou intrusões. 

11.  Pacificação: conservar-se em estado íntimo de mansidão, brandura e calma para 

manter a mente lúcida, domesticada, sossegada, sobrepairando os impulsos e precipitações. 

12.  Perseverança: manter postura firme, tenaz e constante, aplicando a força presencial 

na exemplificação de posturas cosmoéticas. 

13.  Posicionamento: posicionar-se de modo destemido e decidido. 

14.  Prudência: agir com moderação e comedimento evitando conflitos possíveis de se-

rem observados previamente. 

15.  Resignação: renunciar espontânea e pacificamente, de caso pensado, à suposta con-

dição agradável em favor da interassistência. 

16.  Sustentabilidade: suportar dignamente as experiências independentemente da pres-

são extrafísica e da crise evolutiva. 

17.  Tarismo: esclarecer na medida certa para posteriormente encaminhar o assistido 

adequadamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paciência incólume, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  EXERCÍCIO  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  IMPULSIONA  

A  CONQUISTA  DA  PACIÊNCIA  INCÓLUME,  OPORTUNIZAN-
DO  ÀS  CONSCIÊNCIAS  INTERCOMPREENSÃO  COSMOÉTI-

CA  ENTRE  DISTINTOS  NÍVEIS  DE  EXPRESSÃO  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca sinceramente vencer os conflitos íntimos, 

racionalmente, desenvolvendo e colocando em prática a paciência, diante de tudo e de todos? Vo-

cê ainda perde as estribeiras diante da falta de experiência alheia e dos pequenos desconfortos co-

tidianos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lacerda, Milton Paulo; Paciência Ter ou não Ter?; Psicologia dos Momentos Conturbados; 134 p.; 14 

caps.; 5 enus.; 21 x 13,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1995; páginas 9 a 130. 
2.  Ryan, M. J.; O Poder da Paciência; 188 p.; 6 caps.; 47 refs.; 20,5 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, 

RJ; 2006; páginas 11 a 183. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 923, 924, 991 a 996 e 1.013. 

4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 46 a 52. 

 

E. E. 
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P A C I O G R A M A  
( P A C I O L O G I A )  

      

I.  Conformática 

 

Definologia. O paciograma é o instrumento para identificação e medida dos traços de 

personalidade pacíficos e bélicos, com base em questionário autavaliativo, utilizado pela conscin, 

homem ou mulher, visando à autorreciclagem intraconsciencial.  

Tematologia. Tema central homeostático.  

Etimologia. O primeiro elemento de composição pac(i) procede do idioma Latim, pax, 

pacis, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII. O segundo elemento de 

composição grama vem do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; 

inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; al-

garismo; acento gráfico; figura de Matemática”. 

Sinonimologia: 1.  Medição da autopacificação. 2.  Instrumento de medida do potencial 

autopacificador. 3.  Métrica do perfil paciológico.  

Neologia. O vocábulo paciograma e as duas expressões compostas paciograma primário 

e paciograma avançado são neologismos técnicos da Paciologia. 

Antonimologia: 1.  Instrumento de medida psicológica da consciência. 2.  Instrumento 

de medida do potencial intelectual. 3.  Instrumento de medida da autestagnação evolutiva. 

Estrangeirismologia: os insights evolutivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância evolutiva da autopacificação. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  Passivida-

de, não. Pacificação. Declaremos a paz. Antecipemos-nos ao perdão. 

Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 ortopensatas pertinentes ao tema: 

1.  “Autorreflexões. Na fase pré-humana da evolução, através dos milênios, aprende-

mos a viver a violência na condição de predadores, a fim de sobrevivermos. Agora, na fase huma-

na, apresentamos dificuldade para sermos pacíficos. Tal estado somente melhora com as autorre-

flexões contínuas”. 

2.  “Megarrefúgio. A sua inteligência torna-se culminante quando você converte o mi-

crouniverso íntimo no megarrefúgio da paz”. 

3.  “Paz. Nem a ressoma e nem a dessoma dão paz à consciência. A paz é uma conquista 

íntima, cada vez maior, dos autesforços da consciência, independentemente das tribulações, cho-

ques e entrechoques da evolução”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da análise da paz íntima; o holopensene pessoal da 

autopacificação; o holopensene pessoal da autocrítica cosmoética; o holopensene pessoal da auto-

investigação dos trafares; o esforço pessoal para desconstrução do holopensene bélico; os paci-

pensenes; a pacipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autesforços na tentativa de 

aproximação com o holopensene dos Serenões.  

 

Fatologia: o paciograma; a medida da autopacificação; a autoinvestigação dos trafores 

relacionados à pacificação já conquistados; a autoinvestigação dos trafares relacionados ao beli-

cismo ainda a superar; a decisão de investir na reciclagem intraconsciencial dos traços belicistas; 

o autodiscernimento quanto ao emprego de traços paciológicos; a autopacificação através dos em-

preendimentos interassistenciais; o plano de melhorias calculado pela conscin; a importância da 

aplicação periódica do paciograma; a verificação persistente da Errologia Pessoal; o passo a passo 

da elaboração do paciograma; o autoquestionamento na escolha das perguntas; o diário de regis-

tros do paciograma; as sincronicidades relacionadas à elaboração do paciograma; a constituição 
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consciente do fraternismo para todos; o megatrafor da gratidão; a estratégia de a conscin romper 

o gargalo bélico para evoluir; o estudo de causas relacionado ao paciograma; a projeciografia 

otimizando a fixação das neoideias acerca da paz no cérebro físico; o autesforço na síntese de 

elementos diferentes; a aprendizagem de analisar antes de avaliar; o juízo crítico; o abertismo de 

ambicionar a conquista de trafores pacíficos; a dissidência de grupos bélicos; o empenho decidido 

na resolução de autoconflitos; a experiência de vivenciar a serenidade diante de agressão bélica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os parafenômenos 

vivenciados com o estudo da temática da paz; a sinalética energética e parapsíquica pessoal evi-

denciando a presença do amparador técnico da paz; os neocons recuperados do Curso Intermissi-

vo (CI); o acesso às paradisciplinas da paz; as sugestões dos amparadores extrafísicos especialis-

tas em paz para a elaboração do paciograma; o vislumbre do grupo de paracientistas da paz atra-

vés da clarividência viajora; a paraconexão com amparadores paciólogos; o alerta dos amparado-

res extrafísicos quanto à importância da autaplicação do paciograma; a projeção de mentalsoma 

ampliando a visão de conjunto acerca do conteúdo do paciograma; a experiência de cosmoconsci-

ência expandindo a compreensão do paciograma; o exercício do paciograma afetando as interrela-

ções multidimensionais grupocármicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paz íntima–acolhimento pacífico; o sinergismo serenida-

de consciencial–tranquilidade íntima; o sinergismo higidez pensênica–postura homeostática. 

Principiologia: a aplicação do princípio da descrença (PD) abrindo a porta para a auto-

nomia consciencial; o princípio da primazia da autavaliação sobre a heteravaliação; o princípio 

da autorreflexão evolutiva; o princípio do entendimento íntimo da paz; o princípio de a paz ser 

responsabilidade íntima; o princípio do desenvolvimento da paz mentalsomática; o princípio do 

autesforço insubstituível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); a eliminação dos códigos grupais de beligerância. 

Teoriologia: a teoria da paz; a teoria da reconciliação íntima. 

Tecnologia: a técnica do paciograma; a técnica do Conscienciograma; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica da tenepes; as técnicas para produzir a projeção lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório consciencioló-

gico da Cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Paciólogos; o Colégio Invisível da Serenologia; 

o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito reciclogênico da aplicação do paciograma; o efeito balsâmico das 

neoideias paciológicas. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses paciológicas durante a aplicação do pa-

ciograma; as neossinapses adquiridas no exercício diário da autopesquisa. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo das desconstruções dos conceitos bélicos; o ciclo da autor-

reciclagem intraconsciencial; o ciclo autorreflexão íntima–autodiagnóstico. 

Binomiologia: o binômio incorruptibilidade mental–ortopensenidade; o binômio paz lo-

cal–paz global; o binômio plantio-colheita. 

Interaciologia: a interação autopesquisa-autorrenovação; a interação autodepuração- 

-automaturação. 

Crescendologia: o crescendo autodiagnóstico simples–autanálise composta; o crescen-

do paz imposta–paz libertária; o crescendo traços bélicos–traços pacíficos; o crescendo qualifi-

cação pensênica–autodesassédio mentalsomático. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio pesquisa-leitura-consul-

ta; o trinômio valores conciliáveis–interesses compatíveis–coexistência harmoniosa; o trinômio 

observação-vivência-maturidade; o trinômio megafoco comum–compromisso coletivo–desafio 
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compartilhado; o trinômio reconhecimento-aceitação-reciclagem; o trinômio interação-media-

ção-concentração. 

Polinomiologia: o polinômio memória-cognição-autorreflexão-mundividência; o poli-

nômio reconciliação–libertação–pacificação–paz íntima; o polinômio-soma-energossoma-psico-

ssoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo arsenal bélico / avanço paciológico; o antagonismo 

conflitos bélicos / paz íntima; o antagonismo paradireito / antidemocracia; o antagonismo auta-

valiação / acriticismo.  

Paradoxologia: a condição paradoxal da passividade ativa; o paradoxo de a maturida-

de ser a soma do aprendizado da superação das imaturidades. 

Politicologia: a parademocracia em prol da paz evolutiva libertária; a política dos cien-

tistas da paz priorizando pesquisas paciológicas. 

Legislogia: as leis do Paradireito; a lei do maior esforço na construção coletiva da paz 

universal. 

Filiologia: a paciofilia; a criticofilia; a ortofilia; a neofilia; a ortoconviviofilia; a auto-

conscienciometrofilia. 

Fobiologia: a alodoxafobia; a autocriticofobia; a reciclofobia; a tecnofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a sofomania. 

Holotecologia: a pacificoteca; a maturoteca; consciencioteca; a evolucioteca; a cogno-

teca; a parapsicoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a proexoteca; a recexo-

teca. 

Interdisciplinologia: a Paciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia;  

a Serenologia; a Tecnologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pacífica; a conscin pacifista; a conscin serenóloga; a conscin 

antibelicista; a conscin pacificadora. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o paciólogo; o desperto; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pacióloga; a desperta; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Ho-

mo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus; o 

Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paciograma primário = o instrumento aplicado no primeiro exercício de 

medida autavaliativa dos traços bélicos a serem reciclados pela conscin; paciograma avançado  

= o instrumento aplicado no exercício continuado de avaliação da qualificação teática dos traços 

paciológicos pela conscin. 

 

Culturologia: a cultura da paz; a cultura da autavaliação lúcida. 

 

Proposta. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 50 autoques-

tionamentos passíveis de compor o paciograma, a serem pontuados em escala de 0 a 10 pela cons-

cin interessada: 
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A.  Nosográficos: 

01.  Acriticismo. Qual o nível de autoindulgência quanto aos próprios traços violentos 

de personalidade já reconhecidos? 

02.  Agressividade. Qual o nível de domínio sobre os impulsos mais primitivos do sub-

cérebro abdominal?  

03.  Anedonismo. Qual o nível de rigidez ou evitação afetiva, decorrente de situações 

traumáticas ou violentas vivenciadas em relacionamentos? 

04.  Antissubumanidade. Qual o nível de beligerância contra os princípios conscienci-

ais subumanos? 

05.  Apedeutismo. Qual o nível de ignorância quanto aos impactos multidimensionais 

dos traços bélicos não superados? 

06.  Apriorismose. Qual o nível de apriorismo quanto a fatos ou evidências? 

07.  Antisseriexialidade. Qual o nível de aprisionamento à quadrimensionalidade, sem 

percepção da evolução consciencial através de múltiplas vidas intrafísicas? 

08.  Arrogância. Qual o nível de prepotência ao subestimar ou tentar inibir os talentos 

alheios? 

09.  Autassédio. Qual o nível de conscientização quanto aos autassédios? 

10.  Autocorrupção. Qual o nível de ruminação mental beligerante no dia a dia? 

11.  Autodesorganização. Qual o nível de desordem interna, cerebral e paracerebral? 

12.  Autoinsegurança. Qual o nível de falta de autoconfiança, com origem em traumas 

não superados? 

13.  Autorrepressão. Qual o nível de violência autaprisionadora contra si próprio? 

14.  Autovitimização. Qual o nível de masoquismo, a ponto de sentir prazer autopunin-

do-se? 

15.  Carrancismo. Qual o nível de aprisionamento ao passado, relutando em aceitar a re-

novação através da reciclagem? 

16.  Conflituosidade. Qual o nível de tumulto interno, retroalimentado com energias 

rancorosas? 

17.  Heterassédio. Qual o nível de autoconscientização quanto aos heterassédios? 

18.  Idolatria. Qual o nível de concordância, admiração ou mesmo adoração por perso-

nalidades da Socin vinculadas ao belicismo?  

19.  Imoralidade. Qual o nível de concordância ou compactuação com a imoralidade po-

lítica vigente na Socin, massacrando e mantendo conscins em subnível? 

20.  Inautenticidade. Qual o nível de dissimulação do ego verdadeiro, priorizando a sa-

tisfação das expectativas alheias? 

21.  Incomunicabilidade. Qual o nível de autoisolamento patológico, furtando-se à con-

vivialidade sadia com outras conscins? 

22.  Insensatez. Qual o nível de imprudências, riscos e autagressões capazes de inter-

romper a vida humana atual e comprometer a autevolução? 

23.  Ódio. Qual o nível de sentimentos destrutivos em relação a qualquer outra consciên-

cia ou princípio consciencial? 

24.  Vingança. Qual o nível de desejo, mesmo sutilíssimo, de infligir a outras consciên-

cias as dificuldades já vivenciadas por você? 

 

B.  Homeostáticos: 

25.  Amabilidade. Qual o nível de empatia, generosidade, cordialidade e respeito para 

com as demais consciências e princípios conscienciais? 

26.  Amizade. Qual o nível de constituição de vínculos sinceros e duradouros de amiza-

des evolutivas? 

27.  Amparofilia. Qual o nível de conexão e proximidade com o amparo de função téc-

nico e pacificador? 

28.  Autabsolutismo. Qual o nível de autoimperdoamento consciente, pacífico, sem au-

toculpas ou inculcamentos paralisantes? 
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29.  Autocoerência. Qual o nível de transparência da própria realidade consciencial nas 

manifestações do dia a dia, sem segredos, subterfúgios ou camuflagens? 

30.  Autocognição. Qual o nível de recuperação de cons e rememoração do conteúdo das 

disciplinas do Curso Intermissivo relacionadas ao Paradireito e aos conceitos da paz? 

31.  Autocrítica. Qual o nível de aprofundamento intraconsciencial em prol da paz ín-

tima? 

32.  Autopesquisofilia. Qual o nível de aprofundamento e priorização da pesquisa 

na identificação de trafores, trafares e trafais relacionados à auto e heteropacificação? 

33.  Autorganização. Qual o nível de planejamento para o preenchimento dos trafais 

relacionados à pacificação íntima? 

34.  Autorreciclofilia. Qual o nível de disposição para realizar cortes cirúrgicos de pos-

turas bélicas, permitindo-se a vivência da autopacificação? 

35.  Desamarração. Qual o nível de reconciliação evolutiva, desatando nós interprisio-

nais bélicos em favor da liberdade íntima? 

36.  Energossomaticidade. Qual o nível de emprego lúcido das energias conscienciais 

(ECs) visando à harmonização de ambientes e parambientes? 

37.  Exemplarismo. Qual o nível de exemplarismo harmonizante e pacificador perante si 

próprio e o Cosmos?   

38.  Gesconofilia. Qual o nível de dedicação à produção de gestações conscienciais refe-

rentes ao tema da paz? 

39.  Interassistência. Qual o nível de intercessão assistencial em prol de consciências 

desequilibradas, atormentadas e carentes de paz? 

40.  Mentalsomaticidade. Qual o nível de utilização do autodiscernimento no sentido de 

manter a ortopensenidade geradora de autoimpertubabilidade? 

41.  Neofilia. Qual o nível de abertismo lúcido a respeito das verdades relativas de ponta 

quanto à paz íntima? 

42.  Policarmalidade. Qual o nível de autocompreensão e vivência enquanto minipeça 

do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial? 

43.  Priorização. Qual o nível de dedicação à pesquisa dos traços pacíficos ociosos a se-

rem despertados? 

44.  Psicossomaticidade. Qual o nível de domínio lúcido e pacífico das emoções, sem 

autorrepressões castradoras? 

45.  Responsabilidade. Qual o nível de comprometimento com a manutenção da paz, ín-

tima e ao redor? 

46.  Serenidade. Qual o nível de manutenção da postura serena, mesmo diante de hete-

roconflitos? 

47.  Solidariedade. Qual o nível de autabnegação e disponibilidade íntima para ajudar, 

incluindo acolhimento fraterno e universalista? 

48.  Somaticidade. Qual o nível de utilização cosmoética, sadia e equilibrada do veículo 

físico, visando à conquista de macrossoma em vida humana futura? 

49.  Tenepessismo. Qual o nível de compreensão da tarefa energética pessoal (tenepes) 

enquanto portal interdimensional de pacificação planetária? 

50.  Traforismo. Qual o nível de identificação do megatrafor paciológico capaz de ala-

vancar a autoproéxis? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

02.  Conduta  desarmada:  Pacifismologia;  Homeostático. 
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03.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 
04.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 
05.  Enfrentamento  evolutivo:  Proexologia;  Homeostático.  
06.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
07.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 
08.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 
09.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 
10.  Pax  aeterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 
11.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 
12.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 
14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
15.  Serenauta:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  AUTOPESQUISA  ATRAVÉS  DA  APLICAÇÃO  DO  PACIO-
GRAMA  PERMITE  À  CONSCIN  MOTIVADA  A  AUTORRECI-

CLAGEM  DE  TRAÇOS  BELICISTAS,  CONDUZINDO-A  À  PA-
CIFICAÇÃO  ÍNTIMA  ATRAVÉS  DA  ORTOPENSENIDADE. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identifica os próprios traços bélicos e pacífi-

cos?  Motiva-se a aplicar o questionário proposto? 
 

Bibliografia  Específica: 
 
1.  Ceotto, Barbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. & posf. Leonardo Ro-

drigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 
22 estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.;  
1 apênd.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 123. 

2.  Gonçalves, Ângela; et al.; Experimentos Conscienciológicos na Ciência da Paz; Artigo; I Congresso 
Internacional de Autopesquisologia & V Jornada de Autopesquisa; Rio de Janeiro, RJ; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; 
Ed. Especial; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 18 enus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro- 
-Março, 2010; páginas 161 a 171. 

3.  Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref. Rosema-
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geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 141. 

4.  Rossa, Dayane; Oportunidade de Viver: Estudo sobre a Existência Humana e o Sentido da Vida; pref. 
Amin Lascani; revisores Equipe de Revisores da Editares; 328 p.; 8 seções; 47 caps.; 22 E-mails; 192 enus.; 1 foto; 1 mi-
nicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 179 termos; 10 filmes; 199 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 214. 

5.  Vieira, Vilma; Reforma Íntima; Artigo; I Encontro da Paz: Reflexões Conscienciológicas sobre a Paz; Sa-
quarema, RJ; 10-12.10.09; 1 E-mail; 5 enus.; 1 microbiografia; 6 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-
cienciologia (IIPC); Saquarema, RJ; 2009; páginas 233 a 240. 

6.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 
142 e 143. 

7.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
832, 833 e 836. 

8.  Idem; 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 242, 1.057 
e 1.268. 

 
V. V. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16231 

P A C I O L O G I A  
( H O L O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, 

técnicos e teáticos da paz, através do paradigma consciencial, englobando todas as manifestações 

da consciência nos múltiplos corpos, existências, dimensões e respectivas consequências evolu- 

tivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O primeiro elemento de composição pac(i) procede do idioma Latim, pax, 

pacis, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII. O segundo elemento de 

composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; trata-

mento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da paz. 2.  Pesquisa conscienciológica da paz. 3.  Pesquisa 

multidimensional da paz. 3.  Pesquisa da pacificação. 4.  Estudo da paz universalista. 5.  Ciência 

da pacificação. 

Neologia. O vocábulo Paciologia e as 3 expressões compostas Paciologia Egocármica, 

Paciologia Grupocármica e Paciologia Policármica são neologismos técnicos da Holopesquiso-

logia. 

Antonimologia: 1.  Ciência bélica; pesquisa militar. 2.  Irenologia. 3.  Polemologia.  

4.  Conflitologia. 6.  Segregacionismo. 7.  Belicismologia. 

Estrangeirismologia: o Ara Pacis; o locus pacis; a Pax Romana; a expressão latina pax 

vobis; a paz urbi et orbe; a Satyagraha; os Peace and Conflict Studies; o peacemaker; a peace of 

mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à conscientização da responsabilidade íntima na implantação da paz multidimensional. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paz: compromisso 

íntimo. 

Citaciologia: – Cada um tem que encontrar a paz no seu íntimo. E a paz, para ser ver-

dadeira, não pode depender das circunstâncias externas (Mohandas Karamchand Gandhi, 1869– 

–1948). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paz; os pensenes serenos; a pensenidade serena; 

os pacipensenes; a pacipensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopen- 

senes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cos-

moeticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; a fôrma holopensência pacífica; o holopensene pessoal da au-

topesquisa paciológica. 

 

Fatologia: o estudo da paz; a autovivência lúcida da pacificação íntima; a pesquisa da 

serenidade; o estudo do pacifismo; o movimento contínuo de autopacificação; as recins autopaci-

ficadoras constantes; o poder saudável da autopacificação; o autexemplarismo pacífico; a autori-

dade moral necessária para ser agente pacificador; as reciclagens grupais geradas pelas mudanças 

íntimas saudáveis; a paz enquanto atividade e não passividade; o dinamismo da paz; o universo da 

construtividade contínua da paz; a aproximação; a solidariedade; o traforismo; a confiança recí-

proca; os trabalhos conjuntos; a eliminação de fronteiras; o convívio pacífico pleno; a extinção da 

violência; a dissolução dos impulsos violentos e tendências belicistas; a eliminação das guerras;  

o desarmamentismo generalizado; o ocaso de qualquer forma de racismo; a profilaxia do bairris-
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mo; o desaparecimento do elitismo segregacionista; a remoção de trincheiras pessoais através das 

pesquisas paciológicas; o término do isolacionismo interconsciencial; o fim da imposição da paz; 

a desconstrução da ideia de conquistar a paz através do misticismo ou belicismo; a cessação das 

guerras santas e das guerras cujo pretexto é implementação da paz; a solidariedade e pacificidade 

além dos tempos de guerra; a renovação íntima provocada pelos neoconceitos sobre a paz; as au-

tossuperações pacificadoras; a superação da autocorrupção; a impossibilidade de se ter paz com 

autassédio; a reeducação das posturas arcaicas; o abrir mão de picuinhas assediadoras; a autodes-

conexão das redes privativas e públicas de difamação; a cessação das paródias, tapeações e mani-

pulações feitas em nome da paz; o desapego autoconsciente; a vida livre de facciosismos; a convi-

vência pacífica com as diferenças; a autodesassedialidade vivenciada; a benignidade enquanto pa-

drão; a satisfação benévola; o comportamento megafraterno; o amparo mútuo; a interassistência 

atuante; o saneamento dos emocionalismos; a desdramatização de problemas; a erradicação dos 

ressentimentos de qualquer espécie; o autoperdão; o heteroperdão; as retratações necessárias; as 

reconciliações inevitáveis; a recomposição grupocármica; o exercício da afetividade sadia;  

a constituição de dupla evolutiva (DE) enquanto minilaboratório essencial de pacificação; a pos-

tura pró-amparador; o uso dos trafores como sendo balizador das relações; o reposicionamento 

cosmoético gerado pelas recins autopacificadoras; a elaboração do vocabulário pessoal da paz;  

a liberdade de expressão responsável; o alcance social da paz; a dimensão supranacional da paz;  

a assistência sem fronteiras, universalista, megafraterna; a diversidade preferível à uniformidade; 

a anticonflitividade aglutinadora das consciências; a opção pela construção ao invés da degrada-

ção; a inclusão grupal catalisadora da evolução pessoal; a integração consciencial pelo melhor;  

o desenvolvimento conjunto; a interdependência pacífica e produtiva; a intercooperatividade lúci-

da fundamental para a obtenção e manutenção da paz; o estabelecimento de massa crítica pacifi-

cadora; a atuação policármica; a paz para todos; a sensação do dever cumprido; a realização satis-

fatória da proéxis; a pacificidade na condição de módulo fundamental da inteligência evolutiva 

(IE); as atitudes pacíficas gerando saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as recins pa-

cificadoras funcionando ao modo de degraus evolutivos; as gestações conscienciais pacificadoras; 

o I Encontro da Paz no Campus de Pesquisa IIPC, Saquarema, RJ, em 2009; a Carta de Saquare-

ma; a relação estreita da Paciologia com a Serenologia; a implantação do holopensene de paz no 

planeta Terra; a construção do Estado Mundial; a consolidação da Era Consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pesquisa multidi-

mensional da paz; os estudos de paz realizados nos Cursos Intermissivos (CI); a parapesquisa in-

terligada à pesquisa da paz; a contínua escola consciencial parapesquisística de métodos reeduca-

tivos pacificadores; o exercício constante do mentalsoma direcionado à serenidade íntima; a auto-

conscientização multidimensional (AM) eliminadora de conflitos; a deslavagem paracerebral dos 

resquícios da paz religiosa, ainda presentes nas consciências; a prática da tenepes contribuindo 

para a pacificação global; a projeção lúcida (PL) transformada em instrumento de paz; a comuni-

cabilidade interdimensional pacífica; a paradiplomacia evolutiva; o Paradireito compreendido  

e aplicado; a mediação interdimensional pacificadora; a evitação da fuga aos paradeveres indivi-

duais multidimensionais relativos à pacificação do planeta Terra; a interação consciente com  

a equipe de amparadores técnicos e especialistas em paz; o alcance interplanetário e multidimen-

sional dos movimentos pacificadores; o paradigma da inclusão multidimensional; a Parageopolíti-

ca Pacificadora; a paracultura da paz em comunexes avançadas; a Central Extrafísica da Frater-

nidade (CEF); as reurbanizações extrafísicas; o contato direto com o holopensene catalisador dos 

Serenões, incentivadores-mor da paz. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paciologia-Paradireitologia-Serenologia; o sinergismo 

das iniciativas de paz realizadas hoje no planeta Terra; o sinergismo compreensão-paz; o siner-

gismo paz íntima–paz coletiva; o sinergismo autopacificação dinâmica–recins contínuas; o siner-
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gismo pesquisas da paz–reconciliações necessárias; o sinergismo pacificação grupal–intercoo-

peração altruísta; o sinergismo ortopensidade-autopacificação. 

Principiologia: a aplicação dos princípios cosmoéticos; o princípio da descrença (PD) 

aplicado ao estudo da paz; o princípio da não agressão; o princípio da autopesquisa indispensá-

vel nas pesquisas da paz; o princípio da convivialidade pacífica; o princípio de objetivar sempre 

o melhor para todos; o princípio de a paz íntima promover a paz grupal; o princípio de a paz ser 

direito de todos; o princípio pessoal de a paz ser responsabilidade íntima; o princípio universa-

lista da vida sem fronteiras. 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o compro-

metimento teático com as cláusulas pacifistas do CPC; o código grupal de Cosmoética (CGC); 

a eliminação dos códigos grupais de beligerância. 

Teoriologia: a teoria da evolução através da paz íntima; a teoria de não violência; a te-

oria do Homo sapiens pacificus; a teoria dos Serenões; a teoria da desassedialidade enquanto 

processo fundamental de pacificação; a teoria da recomposição grupocármica; a teoria da liber-

tação das interprisões; as teorias da paz positiva e negativa do sociólogo norueguês Johan Gal-

tung (1930–); a teoria da reurbanização extrafísica. 

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da interassistencialidade evolutiva; a técnica 

do cosmograma; a técnica do conscienciograma; a técnica do paciograma; as técnicas parapes-

quisísticas para a investigação da paz; a técnica da projeção lúcida (PL) pacificadora; a técnica 

da projeção lúcida vexaminosa; a técnica da tares; a técnica da desdramatização dos contextos; 

as técnicas paradiplomáticas; as técnicas da reurbanização extrafísica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo com o holopensene de 

paz no planeta; o voluntariado docente conscienciológico comprometido com a reeducação para  

a paz; o voluntariado da paz no Campus de Pesquisa IIPC Saquarema-RJ; o paravoluntariado 

envolvido com a reurbanização extrafísica da Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório consciencioló-

gico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paradi-

reitologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Paciólogos; o Colégio Invisível da Megafraterni- 

dade; o Colégio Invisível dos Cosmoeticólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; 

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível 

da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Descrencio-

logia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio 

Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito irradiante da paz vivenciada entre as consciências; os efeitos evo-

lutivos das autorrecins; os efeitos decisivos da pacificação íntima no processo evolutivo grupal;  

o efeito potencializador da paz íntima na interassistencialidade; os efeitos terapêuticos gerados 

pelas energias fraternas e pacíficas; o efeito desassediador da autopesquisa paciológica reci-

cladora; os efeitos da autopacificação na obtenção e manutenção da autodesperticidade; os efei-

tos catalisadores da formação de massa crítica pacificadora no sucesso da reurbanização extra-

física em andamento na Terra; os efeitos positivos das autopesquisas paciológicas no estabeleci-

mento de novo patamar cosmoético planetário; os efeitos potencializadores da pesquisa consci-

enciológica da paz em contraponto às abordagens usualmente bélicas ou religiosas; os efeitos 

práticos da pacificação social na formação do Estado Mundial. 

Neossinapsologia: as neossinapses das recins pacificadoras; as neossinapses desenca-

deadas a partir da reeducação paciológica; as neossinapses adquiridas a partir do labcon contí-

nuo da paz; as neossinapses derivadas do desarmamento intraconsciencial consolidado; as neos-

sinapses geradas pela reconstrução cognitiva oriunda da visão de mundo mais pacífico; as neos-

sinapses do vocabulário da paz a ser adquirido; a eliminação das retrossinapses belicistas através 
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da criação de neossinapses pacifistas; as neossinapses criadas pela assimilação de parassinapses 

pacíficas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo; o fim do ciclo algoz-vítima; o ciclo pacificação íntima– 

–convivialidade madura; o rompimento do ciclo de interprisões grupocármicas geradas pelo be-

licismo; o ciclo autopesquisas paciológicas–recins pacificadoras; a pacificação do uso do soma 

através da compreensão do ciclo ginossoma-androssoma; a autolibertação pacificadora do ciclo 

ressoma-dessoma. 

Enumerologia: a palavra de paz; o gesto de paz; a motivação para a paz; a ação de paz; 

o exemplo de paz; a vontade da paz; o tratado de paz. O desarmamento; a intercompreensão; a in-

tercooperação; a autopacificação; a pacificação grupal; a pacificação planetária; a pacificação 

multidimensional. A ideia pacífica; a pesquisa pacífica; o texto pacífico; a reeducação pacífica;  

o ato decisivo pacífico; o convívio pacífico; o mundo pacífico. 

Binomiologia: o binômio paz local–paz global; o binômio admiração-discordância;  

o binômio projeção lúcida–reeducação para a paz; o binômio pacifismo-universalismo; o binô-

mio autopesquisa-recin; o binômio paz-reurbanização; o binômio autodesassédio–pacificação 

grupal. 

Interaciologia: a interação Humanidade–Para-Humanidade; a interação intercompre- 

ensão-pacificação; a interação reconciliação–recomposição grupocármica; a interação desar-

mamento-pacificação; a interação autopacificação–expansão mentalsomática; a interação anti-

conflitividade-autodesassedialidade; a interação autopesquisa paciológica–reurbanização extra-

física; a interação pacificação íntima–reposicionamento cosmoético. 

Crescendologia: o crescendo planeta hospital–planeta escola; o crescendo paz íntima– 

–paz global; o crescendo pesquisa religiosa da paz–pesquisa conscienciológica da paz; o cres-

cendo desarmamento-intercooperação; o crescendo tolerância–pacificação; o crescendo confli-

to-retratação-reconciliação-pacificação. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-compreensão-pacificação; o trinômio autocom-

preensão-heterocompreensão-pacificação; o trinômio pesquisador-mediador-pacificador; o tri-

nômio anticonflitividade–pacificação íntima–serenismo; o trinômio pacificação social–Estado 

Mundial–Era Consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio desarmamento-tolerância-antibelicismo-pacificação; o po- 

linômio autossuperação–automodificação–autexemplarismo–interassistência–paz íntima; o poli- 

nômio conflito-autopesquisa-recin-gescon-autopacificação; o polinômio necessidade-direito-de-

senvolvimento-dignidade-pacificação. 

Antagonismologia: o antagonismo expansão pela paz / limitação pelo conflito; o anta- 

gonismo ataque / acolhimento; o antagonismo imposição / compreensão; o antagonismo aborda-

gem teológica da paz / autopesquisa conscienciológica da paz; o antagonismo paz / autassédio;  

o antagonismo catequese / esclarecimento; o antagonismo inteligência bélica / inteligência evo-

lutiva; o antagonismo rivalidade / cooperação; o antagonismo paz íntima / heteroconflito; o an-

tagonismo serenidade amparadora / irritação assediadora; o antagonismo agressividade / pacifi-

cidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a paz universal estar subordinada à paz individual;  

o paradoxo de o pacifismo bélico impor a paz pelas armas. 

Politicologia: a democracia; a autopesquisocracia; a serenocracia; a cosmocracia;  

a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a lucidocra-

cia; a conviviocracia; a discernimentocracia; a projeciocracia; as políticas públicas antibelicis-

tas; as políticas de inclusão social; as políticas de paz da Organização das Nações Unidas (ONU); 

as parapolíticas de paz dos Serenões na reurbanização extrafísica. 

Legislogia: a lei do maior esforço na construção coletiva da paz; o respeito às leis ambi-

entais; o respeito às leis nacionais; o respeito às leis internacionais; o respeito às leis cármicas; 

o respeito às leis cósmicas. 

Filiologia: a paciofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a neofilia; a consciencio-

filia; a traforofilia; a autopesquisofilia; a serenofilia; a cosmofilia; a cosmoeticofilia; a reeduca-

ciofilia; a lucidofilia. 
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Fobiologia: a profilaxia da conscienciofobia; a superação da neofobia; a evitação da xe-

nofobia; a prevenção da conviviofobia; a eliminação da projeciofobia; a extinção da autopesqui-

sofobia; a cura da reciclofobia; o fim da tanatofobia. 

Sindromologia: a terapêutica da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); o oca-

so da síndrome do justiceiro; a cura da síndrome da autovitimização; o desaparecimento da sín-

drome do herói; a evitação da síndrome de messias; a libertação da síndrome da competição;  

a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a profilaxia da síndrome da interiorose; a erra-

dicação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a cura da mania de se impor pela força; a eliminação da megalomania;  

a prevenção da gurumania; o descarte da teomania; o abandono da belicomania; a superação da 

assediomania. 

Mitologia: a queda do mito de a paz ser ausência de conflitos; o fim do mito de a res-

ponsabilidade da paz ser dos governantes; a desconstrução do mito do cordeiro da paz; a extin-

ção do mito do salvador da pátria; a eliminação do mito de a paz poder ser promovida através de 

guerras; a libertação do mito da paz celestial; a abolição do mito de a paz ter natureza passiva. 

Holotecologia: a pacificoteca; a serenoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a reurba-

noteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Paciologia; a Holopesquisologia; a Serenologia; a Interassisten-

ciologia; a Paradireitologia; a Desassediologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Uni-

versalismologia; a Traforologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pacifista; a conscin pacífica; a conscin antibelicista; a conscin 

desarmamentista; a conscin serena; a conscin benigna; a conscin lúcida; a consciência mentalso-

mática; a consréu ressomada; a consbel; a isca humana lúcida; a conscin desassediadora; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a consciex amparadora; a conscin cosmoética; a conscin autopes-

quisadora; a conscin enciclopedista; a conscin mediadora interdimensional. 

 

Masculinologia: o paciólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

trafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons- 

ciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o autopesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de paz; o diplomata; o embaixador 

da paz; o Serenão. 

 

Femininologia: a pacióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora in-

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; 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 parapercepcio-

logista; a autopesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de paz; a diplomata; a embaixadora da 

paz; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens benignus; o Homo sapiens 

conviviologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapi-

ens cosmoethicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tranquilisator; o Homo sapiens 

pacificator; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paciologia Egocármica = os estudos da paz íntima pela conscin auto-

consciente da necessidade de superação do egocentrismo e individualismo; Paciologia Grupocár-

mica = os estudos da paz grupal pela conscin mediadora interdimensional; Paciologia Policármi-

ca = os estudos da paz interdimensional pela conscin universalista, com predisposição à coopera-

ção ilimitada. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura da intercooperação; a cultura da diversidade; 

a cultura da autopesquisa pacificadora; a cultura da benignidade; a cultura traforista; a cultura 

da cosmoeticidade; a cultura da serenidade; a cultura do “melhor para todos”; a cultura da pro-

filaxia da violência; a cultura da convivialidade pacífica; a cultura da pacificação multidimen-

sional. 

 

Taxologia. Conforme a Multidimensiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 ca-

tegorias de paz possíveis de existir, no planeta Terra: 

1.  Paz ecológica. 

2.  Paz internacional. 

3.  Paz interpessoal. 

4.  Paz íntima. 

5.  Paz multidimensional. 

 

Caracterologia. A partir dos estudos da Interassistenciologia, eis 120 variáveis, em or-

dem alfabética, a serem considerados nas pesquisas avançadas da paz, possibilitando a compreen-

são e vivência mais ampla e madura do tema: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Acerto grupocármico. 

03.  Aglutinação interconsciencial. 

04.  Altruísmo. 

05.  Amadurecimento afetivo. 

06.  Amor puro. 

07.  Amparabilidade. 

08.  Antiagressividade. 

09.  Antibelicismo. 

10.  Anticolonialismo. 

11.  Anticonflitividade. 

12.  Antidifamação. 

13.  Antidogmatismo. 

14.  Antirracismo. 

15.  Antiviolência. 

16.  Atualização cultural. 

17.  Autocoerência. 

18.  Autoconfiança. 

19.  Autoconsciência. 

20.  Autocontrole. 

21.  Autonomia. 

22.  Autoparapsiquismo lúcido. 

23.  Autopesquisa. 

24.  Autorresponsabilidade. 

25.  Bem-estar. 

26.  Benignidade. 

27.  Biofilia. 

28.  Central Extrafísica da Fraternidade. 
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29.  Concessão lúcida. 

30.  Conciliação. 

31.  Confraternização. 

32.  Conscienciofilia. 

33.  Consenso. 

34.  Construtividade. 

35.  Convivialidade sadia. 

36.  Convívio sereno com as discordâncias. 

37.  Cosmoética. 

38.  Cosmovisão. 

39.  Desapego lúcido. 

40.  Desarmamentismo. 

41.  Desassédio. 

42.  Desdramatização. 

43.  Desenvolvimento assistencial. 

44.  Desmilitarização. 

45.  Desperticidade. 

46.  Despreconceituação. 

47.  Desrepressão. 

48.  Diálogo. 

49.  Diplomacia. 

50.  Domínio energético. 

51.  Dupla evolutiva. 

52.  Educação. 

53.  Eliminação de fronteiras. 

54.  Empatia. 

55.  Epicentrismo consciencial. 

56.  Equidade. 

57.  Esclarecimento. 

58.  Eutimia. 

59.  Evolutividade. 

60.  Exemplarismo. 

61.  Flexibilidade. 

62.  Homeostase. 

63.  Honestidade. 

64.  Inclusão evolutiva. 

65.  Incorruptibilidade. 

66.  Integração. 

67.  Inteligência evolutiva. 

68.  Interassistencialidade. 

69.  Intercâmbio sadio. 

70.  Intercompreensão. 

71.  Interconfiança. 

72.  Intercooperatividade. 

73.  Interdependência. 

74.  Liberdade de expressão. 

75.  Liberdade de pensamento. 

76.  Liberdade de sentimento. 

77.  Magnanimidade. 

78.  Mediação de conflitos. 

79.  Megafraternidade. 

80.  Multiculturalidade. 

81.  Multidimensionalidade. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16238 

82.  Multilateralidade. 

83.  Ortointencionalidade. 

84.  Ortopensenidade. 

85.  Pacificidade. 

86.  Pacifismo. 

87.  Paradireitos conscienciais. 

88.  Parapsiquismo. 

89.  Paz íntima. 

90.  Perdão. 

91.  Pluralidade. 

92.  Policarmalidade. 

93.  Positividade. 

94.  Princípio da descrença. 

95.  Princípio do “melhor para todos”. 

96.  Proexidade. 

97.  Projetabilidade lúcida. 

98.  Qualidade de vida. 

99.  Recins. 

100.  Recomposição grupocármica. 

101.  Reconciliação. 

102.  Respeito às diferenças. 

103.  Retratação. 

104.  Reurbanização. 

105.  Satisfação benévola. 

106.  Segurança. 

107.  Senso de utilidade. 

108.  Serenismo. 

119.  Sinceridade. 

110.  Sinergia evolutiva. 

111.  Solidariedade. 

112.  Sustentabilidade. 

113.  Teática. 

114.  Tolerância. 

115.  Traforismo. 

116.  Transafetividade. 

117.  Transdisciplinaridade. 

118.  Transparência. 

119.  União. 

120.  Universalismo. 

 

Imposição. A paz imposta pela força através da potência ou poder, derivada de guerras  

e tratados, costuma ser designada pelo termo pax, acompanhado de quem a impôs. Eis, sob o en-

foque da Politicologia, 5 exemplos, em ordem alfabética: 

1.  Pax britannica. Imposta pelo Império Britânico (1815–1914). 

2.  Pax hispanica. Imposta pelo Reino Espanhol (1598–1621). 

3.  Pax ottomana. Imposta pelo Império Otomano (1500–1700). 

4.  Pax romana. Imposta pelo Império Romano (28 a.e.c. –180 e.c.). 

5.  Pax syriana. Imposta pela Síria na ocupação do Líbano (1990–2005). 

 

Embaixadores. Os paciólogos tendem a se tornar, com o tempo, embaixadores da paz, 

através da vivência teática interdimensional dos princípios paciológicos. 

Perspectivas. As pesquisas paciológicas sinalizam novas perspectivas no campo de estu-

dos da paz. Apontam a necessidade de ações pessoais e grupais urgentes direcionadas não só ao 
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fim dos conflitos, guerras e violência, mas à reurbanização multidimensional voltada para a inte-

gração solidária sem fronteiras. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

03.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Pax  aeterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

11.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  CIÊNCIA  PACIOLOGIA  TRAZ  À  REALIDADE  INTRAFÍSI-
CA  NOVOS  CONCEITOS  E  TECNOLOGIAS  DE  PAZ,  MOTI-
VANDO  A  CONSCIN  LÚCIDA  A  AMPLIAR  O  ENTENDIMEN-
TO  E  A  VIVÊNCIA  DA  PACIFICAÇÃO  ÍNTIMA  E  COLETIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, quer assumir a responsabilidade de ser Homo sa-

piens pacificus? Quais os próprios comportamentos priorizados para a implantação da paz intra-

consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Gonçalves, Ângela; et al; Experimentos Conscienciológicos na Ciência da Paz; Artigo; I Congresso Inter-
nacional de Autopesquisologia e V Jornada de Autopesquisa; Rio de Janeiro, 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Vol. 14; 

N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 18 enus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 

161 a 171. 
2.  Schäffner, Christina; & Wenden, Anita L.; Language and Peace; pref. Leland Miles; X + 256 p.; 4 partes; 

13 caps.; 1 citação; 2 diagramas; 55 enus.; 2 esquemas; 8 tabs.; 13 notas; 293 refs.; alf.; Routledge; New York, NY; 2005; 
páginas 4 a 6. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 

cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 
páginas 27, 32, 806 a 809 e 1.018. 

4.  Webel, Charles; & Galtung, Johan; Handbook of Peace and Conflict Studies; XV + 406 p.; 5 partes; 25 

caps.; 10 citações; 7 diagramas; 5 E-mails; 43 enus.; 2 ilus.; 12 tabs.; 127 websites; 18 notas; 693 refs.; alf.; Routledge; 
New York, NY; 2007; páginas 6, 7 e 30 a 32. 

 

H. L. F. 
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P A C I P E N S E N E  
( P A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pacipensene (paci + pen + sen + ene) é o pensene da pacificidade íntima 

da consciência anticonflitiva, denotando pensamentos, sentimentos e energias capazes de apazi-

guar, acalmar, abrandar, moderar, pacientar, pacificar e serenar questões da convivialidade (intra 

e interconsciencial). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O primeiro elemento de composição pac(i) procede do idioma Latim, pax, 

pacis, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII. A palavra pensamento 

provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia”. Surgiu no Século XIII. 

O termo sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma 

Francês, sentiment, “faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; todo 

fênomeno da vida afetiva; emoção; sentimento”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia 

procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, 

enérgeia, “força em ação”. Surgiu em 1563. 

Sinonimologia: 1.  Pensene da paz. 2.  Pensene da pacificação. 3.  Pensene da anticonfli-

tuosidade. 

Neologia. O vocábulo pacipensene e as duas expressões compostas pacipensene básico 

e pacipensene avançado são neologismos técnicos da Paciologia. 

Antonimologia: 1.  Pensene do emocionalismo. 2.  Pensene-padrão da exaltação.  

3.  Pensene da divergência. 

Estrangeirismologia: o modus operandi pensênico; a open mind; a life in harmony. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à pacificidade íntima. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Paz: conquista 

pessoal. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Um ato de confiança dá paz e serenidade 

(Fiodor Dostoievski, 1821–1881). 

Unidade. O pacipensene é a unidade de medida  da pacificidade da consciência anticon-

flitiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o pacipensene; o holopensene pessoal da serenidade; a pacipensenidade; 

o indutor cosmoético da autopensenização pacificadora; a acalmia pensênica; a coerência auto-

pensênica; a natureza ininterrupta da autopensenização; a qualidade da autopensenosfera; o auto-

pensene retilíneo com predomínio do pen; a disposição íntima para o enfrentamento da percepção 

autopensênica; a memória e rede sináptica utilizadas na elaboração dos pensenes pacificantes;  

a consciência da pensenidade e dos movimentos dos pensenes; a consciência da intenção dos pen-

senes; a lucidez quanto ao resultado produtivo do pensamento; o pensene qual alicerce na media-

ção de conflitos; a sustentação pacífica do holopensene intraconsciencial; a consciência do efeito 

do pensamento pessoal fora dele mesmo; a manutenção do equilíbrio dos pensenes; a elucidação 

quanto aos xenopensenes; a xenopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; 

o pacipensene funcional; a pensenidade livre de impulso; o poder do holopensene pacificador. 

 

Fatologia: a imperturbabilidade; a pacificação íntima; a consciência da paz íntima favo-

recendo as competências de mediação; a capacidade de perceber e reconhecer a variação de pen-

samentos, sentimentos e energias; a paciência sendo ferramenta da paz íntima; a pacificação 

autovivenciada; a autopacificação sustentada; a paz intraconsciencial autêntica; o ortocentramento 
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sincero; o ponto pacífico; a mutação das incertezas pela autodeterminação; a ausência de ambi-

guidade; a eliminação da competitividade; a ausência de ressentimento; o autodomínio das emo-

ções; o predomínio da razão; a reação pacífica; a ausência de conflituosidade; a raiz da pacificida-

de; a compreensibilidade; a eutimia teática; a maturidade intraconsciencial; a auto-honestidade 

oportuna; a autocontextualização social; o posicionamento íntimo sem ansiosismos; o sobrepaira-

mento; a singularidade da paz. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção lúcida 

de mentalsoma; a autovivência da pararrealidade mentalsomática; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal da pacificação; o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a homeos-

tase holossomática; a lisura dos propósitos expressa na própria psicosfera; o tenepessismo vetera-

no; a megaeuforização; a megautopacificação; a cosmoconsciência; o parapsiquismo cosmoético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopacificação-presteza. 

Principiologia: o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor da imperturba-

bilidade. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus. 

Tecnologia: as técnicas da Pensenologia; a técnica da assinatura pensênica; a técnica 

da autopacificação a partir do pen; as técnicas conscienciométricas de identificação e recicla-

gem do materpensene pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito harmonizador do pacipensene na interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses predispondo o acesso a neoverpons convergentes 

à serenidade. 

Ciclologia: o ciclo recin-autopacificação. 

Enumerologia: a iniciativa de paz; o gesto de paz; o esforço de paz; o clima de paz; 

a busca de paz; a esperança de paz; a política de paz. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autopacificação-autexemplificação. 

Crescendologia: o crescendo da acalmia mental. 

Trinomiologia: o trinômio autopercepção–autorreeducação–autoqualificação interas-

sistencial; o trinômio autopacificação-autodiscernimento-assertividade. 

Polinomiologia: o polinômio trafar-recin-trafor-harmonização. 

Antagonismologia: o antagonismo pacificidade / ansiedade; o antagonismo pacificação 

/ inércia; o antagonismo pacificação íntima / silêncio omissivo. 

Politicologia: a política da paz democrática e liberal. 

Legislogia: a lei do autesforço na construção coletiva da paz. 

Filiologia: a neofilia; a voliciofilia; a disciplinofilia; a sociofilia; a assistenciofilia; a po-

liticofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;  

a intencionoteca; a pacificoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Paciologia; a Etologia; a Autolucidologia; a Ortopensenologia; 

a Autoconscienciometrologia; a Teaticologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Pacifismo-

logia; a Evoluciologia; a Serenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin receptiva; a isca humana lúcida; o ser desperto; a pessoa ortocen-

trada; a minipeça interassistencial; a consciência megafraterna; a Conscientia Libera (CL). 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o du-

plista; o conviviólogo; o reeducador; o proexista; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; 

o macrossômata; o restaurador evolutivo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tene-

pessista; o parapercepciologista; o homem de ação. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a du-

plista; a convivióloga; a reeducadora; a proexista; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; 

a macrossômata; a restauradora evolutiva; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tene-

pessista; a parapercepciologista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens adaptator; o Homo sapiens 

autodesassediator; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens 

justometitor; o Homo sapiens praeperdonator; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sa-

piens inductorpensenicus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens singularis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pacipensene básico = o pensene pacífico embasando a atenuação  

e acalmia das partes em conflitividade; pacipensene avançado = o pensene pacífico levando as 

partes desavindas ao congraçamento. 

 

Culturologia: a cultura da serenidade. 

 

Espectro. À luz da Pensenologia, o exercício da pacipensenidade caracteriza-se por, pe-

lo menos, 7 realidades, elencadas na ordem alfabética, disponíveis para análise do amplo universo 

de pesquisas da Conscienciologia: 

1.  Bioenergias. As energias conscienciais ampliando a qualidade da própria pensenos-

fera. 

2.  Diálogo. A interação pensênica revitalizada pelo diálogo com diversas consciências. 

3.  Intenção. A qualificação da intenção pela teática da Cosmoética e do discernimento. 

4.  Interassistência. A ação proativa no uso de esquemas pensênicos interassistenciais. 

5.  Neoideia. O descondicionamento do emocionalismo retroalimentando a neopenseni-

dade. 

6.  Profilaxia. A autodefesa energética prevenindo a influência heteropensênica nociva. 

7.  Reverberação. O reflexo qualitativo da autopensenosfera em outras consciências. 

 

Megapensenização. No âmbito da Megafocologia, a prática de pensar grande serena-

mente, do microcosmos para o macrocosmos, amplifica a autopensenidade cosmovisiológica. 

Edificação. Evidenciando a Grupocarmologia, os pensenes pacificadores predominantes 

no holopensene de cada consciência reforçam a conquista da paz grupal. Paz é realização. 

Predisposição. Em função da Homeostaticologia, a acalmia pensência predispõe o aces-

so a neoideias, neorrealidades, neoperspectivas, neoempreendimentos e neovalores. 

 

Analítica. Eis, na ordem lógica, 3 componentes da análise estrutural do pensene,  quan-

do indutores cosmoéticos da autopensenização pacificadora, visando melhor desvelar o tipo de 

manifestação da consciência: 

1.  Pen. O pensamento pacificicante derivado do mentalsoma com viés social. 

2.  Sen. O sentimento básico de fraternidade com viés terapêutico. 
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3.  Ene. A energia consciencial predisponente ao acolhimento com viés de abertismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

03.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

04.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Lição  de  fraternidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

10.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Pax  aeterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

O  PACIPENSENE  É  O  ALICERCE  DA  EDIFICAÇÃO  DA  PAZ  

NESTE  PLANETA,  AO  MODO  DE  FONTE  DE  SUTILEZAS   
E  HARMONIA  ÍNTIMA,  INDICANDO  VALORES  EVOLUTIVOS,  

COSMOÉTICOS,  LIBERTÁRIOS  E  MULTIDIMENSIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já despendeu autesforço para alcançar a autopa-

cificação? Qual o nível de entendimento pessoal do pacipensene? Analisou o teor e o resultado de 

neopatamar libertário obtido pelos pensenes pacificantes? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sino-
pses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 468. 

 

G. B. C. 
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P A C T O    M U L T I D I M E N S I O N A L  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O pacto multidimensional é o trato, o acordo, a promessa, a convenção,  

o compromisso, o arranjo e a aliança firmada entre duas ou mais consciências, anuídos mutua-

mente entre as partes, com repercussões vinculativas interconscienciais para além da dimensão 

intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra pacto provém do Latim, pactum, “ajuste; acordo; convenção; aco-

modação; pacto; tratado”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição multi procede tam-

bém do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; im-

portante; considerável”. O vocábulo dimensão deriva do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimen-

são; medida”. Apareceu no Século XVI. O termo dimensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Acordo interconsciencial multidimensional. 2.  Coligação multidimen-

sional. 3.  Aliança multiexistencial. 4.  Vínculo seriexológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo pacto: pac-

tar; pactário; pactear; pactício; pactuada; pactuado; pactual; pactuante; pactuar; pactuário. 

Neologia. As 4 expressões compostas pacto multidimensional, pacto multidimensional 

egocármico, pacto multidimensional grupocármico e pacto multidimensional policármico são 

neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Desacordo interconsciencial multidimensional. 2.  Inconivência mul-

tidimensional. 3.  Desconexão interconsciencial seriexológica. 

Estrangeirismologia: a intentio recta; os links interconscienciais; a nomocracy; o pac-

tum constitutionis; o pactum pactorum; o pactum subjectionis; a societas sceleris. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos comprometimentos interconscienciais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Pacto multidi-

mensional: megavínculo. 

Citaciologia. O pensamento de Confúcio (551–479 a.e.c.) explicita o vínculo pactual:  

– Verifica se o que prometes é justo e possível, pois promessa é dívida. 

Proverbiologia. O adágio “a mão lava a outra” está no cerne das autocorrupções na ten-

tativa de justificar os pactos nosogênicos. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos acordos cosmoéticos interconscienciais multi-

dimensionais; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holo-

pensene vinculativo grupal; a influência da autopensenidade vingativa aliciadora; os nosopense-

nes; a nosopensenidade; os contrapensenes ideativos geradores de pactos nosográficos. 

 

Fatologia: a intencionalidade; os objetivos pessoais; os trâmites; as opções de tratativas; 

a anuência; os tentáculos do crime organizado no Poder Judiciário garantindo o pacto de impuni-

dade; o pacto de silêncio incrustado no holopensene das máfias; a delação premiada enquanto re-

curso visando quebrar os pactos de silêncio; o mutualismo consciencial; o costume enquanto pac-

to social tácito assegurando o Direito consuetudinário; o pacto de obediência divina como técnica 

de impregnação do medo e lavagem cerebral religiosa; a barganha pactuária no pagamento de 

promessas através das penitências autoimpostas; os sacramentos enquanto pacto de salvação;  

o séquito imponderado; a maxidissidência de pactos sectários ideológicos principiando a conquis-

ta da autonomia consciencial; as panelinhas de intrigas; os grupelhos oposicionistas; o machismo 

dos clubes do bolinha; os conchavos interconscienciais visando assegurar interesses minoritários; 
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as inadimplências contratuais sem atenuantes enquanto indicadoras de anticosmoeticidade; os 

pactos autocráticos coercivos do descumprimento de acordos eleitos pela maioria; as omissões 

deficitárias enquanto anuência pactuária pelo consentimento mudo; o nuto irrefletido da conscin 

débil gerando arrependimento futuro e autoculpa; o aproveitamento do momento da fragilidade 

alheia para impor acordos abjetos; a vulnerabilidade consciencial aos pactos sórdidos decorrentes 

dos autossigilos na tentativa de ocultar fatos comprometedores da autoimagem ou da honra pes-

soal; o fio do bigode dispensando os contratos jurídicos e salvaguardando os acordos intercons-

cienciais somente pela integridade moral; o posicionamento pessoal imprescindível à profilaxia 

dos acordos ilícitos; o cumprimento dos pactos homeostáticos relativos aos consensos grupais ob-

jetivando a consecução da maxiproéxis; a rescisão contratual extinguindo o vínculo pactuário in-

terprisional em tempo hábil; as cláusulas contratuais inseridas nos pactos interconscienciais reve-

lando o grau de inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: o pacto multidimensional; os rituais de aberturas dos chacras enquanto 

pacto de mediunidade; as promessas interconscienciais inexequíveis geradoras de interprisões 

multidimensionais; o dejúrio dos rituais místicos iniciáticos vincando pactos interdimensionais;  

a inobservância dos reflexos multidimensionais mediatos nos pedidos de favores espirituais ex-

cusos desencadeando vínculos nosográficos seculares; o aliciamento de consciexes através de ofe-

rendas promovendo cumplicidade pactuária; a tenepes qualificando os vínculos multidimensio-

nais; a prescindibilidade dos pactos de comportamento interconsciencial nas comunexes mais 

avançadas. 

 

III.  Detalhismo 
 

Principiologia: o princípio da ação e reação; o princípio escuso no ato de querer sem-

pre se dar bem; o princípio cosmoético da reciprocidade propositiva; o princípio megafraterno 

de sempre desejar o melhor para todos; o princípio jurídico volenti non fit injuria (a quem con-

sente não se comete injúria). 

Codigologia: o código de honra dos samurais justificando o pacto do suicídio ritualís-

tico; o código de ética do turismo assegurando o pacto internacional contra a exploração sexual 

infantil; o código genético interpondo-se contra os pactos endogâmicos; os códigos secretos in-

seridos nos pactos de silêncio das sociedades esotéricas; o código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: as teorias contratualistas dos pactos sociais. 

Tecnologia: as técnicas de mediação consciencial aplicadas na construção dos pactos 

anticonflitivos; a técnica do exemplarismo pessoal explícita no ato da não vinculação interconsci-

encial anticosmoética; a técnica da checagem da intenção antes do assentimento de qualquer tipo 

de pacto; a técnica do posicionamento pessoal perante qualquer tipo de acordo. 

Voluntariologia: o pacto grupal do trabalho voluntário interassistencial visando o com-

pletismo maxiproéxico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico interassistencial grupal das dinâmi-

cas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencio-

lógico da tenepes; o laboratório conscienciológico do cosmograma; os labcons pessoais das au-

texperimentações multidimensionais lúcidas; o laboratório conscienciológico das retrocogni-

ções; o laboratório conscienciológico da Proexologia. 

Colegiologia: o açulamento dos estudos e debates visando a construção dos megapactos 

cosmoéticos através do Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos multidimensionais dos vínculos interconscienciais. 

Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio intenção hígida–vínculo homeostáti-

co; o binômio promitente-expectador; o binômio hombridade consciencial–pacto nu; o binômio 

direito-dever; o binômio valores pessoais–valores coletivos. 

Trinomiologia: o trinômio inteligência evolutiva–pacto interassistencial–amparabilida-

de incessante. 
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Polinomiologia: o polinômio interesse comum–aliança mútua–ação recíproca–efeito si-

nérgico. 

Antagonismologia: o antagonismo precipitação / acordo lúcido; o antagonismo totali-

tarismo / pacto social; o antagonismo acordos ilícitos / amparabilidade. 

Politicologia: a teocracia; a aristocracia; a democracia; a cosmoeticocracia; a discerni-

mentocracia; a parapercepciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis evolutivas das interprisões grupocármicas; a lei da ação e reação;  

a lei da autorresponsabilidade evolutiva perante os atos pessoais; as leis trabalhistas visando as-

segurar os pactos antiescravagistas. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a multiculturofilia; a interassistenciofilia; a cos-

moeticofilia; a discernimentofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a descrenciofobia; a teofobia; a neofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da codependência. 

Mitologia: o mito da inocuidade dos pactos parapsíquicos; o mito da suficiência da boa 

intenção; o mito da unanimidade nos consensos pactuários grupais. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a egoteca; a politicoteca; a proexo-

teca; a teoteca; a voluntarioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Grupocarmo-

logia; a Interprisiologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Paradireitologia; a Parapoli-

ticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a consciência pusilânime; a conscin pactuante; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o cúmplice; o codelinquente; o codependente; o conivente; o voluntá-

rio; o intermissivista; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o conviviologista; o conviviólo-

go; o tenepessista; o tenepessólogo. 

 

Femininologia: a cúmplice; a codelinquente; a codependente; a conivente; a voluntária; 

a intermissivista; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a conviviologista; a convivióloga;  

a tenepessista; a tenepessóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: pacto multidimensional egocármico = o acordo intermissivo na aceitação 

das condições intrafísicas da próxima existência visando a própria recin; pacto multidimensional 

grupocármico = as alianças conscienciais circunscritas à consanguinidade; pacto multidimensio-

nal policármico = as cumplicidades coletivas atacadistas. 

 

Culturologia: a cultura familiar pseudofraterna da codependência; a adesão à cultura 

do jeitinho brasileiro retroalimentando o pacto de mediocridade social; o pluriculturalismo; a cul-

tura da interassistencialidade policármica. 

 

Ideologia. Eis, 10 tipos de ideologias indutoras de pactos vinculativos interconscienciais 

nosográficos, elencados em ordem alfabética: 

01. Corporativismo. 

02. Facciosismo. 

03. Insurreicionismo. 
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04. Militarismo. 

05. Monarquismo. 

06. Nepotismo. 

07. Religiosismo. 

08. Sectarismo. 

09. Sexismo. 

10. Xenofobismo. 
 

Discernimento. Sob o prisma da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 10 brocardos jurídicos denotadores de autodiscernimento na construção dos pactos intercons-

cienciais homeostáticos: 

01.  Animus hominis est anima script: a intenção é a alma do documento. 

02.  Consensus facit legem: o consenso faz a lei. 

03.  Eadem est vis taciti atque expressi consensus: igual é a força do consentimento tá-

cito e do expresso. 

04.  Non omne, quod licet, honestum est: nem tudo lícito é honesto. 

05.  Pacta dant legem contractui: os pactos dão leis aos contratos. 

06.  Pacta non possunt facere licita quae alias illicita sunt: os pactos não podem tornar 

lícitas coisas ilícitas. 

07.  Pacta personalia non transeunt ad heredes: os pactos pessoais não se transmitem 

aos herdeiros. 

08.  Pacta quae turpem causam continet, non sunt observanda: os contratos de objetivo 

desonroso não devem ser cumpridos. 

09.  Pacta quantumcumque nuda, servanda sunt: os pactos, mesmo sob condições 

nuas, devem ser observados. 

10.  Privatum commodum publico cedit: o interesse particular cede perante o interesse 

público. 

 

VI.  Acabativa 
 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o pacto multidimensional, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

03. Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05. Dependência  indireta:  Conviviologia;  Neutro. 

06. Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

07. Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

08. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09. Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10. Mirmídone:  Conviviologia;  Nosográfico. 

11. Nução:  Experimentologia;  Neutro. 

12. Prometedor:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

13. Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

14. Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Solidariedade  maligna:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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O  AUTODISCERNIMENTO  QUANTO  AOS  ACORDOS  INTER-
CONSCIENCIAIS  COSMOÉTICOS  DEMONSTRA  A  HOLOMA-
TURIDADE  CONSCIENCIAL  NO  EMPREGO  DO  LIVRE  ARBÍ-
TRIO  E  QUALIFICA  A  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL  (FEP). 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é consciente dos reflexos multidimensionais dos 

acordos celebrados? Qual a qualidade dos compromissos interconscienciais assumidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Beattie, Melody; Co-dependência nunca mais: Pare de Controlar os outros e cuide de você mesmo (Be-
yond Codependency); trad. Marília Braga; 288 p.; 20 caps.; 108 refs.; 13 x 21 cm; br.; 8a Ed.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 

2004; páginas 44 a 69. 

2.  Silva, Helena Resende da; Provérbios Jurídicos em Latim; 118 p.; 12 refs.; 15 x 21 cm; br.; Almedina; São 
Paulo, SP; 2004; páginas 18, 25, 35, 77, 85 e 90. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37 
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 36 tabs.; 15 websites; 

glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 
894. 

 

H. L. 
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P A D R Ã O    H O M E O S T Á T I C O    D E    RE F E R Ê N C I A  
( P A R A A S S E P S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O padrão homeostático de referência é a técnica autodesassediadora de  

a consciência acessar, durante a vida humana, a harmonia íntima alcançada no Curso Intermissivo 

(CI) e fixá-la como parâmetro de higidez pensênica a ser utilizado em contraposição aos estados 

intraconscienciais nosográficos momentâneos, a fim de reestabelecer o equilíbrio holossomático  

e acelerar o alcance da desperticidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo padrão vem do idioma Latim, patronus, “patrono; protetor dos ple-

beus; advogado; defensor; arrimo; apoio; padroeiro”, e este de pater, “pai”. Surgiu no Século XV.  

O primeiro elemento de composição homeo deriva do idioma Grego, hómoios, “semelhante; da 

mesma natureza”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O se-

gundo elemento de composição stasia procede do mesmo idioma Grego, stásis, “ação de pôr em 

pé; estabilidade; fixidez”. O sufixo ico provém igualmente do idioma Grego, ikós, formador de 

adjetivos. A palavra homeostático apareceu em 1945. O termo referência vem do idioma Latim, 

referentia, de referre, “levar consigo; alcançar; obter; tornar; voltar atrás; restituir; recolocar; re-

por; dar; oferecer; representar; fazer reviver; agradecer; dar em troca; transcrever; inscrever; refe-

rir (em 1 escrito); relatar”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Padrão intermissivo de referência. 2.  Padrão consciencial avançado. 

3.  Autorreferencial homeostático modelar. 4.  Padrão de referência ortopensênico. 5.  Parâmetro 

intraconsciencial asséptico. 6.  Autoconvicção homeostática de referência. 

Neologia. As 3 expressões compostas padrão homeostático de referência, padrão home-

ostático de referência eventual e padrão homeostático de referência fixado são neologismos téc-

nicos da Paraassepsiologia. 

Antonimologia: 1.  Padrão baratrosférico de referência. 2.  Autorreferencial de poluição 

consciencial. 3.  Estado de desequilíbrio íntimo. 4.  Referência xenopensênica. 5.  Padrão de au-

tassedialidade. 

Estrangeirismologia: o movimento Clean Up the World, enquanto cultura mundial de 

assepsia contagiando o holopensene planetário; o upgrade pensênico; o estado intraconsciencial 

blue; a intentio recta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao nível de paraassepsia intraconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Homeostase: 

norte intraconsciencial. 

Coloquiologia. Eis a máxima usualmente empregada na CCCI, relativa aos esforços de 

se manter em homeostase após os cursos conscienciológicos: “não virar abóbora na segunda-feira”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase holossomática; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os pensenes homeostáticos neutralizan-

do os patopensenes, levando ao equilíbrio holossomático; a busca do autodesassédio pensênico,  

a partir da vontade firme e contínua; o fato de o amor, de fato, não reivindicar, não censurar nem 

gerar insegurança ou poluição pensênica; o alcance da homeostase pensênica nos momentos de 

maior pressão extrafísica; o holopensene de confiança nos amparadores; o megafoco e a retilinea-

ridade pensênica como técnicas de manutenção da consciência no referencial pensênico intermis-

sivo. 
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Fatologia: o padrão homeostático de referência; a vida humana vivida no padrão cons-

ciencial do Curso Intermissivo; a manutenção da homeostase holossomática enquanto premissa 

para a tarefa do esclarecimento efetiva; o fato de os pensamentos positivos reduzirem o risco de 

doenças cardiovasculares, segundo pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de Harvard, nos EUA; o referencial da pressão arterial 120 por 80 mmHg como modelo de home-

ostase somática cardiovascular; o fato de a reconquista do equilíbrio intraconsciencial ser o pri-

meiro passo no diagnóstico do pertúrbio vigente na consciência; a perda do medo do autenfrenta-

mento diante do autodiagnóstico estabelecido; a eliminação do sofrimento e da ansiedade com  

a certeza íntima da volta para o padrão homeostático; o fato de encarar cada dia como 1 plano 

proexológico, e cada noite 1 Curso Intermissivo estimulando a reflexão e o planejamento antes de 

dormir; as assimilações e descompensações momentâneas não alterando o humor da conscin mais 

lúcida; a imperturbabilidade no acoplamento com consciexes doentes apesar da percepção real 

dos heteropertúrbios; a identificação do bem-estar íntimo, durante campos homeostáticos, como 

possível padrão intermissivo; a descoberta do autovalor ínsito como referencial básico para o al-

cance da homeostase. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o padrão homeos-

tático dos Cursos Intermissivos servindo de âncora autoconsciencioterápica na próxima vida in-

trafísica; as projeções lúcidas auxiliando a fixação da paralucidez da conscin; o autorreferencial 

homeostático permitindo a conexão parapsíquica à equipe extrafísica de amparadores do intermis-

sivista, no dia a dia; o ajuste dos valores humanos em prol do megafoco na multidimensionalida-

de contribuindo para a harmonização íntima; o ajuste fino da parapercepção; os comandos ener-

géticos evitando o aceite de estados intraconscienciais entrópicos antes despercebidos; o investi-

mento equivocado na Passadologia em detrimento da Despertologia; os casos de poluição mental-

somática crônica pela intenção egoica colocando em risco a programação existencial; o convívio 

maduro com a condição de isca interassistencial; o papel das extrapolações parapsíquicas apon-

tando neopatamares evolutivos a serem alcançados pelo intermissivista lúcido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostase íntima–desenvolvimento parapsíquico. 

Principiologia: o princípio de compartilhar a homeostase com o assistido, mantendo  

o norte no padrão de referência ortopensênico; o antídoto antipoluição consciencial ínsito no 

princípio de pensar no mal da conscin, e não pensar mal da conscin; o princípio profilático de 

substituir o heterojulgamento anticosmoético pelo autojulgamento cosmoético; o princípio da 

responsabilidade afetiva; o princípio de buscar o caminho do meio; o princípio paraclínico do 

paradiagnóstico ser feito a partir do cotejo morbidade-homeostase; o princípio básico de aplicar 

a Higiene Consciencial antes da Autoconscienciometria e Autoconsciencioterapia. 

Codigologia: o código pessoal vigente (CPV); o código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria do diagnóstico diferencial na Autoconsciencioterapia. 

Tecnologia: a técnica da recuperação dos cons intermissivos; a técnica de refletir, mo-

bilizar as energias e fazer EV antes de sair de casa pela manhã e antes de deitar; a paratécnica 

de aprender a fazer EV projetado, junto aos amparadores; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV) como ferramenta de autodesassédio e reconquista da homeostase consciencial; a técnica 

de estar focado todos os dias na interassistencialidade; a técnica de tornar exaustiva a qualifica-

ção autoconsciencioterápica da intenção: “por que?”, “para que?” e “para quem?”; a técnica do 

posicionamento pessoal; a técnica da Autorrefutaciologia; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da dupla evolu-

tiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório cons-

cienciológico radical da Heurística (Serenarium). 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

terapia. 

Efeitologia: o efeito da descoberta da homeostase íntima em meio à pressão holopensê-

nica humana; o efeito ansiolítico de fixar o padrão homeostático; o efeito autodesassediador da 

acumulação das experiências de imobilidade física vígil; o efeito homeostático da mobilização 

básica de energias (MBE) e do EV; o efeito homeostático do aprofundamento do nível de consci-

ência nas reflexões proexológicas; o efeito da discrição da homeostase íntima nas relações inter-

conscienciais. 

Neossinapsologia: a fixação das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico. 

Enumerologia: o diagnóstico dos autesquemas cognitivos; o enfrentamento das dificul-

dades com o realismo cosmoético; a descoberta do amor próprio; a opção pela anticonflituosida-

de; o fim da preocupação com a autoimagem; a aceitação e o amadurecimento da realidade ínti-

ma; as escolhas sensatas. 

Binomiologia: o binômio Higiene Consciencial–Autoconsciencioterapia; o binômio 

emoção-autassédio; o binômio racionalidade-autodesassédio; o binômio vivências homeostáti-

cas–domínio subcerebral; o binômio homeostase-responsabilidade; o binômio esforço constante– 

–vitória íntima; o binômio força de vontade–autocompreensão; o entendimento do binômio ego 

sintônico–ego distônico no autodiagnóstico do próprio temperamento. 

Interaciologia: a interação homeostase egocármica–relações grupocármicas harmô-

nicas. 

Crescendologia: o crescendo autoignorância–erro–crise existencial–autesclarecimen-

to–recin efetiva; o crescendo Higiene Consciencial–estado vibracional–autorreflexão–autenfren-

tamento eficaz. 

Trinomiologia: o trinômio da homeostase holossomática primener-cipriene-megaeufo-

rização; o trinômio pacificidade-taquirritmia-imperturbabilidade; o trinômio do autodesassédio 

escolha sensata–pedágio evolutivo–liberdade íntima; o trinômio das evitações patopensênicas 

heterojulgamentos espúrios–autojulgamentos distorcidos–autoconceito doentio. 

Polinomiologia: o polinômio da Errologia pseudofelicidade-empolgação-impulsividade- 

-erro; o polinômio autovalores-Autocosmoética-ortointencionalidade-autocoerência. 

Antagonismologia: o antagonismo doença / saúde; o antagonismo autopoluição / au-

tassepsia; o antagonismo mágoa / autocompreensão; o antagonismo trinomial ego emocional– 

–ego político–ego artista / ego racional–ego parapsíquico–ego erudito; o antagonismo Conscien-

ciologia Teórica / Conscienciologia Teática. 

Paradoxologia: o paradoxo da homeostase ser alcançada pelo malestar no enfrenta-

mento da dura realidade íntima, não pela doce ilusão hedonista de querer ser feliz; o paradoxo 

da homeostase intermissiva ser monoideísmo a ser fixado; o paradoxo do amor puro não nascer 

do romantismo, mas do autesclarecimento frio; o paradoxo dos ganhos policármicos serem resul-

tado da manutenção do foco na homeostase egocármica. 

Politicologia: a parapoliticologia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a criteriofilia; a amparofilia; a proexofilia; a interassis-

tenciofilia; a liberofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome da abstinência 

da Baratrosfera (SAB); a síndrome da baixa autestima intelectual; a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a mania de pensar o pior das coisas (catastrofismo); a mania de advinhar  

o pensamento dos outros (leitura mental); a mania de julgar os outros (egocentrismo). 

Mitologia: o mito da conquista da para-homeostase sem pedágio. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a pensenoteca; a cri-

ticoteca; a nosoteca; a mentalsomatoteca. 
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Interdisciplinologia: a Paraassepsiologia; a Consciencioterapia; a Proexologia; a Holo-

maturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Voliciologia; a Harmoniologia;  

a Recinologia; a Errologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin homeostática; a conscin cosmoética;  

a conscin esponja; a conscin religiosa; a conscin política; a conscin mística. 

 

Masculinologia: o higienista; o tenepessista; o ofiexista; o acoplamentista; o tertuliano; 

o teletertuliano; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o amparador extrafísico; o amparador in-

trafísico; o cognopolita; o professor itinerante; o epicon lúcido; o verbetógrafo; o verbetólogo;  

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o inversor existencial; o projetor 

consciente. 

 

Femininologia: a higienista; a tenepessista; a ofiexista; a acoplamentista; a tertuliana;  

a teletertuliana; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a amparadora extrafísica; a amparadora in-

trafísica; a cognopolita; a professora itinerante; a epicon lúcida; a verbetógrafa; a verbetóloga;  

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a inversora existencial; a projetora 

consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens imma-

turus; o Homo sapiens subcerebralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: padrão homeostático de referência eventual = o da conscin intermissivis-

ta lacunada quanto à parapercepção do holopensene homeostático intermissivo no cotidiano; pa-

drão homeostático de referência fixado = o da conscin intermissivista lúcida quanto à vivência 

contínua do holopensene homeostático intermissivo no cotidiano. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial; a cultura da homeostase extrafísica;  

a cultura do padrão objetivo e interassistencial da inteligência evolutiva (IE); a cultura da Auto-

pesquisologia constante; a cultura da Interassistenciologia. 

 

Técnica. Eis, na ordem alfabética, 10 autorreflexões prioritárias para a aplicação da téc-

nica do padrão homeostático de referência: 

01.  Associação. Já associei bem-estar íntimo com padrão homeostático intermissivo? 

02.  Checkups. Costumo fazer o screening autopensênico no cotidiano, fazendo check-

ups mentais frequentes e evitando patopensenes repetitivos? 

03.  Disposição. Realizo autopesquisa com disposição e alegria íntima? 

04.  Medo. Já manifestei medo de assimilar energias ou entrar em contatos com conscie-

xes quando estou intima-mente muito bem? 

05. Ortopensenes. Já registrei, mesmo momentaneamente, em cursos conscienciológi-

cos ou no dia a dia, ortopensenes evidenciados pelo estado de bem-estar íntimo profundo? 

06.  Ponderação. Quando estou em equilíbrio, mantenho a ponderação ou costumo des-

viar para a euforia, caindo facilmente na precipitação e nos erros banais do uso imaturo do psicos-

soma? 

07.  Profilaxia. Aplico habitualmente o estado vibracional profilático? 

08.  Recomposição. Quando estou com algum malestar, dramatizo e me autassedio difi-

cultando o retorno para a homeostase? 
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09.  Tranquilidade. Fico tranquilo diante de algum pertúrbio, autoconfiante em voltar 

para o autorreferencial homeostático pela própria vontade? 

10.  Voliciolina. Uso a força de vontade motivada (voliciolina) para mudar estados xeno-

frênicos doentios? 

 

Variações. No contexto da Pararreeducaciologia, eis, na ordem alfabética, 3 variantes 

de padrões homeostáticos intermissivos, incitados por amparadores técnicos na conscin intermis-

sivista conforme a Perfilologia: 

1.  Pacificação. A percepção de paz íntima, momentânea, indicando por extrapolação  

a substituição do ego agressivo pelo pacificador, por exemplo, na conscin de perfil belicista (auto-

pacificação). 

2.  Racionalidade. A facilidade súbita de promover reflexão sobre os processos autevo-

lutivos complexos, por exemplo, na conscin de perfil emocional (autocogniciofilia). 

3.  Tranquilidade. A sensação de relaxamento profundo promovendo a amplificação das 

autabordagens através da acalmia e bem-estar íntimos, por exemplo, na conscin de perfil ansioso 

(autorrelaxação). 

 

Autoconfiança. A fixação do padrão homeostático intermissivo torna os pertúrbios me-

nos carregados de emocionalismos, facilita o autodiagnóstico perfilológico e traz mais autoconfi-

ança, constituindo-se em importante instrumento no ciclo autoconsciencioterápico autoinvesti-

gação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o padrão homeostático de referência, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Anticético:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autodomínio  da  conquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Contestação  intelectual:  Holomaturologia;  Neutro. 

06.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Egocentrismo  ansioso:  Egologia;  Nosográfico. 

08.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

11.  Natureza  intermissiva:  Intermissiologia;  Neutro. 

12.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

14.  Subadultidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PADRÃO  HOMEOSTÁTICO  DE  REFERÊNCIA  PERMITE 
AO  INTERMISSIVISTA  SOBREPAIRAR  OS  PRÓPRIOS  PER-

TÚRBIOS,  VIVENCIANDO  A  IMPERTURBABILIDADE,  CONDI-
ÇÃO  FUNDAMENTAL  À  CONQUISTA  DA  DESPERTICIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o padrão homeostático de refe-

rência? Na qualidade de intermissivista conseguiu fixá-lo no dia a dia? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min. Gênero: 

Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Harold Ramis. 
Elenco: Bill Murray; Andie MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray; Marita Geraghty; An-

gela Paton; Ricku Ducommun; Rick Overton; & Robin Duke. Produção: Trevor Albert; & Harold Ramis. Roteiro: Danny 

Rubin; & Harold Ramis, baseado em história de Danny Rubin. Fotografia: John Bailey. Música: George Fenton. Estú-

dio: Columbia Pictures Corporation. Sinopse: Frustrado com o emprego de meteorologista, Phil Connors (Bill Murray) 

vai à pequena cidade americana para cobrir o especial sobre o “Dia da Marmota” (Groundhog Day), dia 2 de fevereiro. 

Phil já não consegue disfarçar o desapontamento, por ser o quarto ano consecutivo cobrindo a matéria. E para complicar  
a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no mesmo dia. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Viera, Waldo; O que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; 33 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 15 téc-

nicas; 11 testes; 4 websites; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia 
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2005; página 62. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Veja Online; Sentimentos Positivos podem Reduzir Riscos de Doenças Cardiovasculares; Reportagem; 

Revista; São Paulo, SP; 18.04.2012; Seção: Saúde; 1 foto; 1 vídeo; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ 
sentimentos-positivos-podem-reduzir-risco-de-doencas-cardiovasculares>; acesso em: 18.04.12. 

 

E. M. 
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P A D R Ã O    S E M P I T E R N O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O padrão sempiterno é o perene ato de exemplificar os posicionamentos, 

em todas as áreas de atividade, de modo permanente, sempre e para os próximos períodos inter-

missivos e existências humanas, assentados no caráter cosmoético, firme, forte, transparente e ex-

plicitativo da determinação prioritária da evolução consciencial, segundo a teaticidade e a verba-

ção do princípio da descrença. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo padrão vem do idioma Latim, patronus, “patrono; protetor dos ple-

beus; advogado; defensor; arrimo; apoio; padroeiro”, e este de pater, “pai”. Surgiu no Século XV. 

O vocábulo sempiterno provém do mesmo idioma Latim, sempiternus, “perpétuo; eterno; imortal; 

que dura sempre”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Padrão para sempre. 02.  Padrão contínuo. 03.  Padrão eterno; pa-

drão eviterno; padrão perpétuo.  04.  Padrão perene. 05.  Padrão definido. 06.  Padrão definitivo. 

07.  Posicionamento permanente. 08.  Posicionamento inabalável; posicionamento perene.  

09.  Posicionamento definido; posicionamento previsível. 10.  Comportamento definido; conduta 

definida; conduta inabalável. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo sempre: 

sempervivo; sempiterna; sempiternal; sempiternidade; sempiterno; sempre-liso; sempre-lustrosa; 

sempre-noiva; sempre-noive-dos-modernos; sempre-verde; sempre-viçosa; sempre-viva; sempre- 

-viva-da-serra; sempre-viva-do-mato; sempre-viva-vermelha; sempre-vivense; sempre-vivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas padrão sempiterno, padrão sempiterno entendido 

e padrão sempiterno vivenciado são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Padrão efêmero. 02.  Padrão passageiro. 03.  Padrão transitório.  

04.  Padrão instável. 05.  Padrão indefinido. 06.  Posicionamento volúvel. 07.  Posicionamento 

descontínuo; posicionamento instável. 08.  Posicionamento indefinido. 09.  Posicionamento im-

previsível; posicionamento inconfiável. 10.  Comportamento indefinido; conduta indefinida; con-

duta instável. 

Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade heurístico; o finding; a glasnost; o Neo-

pensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autotransparência pessoal; os impactopensenes; 

a impactopensenidade; o materpensene atrator de neoverpons; a materpensenidade fertilizante das 

neoverpons; o lateropensene centrífugo; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapen-

senidade. 

 

Fatologia: o padrão sempiterno; o padrão pessoal de conduta cosmoética definido para 

sempre; o autoposicionamento definido; o ato de falar “sim, sim, não, não”; a antimassificação 

contra a santidade oca e a santificação ilusória; a conduta pessoal máscula, viril, paternal  

e não tíbia, pusilânime ou maternal, infantil, de creche; o posicionamento de viver com firmeza  

e explicitação da tares, mesmo sendo mais antipático e difícil, contudo mais rentável evolutiva-

mente; a evitação do ato de fazer média com os outros; a busca da vivência das verpons na Socin 

ainda patológica; a mesméxis do passado e o rolo compressor das inutilidades onipresentes sem-

pre evitáveis; as tapeações generalizadas das contaminações das corrupções; a lição presente do 
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descrédito dos políticos profissionais; a busca da conduta no rumo da autodesperticidade; o cami-

nho a ser aberto para a Evoluciologia; a defesa das neoperspectivas; a defesa das neopautas evolu-

tivas; a defesa das neoverpons iconoclastas exigindo maior ousadia da conscin lúcida e determi-

nada; a despertez verponária; o ato de fazer a leitura mais correta, cosmoética e evolutiva das rea-

lidades; a defesa da verpon como sendo a atitude mais inteligente na vida humana por anular  

a possibilidade de errar; a verpon sobrepujando a Filosofia, a Religião, a marginalidade; a evita-

ção da politicagem, da demagogice, da dogmatização, da doutrinação, da chicanaria, da supersti-

ção e da sacralização. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo neoverpon–neopadrão evolutivo. 

Principiologia: o princípio da descrença vivido dia a dia; o princípio “se algo não ser-

ve, não adianta fazer maquilagem”; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar pa-

ra o número máximo de consciências; o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecido teaticamente para se 

viver. 

Teoriologia: a teoria da antimesméxis; a teoria das verdades relativas de ponta. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia vivida; a técnica da evitação da cultura inútil. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo da neoverpon magna. 

Neossinapsologia: as múltiplas consequências neossinápticas das neoverpons. 

Enumerologia: o continuísmo teático perene; o autoposicionamento perene; a Descren-

ciologia Perene; a ortopensenidade perene; as prioridades perenes; a minipeça interassistencil pe-

rene; a holomaturidade evolutiva perene. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / ver-

dade absoluta. 

Paradoxologia: o paradoxo sofisticado do padrão sempiterno convivendo racionalmen-

te com a técnica dos fatos orientando as pesquisas. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cogno-

filia; a verponofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a mentalsomatoteca; 

a intelectoteca; a sincronoteca; a verponoteca. 
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Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Auto-

priorologia; a Verponologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Interassistencio-

logia; a Taristicologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 interassistentialis; o Homo sapiens verus; o Homo sa-

piens verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: padrão sempiterno entendido = o posicionamento evoluído apenas teóri-

co da conscin intermissivista ainda tímida e inexperiente; padrão sempiterno vivenciado = o posi-

cionamento evoluído exemplificado pela conscin intermissivista determinada, madura e veterana. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holomaturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o padrão sempiterno, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Defesa  da  verpon:  Autopriorologia;  Homeostático. 

03.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

05.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

06.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 
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08.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

13.  Veracidade  autoverificável:  Verponologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  antidemagógica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  PADRÃO  SEMPITERNO  É  A  CONDUTA  DE  ELEIÇÃO  
DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  AO  NÍVEL  DA  AUTODES-

PERTICIDADE  E  NA  CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA  AUTO-
CONSCIENTE  DO  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a racionalidade evolutiva prioritária do 

padrão sempiterno? Você já exemplifica tal padrão? De modo entendido ou vivenciado? 
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P Á G I N A    I M P R E S S A  
( A U T O R R E V E Z A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A página impressa é o processo de comunicação de pensamentos mais con-

fiável para o autorrevezamento multiexistencial com a megagescon escrita, por ser objeto concre-

to, autônomo, independente e utilizável de modo definitivo, sem a influência dos contingencia-

mentos das mudanças e instabilidades da Tecnologia, sempre submissa aos caprichos do consu-

mismo do capitalismo selvagem da Socin ainda patológica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo página vem do idioma Latim, pagina, “parte interna do papiro cor-

tada em folha, com apenas 1 coluna escrita”, de pangere, “cravar; fixar”. Surgiu no Século XVIII. 

O vocábulo impresso deriva também do idioma Latim, impressus, “firmado; arcado; registrado 

por pressão”, e este de impremere, “apertar sobre; pesar sobre; firmar sobre; aplicar; imprimir; 

gravar; marcar; registrar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Texto em papel. 2.  Livro para sempre. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo página: 

compaginação; compaginada; compaginado; compaginador; compaginadora; paginação; pagi-

nada; paginado; paginador; paginadora; paginar; paginável. 

Neologia. As 3 expressões compostas página impressa emocional, página impressa inte-

lectiva e página impressa parapsíquica são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia. 

Antonimologia: 1.  Texto virtual. 2.  Maquininha do momento. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; a notitia innata; o shibboleth evolutivo pes-

soal; o codex subtilissimus pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos rastropensenes; a rastropensenidade; os paleo-

pensenes sadios; a paleopensenidade; os retropensenes sadios; a retropensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os retrografopensenes; a retrografopensenidade; os grafopensenes; a gra-

fopensenidade; o arquivo de autopensenizações expressas oralmente; a fôrma holopensênica; os 

genopensenes; a genopensenidade; as assinaturas pensênicas; o holopensene criativo; o autaber-

tismo neopensênico; a autopensenização inovadora. 

 

Fatologia: a página impressa; o veículo de comunicação mais funcional e confiável. 

 

Parafatologia: o autorrevezamento multiexistencial; as autorretroproéxis; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fenômeno 

do dejaísmo; a casuística pessoal autorretrocognitiva; a preparação antecipada da futura retrospec-

tiva seriexológica; os autodepoimentos imortalizados; as mensagens escritas claras para si mes-

mo; o resgate dos detalhes das autexpressões de retrovida; os neoelementos grafados para a poste-

rior avaliação autoconscienciométrica; o estabelecimento da comunicação interexistencial explíci-

ta; a retrossenha pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo registro imagéti-

co–lembrança retrocognitiva; o sinergismo materpensene-megatrafor facilitando o autorreco-

nhecimento. 
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Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da descrença motivando as au-

texperiências multidimensionais. 

Codigologia: as cláusulas do retrocódigo pessoal de Cosmoética (CPC) inferidas por 

meio das retroargumentações registradas; as cláusulas do retrocódigo grupal de Cosmoética 

(CGC) inferidas por meio da retrodinâmica coletiva registrada em páginas impressas. 

Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência inte-

lectual. 

Tecnologia: as técnicas comunicativas; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; 

a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técni-

cas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial; a Tecnologia Mo-

derna casada à Paratecnologia. 

Voluntariologia: os voluntários autores publicados do Holociclo do CEAEC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico do Tertuliarium; o laboratório conscienciológico das retrocognições;  

o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Serie-

xólogos. 

Efeitologia: o efeito evolutivamente otimizador da técnica da retrossenha pessoal;  

o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais; o efeito da autoconscientização mul-

tiexistencial na reciclagem dos autovalores; o efeito halo dos conhecimentos generalistas; a pes-

quisa dos efeitos da Genética na autoconsciencialidade; a identificação dos efeitos da Paragené-

tica na autexpressão intrafísica; os efeitos autevolutivos das conexões gráficas com o próprio 

passado. 

Neossinapsologia: as neossinapses autoconscienciométricas geradas na análise das re-

trossinapses expostas publicamente em páginas impressas. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias; a documentação histórica do ciclo ressoma-dessoma da 

seriexialidade consciencial; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–

–recolheita intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquiso-

logia; o binômio indício-evidência; o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio se-

riéxis-autoproéxis; o binômio megagescon–retrossenha pessoal; o binômio indícios intracons-

cienciais–indícios extraconscienciais. 

Interaciologia: a interação cênica protagonistas-coadjuvantes-figurantes; a interação 

faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação entre os palcos intrafísicos 

das múltiplas existências. 

Crescendologia: o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–cer-

tezas relativas. 

Trinomiologia: o trinômio comunicativo pessoal retro-holopensene–fôrma holopensêni-

ca–neo-holopensene; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio Evoluciologia-Priorologia- 

-Proexologia; o trinômio catalogação-indexação-recuperação; o trinômio da retrossenha indivi-

dual intransferível-incompartilhável-indescartável; o trinômio conservação-restauração-perpe-

tuação. 

Polinomiologia: o polinômio convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megages-

con criptografada–reconhecimento retrocognitivo; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas- 

-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio artigo-palestra-livro-filme. 

Antagonismologia: o antagonismo título / epílogo. 

Paradoxologia: o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo; 

o paradoxo da passagem do bastão para si próprio; o paradoxo da retrossenha superpessoal plo-

tada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências; o paradoxo da personalidade 

entremostrar no presente as existências passadas às consciências mais atiladas. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 
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Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; 

a gesconofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a filmoteca pessoal; a mentalsomatoteca; a teaticoteca;  

a comunicoteca; a argumentoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Comunicologia; a Tecnologia; a Cro-

nologia; a Mentalsomatologia; a Fisiologia; a Seriexologia; a Autoproexologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens 

hypomnemonicus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo sa-

piens holomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens temporalis; o Homo sapiens experimentalis; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: página impressa emocional = a de conteúdo psicossomático, literário; pá-

gina impressa intelectiva = a de conteúdo mentalsomático, discernidor, técnico-científico; página 

impressa parapsíquica = a de conteúdo holossomático, evolutivo, cosmoético, tarístico e multidi-

mensional. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Autorrevezamentologia. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autorrevezamentologia, eis, por exemplo, na ordem fun-

cional, a tabela com 10 cotejos entre a página impressa e a página virtual: 
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Tabela  –  Cotejo  Página  Impressa  /  Página  Virtual 

 

N
os

 Página  Impressa Página  Virtual 

01. Alta confiabilidade Alta inconfiabilidade 

02. Autossuficiência (Energia própria) Exige aparelhamentos (Eletricidade) 

03. Existência concreta Existência insubstancial 

04. Fato estável Modismo instável 

05. Funcionalidade independente Funcionalidade dependente 

06. Maior segurança Maior insegurança 

07. Objeto definitivo Técnica transitória 

08. Perdurabilidade comprovada Perdurabilidade imprevisível 

09. Realidade palpável Realidade impalpável 

10. Simplicidade universal Complicação setorial 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a página impressa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ano-base:  2010:  Paracronologia;  Neutro. 

02.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

03.  Autoparaprocedência  cursista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

04.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

06.  Codex  subtilissimus  pessoal:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

09.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

11.  Interitemização:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

12.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Prévia  autorrevezamental:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

14.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Prova  pós-dessomática:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

 

A  PÁGINA  IMPRESSA  VEM  PROVANDO,  ATRAVÉS  DOS  

SÉCULOS,  EXCELENTE  FUNCIONALIDADE  SEM  QUAIS-
QUER  ALTERAÇÕES  SUJEITAS  A  CONTINGENCIAMENTOS  

HUMANOS,  INSTÁVEIS  E  CAPRICHOSOS  DO  MOMENTO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a funcionalidade da página im-

pressa? Você é vítima dos caprichos do Zeitgeist? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16263 

P A L Á C I O    D A    P A Z  
( P A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Palácio da Paz é a edificação localizada em Haia, a cidade governamen-

tal holandesa, sede do Tribunal Internacional de Justiça, órgão das Nações Unidas, e da Corte 

Permanente de Arbitragem, hospedando ainda a Academia de Direito Internacional de Haia  

e a biblioteca correspondente, inaugurado em 28 de agosto de 1913, construído no contexto dos 

movimentos em prol do pacifismo na Europa e nas Américas, no final do Século XIX, tornando-

se símbolo do desejo universal da humanidade pela paz. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo palácio vem do idioma Latim, palatium, “Palatino; colina de Roma 

onde ficava a moradia imperial”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo paz procede do mesmo idio-

ma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Templo da Paz. 2.  Palacete da Paz. 3.  Domicílio do Direito Interna-

cional. 4.  Sede do Direito Internacional. 5.  Residência da justiça internacional. 

Neologia. As duas expressões compostas Palácio da Paz idealizado e Palácio da Paz 

operante são neologismos técnicos da Paciologia. 

Antonimologia: 1.  Corte Penal Internacional. 2.  Palácio da Justiça de Nuremberg.  

3.  Pentágono. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à implantação da paz mundial. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Megaliber-

dade: paz íntima. Os livros libertam. Megacomunex: esfera celeste. Lei: pacto público. Justiça: 

verdade estrita. Há magistrados absolvedores. 

Ortopensatologia: – “Paz. A paz entre os Seres Humanos é a matéria-prima do futuro 

Estado Mundial”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paz; os pacipensenes; a pacipensenidade; o ho-

lopensene pessoal da autopesquisa paciológica; a autopensenidade para-histórica; o holopensene 

pessoal histórico; os biografopensenes; a biografopensenidade; a conexão pensênica multidimen-

sional; os retropensenes; a retropensenidade; a autopensenização carregada no pen; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a pensenização autodesas-

sediante; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene bélico predominando no ano da 

inauguração do palácio; o holopensene de antivitimização; o holopensene apaziguador; o local de 

poder homeostático influenciando a pensenidade pessoal; o aproveitamento do holopensene paci-

fista instalado previamente por pacifistas históricos; as sincronicidades relacionando o holopense-

ne da paz com locais visitados; a impregnação das energias pacifistas no holopensene pessoal du-

rante e após a visita ao Palácio da Paz; os centros de replicação do holopensene da paz. 

 

Fatologia: o Palácio da Paz (Peace Palace; Vredespaleis; Friedenspalast; Palais de la 

Paix; Palacio de la Paz; Palazzo della Pace; United Nations; International Court of Justice; 

World Court; o Permanent Court of Arbitration; a Hague Academy of International Law; Peace 

Palace Library); a pesquisa da paz iniciada na cidade de Münster, Alemanha, durante itinerância 

conscienciológica; os locais europeus estigmatizados por guerras; as instituições internacionais 

voltadas para a paz; as duas conferências de paz, ocorrendo em 1899 e 1907; o nome oficial de 

Convenção sobre a Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais; a primeira conferência 

de paz sendo proposta pelo czar russo Nicolau II (1868–1918) e o conde Muravyov (1845–1900), 

ministro das Relações Exteriores; as 26 nações participando na primeira conferência de paz; as 44 
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nações dos 57 países soberanos à época participando da segunda conferência; a presença de 256 

diplomatas na segunda conferência; o Brasil sendo representado por Rui Barbosa (1849–1923), 

em 1907; o cheque de US$ 1,5 milhão de doação para a construção do palácio; a construção do 

Palácio da Paz, de 1907 a 1913; os 48.600 trabalhadores japoneses produzindo em 5 anos as tape-

çarias para o salão japonês; a Corte Permanente de Arbitragem, criada em 1899, sendo a mais an-

tiga organização intergovernamental na área de resolução de conflitos internacionais; o início da 

Primeira Guerra Mundial no ano seguinte à inauguração do palácio; a Liga das Nações atuando 

entre 1919 e 1946; o Tribunal Permanente de Justiça Internacional encerrando as atividades du-

rante a ocupação do regime nazista (1940–1945); a carta das Nações Unidas assinada em São 

Francisco, em 26 de junho de 1945; o Tribunal Internacional de Justiça substituindo o Tribunal 

Permanente de Justiça Internacional; o estatuto do Tribunal Internacional de Justiça sendo parte 

integrante da carta das Nações Unidas; o Tribunal Internacional de Justiça sendo o único órgão 

das Nações Unidas sem sede em Nova Iorque; a missão do Tribunal de resolver conflitos jurídi-

cos entre Estados; a emissão de pareceres sobre questões jurídicas apresentadas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança; a aplicação do Direito Internacional Pú-

blico; o centro de visitantes apresentando exposição permanente sobre a História do movimento 

pacifista e das instituições sediadas no Palácio da Paz; a biblioteca do palácio com acervo prepon-

derante na área do Direito Internacional; a criação da Academia de Direto Internacional de Haia, 

em 1923; os cursos de verão da Academia sendo realizados em julho de cada ano; os estudantes 

do mundo inteiro, participando da summer school, aprofundando-se no Direito Internacional;  

o Rosarium nos jardins do palácio; as duas bandeiras das Nações Unidas à frente do palácio; as  

7 visitas técnicas realizadas ao Palácio da Paz; o cartão de entrada para o Palácio da Paz; o cartão 

da biblioteca do Palácio da Paz; a viagem conscienciológica com “roteiro da paz” iniciando em 

Berlim e terminando no Palácio da Paz; a “chama da paz mundial”, na frente do palácio, rodeada 

por pedras oriundas dos países membros das Nações Unidas; a visita a locais da paz sendo opor-

tunidade valiosa para o intermissivista recuperar cons magnos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nos locais da paz; 

as condições extrafísicas propícias para a Primeira Guerra Mundial; os trabalhos reurbexológicos 

dos tenepessistas; o alto padrão homeostático de energia em locais onde foram assinados os Tra-

tados de Paz; as conexões com a equipe extrafísica de amparadores especializados em paz; a hi-

pótese de personalidades do movimento pacifista do fim do Século XIX atuando na condição de 

amparadores extrafísicos especialistas em paz; o avanço no estudo multidimensional da reurbani-

zação extrafísica; a leitura das energias do campo permitindo extrair informações transmitidas pe-

la equipex ao pesquisador-visitante; o acoplamento energético com a cadeira do presidente do 

Tribunal Internacional de Justiça; as energias homeostáticas no salão japonês; as extrapolações 

parapsíquicas possibilitando compreensão mais profunda da Paciologia; os postos avançados de 

dimensões extrafísicas evoluídas infiltradas na dimensão intrafísica servindo de fonte de irradia-

ção de energias da paz e fraternidade; a hipótese de o Palácio da Paz ser local de poder para a im-

plementação da paz mundial; a convergência de interesses de conscins e consciexes amparadoras 

servindo de base para os trabalhos interassistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscins pacifistas–megaprojeto assistencial; o sinergis-

mo potente das amizades intermissivistas; a valorização dos talentos individuais no sinergismo 

grupal. 

Principiologia: o princípio da paz entre as nações; o princípio de ninguém evoluir sozi-

nho; o princípio popular “a união faz a força”; o princípio do exemplarismo grupal (PEG);  

o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da evolução interassistencial nas múltiplas 

dimensões; o princípio da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o comprometimento teático com o código grupal de Cosmoética (CGC). 
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Teoriologia: a teática do cultivo da paz íntima; a teoria da recomposição grupocármi-

ca; a teoria da reurbanização extrafísica. 

Tecnologia: as técnicas de estudo biográfico de pacifistas; as técnicas de reurbanização 

intrafísica; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica de recuperação dos cons 

magnos. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo com o holopensene da 

paz mundial; o voluntariado na Socin durante a crise dos refugiados. 

Laboratoriologia: a docência conscienciológica itinerante enquanto laboratório consci-

encial (labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia. 

Efeitologia: os efeitos holossomáticos pacificadores imediatos durante visita no palácio 

da paz; os efeitos intraconscienciais pacificadores decorrentes da interação com as energias dos 

locais da paz. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interações energéticas em locais da 

paz. 

Ciclologia: o ciclo pesquisar-escrever-publicar; o ciclo sementeira intrafísica–colheita 

extrafísica; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução. 

Binomiologia: o binômio Pacifismo-Universalismo; o binômio pesquisa pacificadora– 

–reciclagem intraconsciencial. 

Interaciologia: a interação desarmamento-pacificação; a interação reurbanização ex-

trafísica–pacificação global; a interação Socin pacífica–Sociex avançada. 

Crescendologia: o crescendo Planeta Hospital–Planeta Escola; o crescendo minipeça 

humana–maximecanismo multidimensional interassistencial; o crescendo bairrismo-nacionalis-

mo-universalismo. 

Trinomiologia: o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–desassedialidade;  

o trinômio reurbex–paz mundial–Estado Mundial. 

Polinomiologia: o polinômio alternativas-opções-escolhas-resultados. 

Politicologia: o Paradireito Aplicado. 

Legislogia: a lei máxima da não violência. 

Filiologia: a reeducaciofilia; a evoluciofilia; a paciofilia; a serenofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: a quebra do mito da promoção da guerra para manter a paz. 

Holotecologia: a pacificoteca; a diplomacioteca; a interassistencioteca; a controversiote-

ca; a evolucioteca; a grupocarmoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Paciologia; a Parapoliticologia; a Conflitologia; a Decidologia;  

a Paradireitologia; a Harmoniologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia;  

a Autoparaprocedenciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pacifista; a conscin antibelicista; a conscin desarmamentista;  

a conscin diplomata; a conscin controvertida; a consbel; a consciex amparadora; a consciência 

megafraterna; a minipeça interassistencial; a consciex orientadora evolutiva. 

 

Masculinologia: o nobelista da paz Tobias Michael Carel Asser (1838–1913); o arquite-

to Louis Cordonnier (1854–1938); o pacifista William Stead (1849–1912); o empresário Andrew 

Carnegie (1835–1919); o diplomata Ake Vilhelm Hjalmar Hammarskjöld (1893–1937); o juiz 

Antônio Augusto Cançado Trindade (1947–); o amparador intrafísico; o comunicólogo; o poliglo-

ta; o tocador de obra; o homem de ação; o autexperimentador da Conscienciologia; o reurbaniza-

dor intrafísico; o tenepessista; o parapercepciologista. 
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Femininologia: a nobelista da paz Bertha von Suttner (1843–1914); a rainha Guilhermi-

na da Holanda (1880–1962); a amparadora intrafísica; a comunicóloga; a poliglota; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a autexperimentadora da Conscienciologia; a reurbanizadora intrafísica;  

a tenepessista; a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sa-

piens pacificator; o Homo sapiens unificator; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens an-

tiviolentus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Palácio da Paz idealizado = o ambiente proposto em 1900, a partir de 

discussão entre diplomatas, em função da necessidade de haver local para a Corte Permanente de 

Arbitragem, instituída na primeira conferência de Haia (1899); Palácio da Paz operante = a edifi-

cação construída em Haia, atuando em favor do holopensene da paz através das instituições res-

ponsáveis e conscins frequentadoras do local. 

 

Culturologia: a paracultura da paz em comunexes avançadas; a cultura da mediação;  

a cultura da profilaxia da violência; a cultura da convivialidade pacífica. 

 

Geopolítica. Sob a ótica da Historiologia, a cidade de Haia foi palco de duas conferênci-

as internacionais de paz, tendo papel importante no contexto da Pacifismologia, no fim do Século 

XIX e no início do Século XX. As conferências incluíam negociações sobre o desarmamento, leis 

contra crimes de guerra. Foi debatida a ideia de tribunal internacional de arbitragem obrigatória, 

com finalidade de resolver contendas internacionais. 

Pacifismologia. A intenção de muitos pacifistas da época era estabelecer a paz mundial. 

Embora existissem centenas de associações de paz na Europa e nos Estados Unidos, os pacifistas 

foram chamados por muitos governos e pela sociedade de “lunáticos”. A palavra “pacifismo” ti-

nha conotação negativa. Não havia massa crítica em defesa da paz como existe hoje (Ano-base: 

2016). A guerra era vista por muitos como algo necessário e natural, direito de cada nação. 

Universalismo. Eis alguns exemplos de doação de elementos construtivos e decorativos 

de diferentes países, no Palácio da Paz: granito da Noruega; colunas de mármore e pilastras da 

Itália; mármore da Grécia; tapeçaria da França; vitrais da Inglaterra; porta de ferro da Alemanha; 

esculturas em mármore dos Estados Unidos; grades de bronze da Bélgica; carpetes da Suécia; es-

tátua de mármore da Polônia; tapeçarias do Japão; mogno do Haiti; candelabros da Áustria; tape-

tes da Romênia e da Turquia; grande vaso de jaspe da Rússia; jacarandá do Brasil; madeira fina 

de San Salvador; fonte de água da Dinamarca; estátua da paz da Argentina; vasos antigos da Chi-

na; esculturas do Chile; grande relógio na torre do palácio da Suíça. 

 

Extrafisicologia. Considerando a Parageografia, em correspondência à instituição físi-

ca, sustentando as iniciativas da paz na dimensão humana, está constituída a comunex avançada, 

habitada por equipex de amparadores especializada em reurbanização extrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Palácio da Paz, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

02. Autodisponibilidade  pacífica:  Interassistenciologia;  Neutro. 

03. Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

04. Crescendo  Pacifismo-Paciologia:  Paciologia;  Homeostático. 
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05. Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06. Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07. Diálogo  apaziguador:  Comunicologia;  Homeostático. 

08. Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09. Homeostase  Geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10. Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

11. Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

12. Pax  aeterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13. Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14. Técnica  da  anticonflituosidade-autopacificação:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15. Temperamento  pacífico: Temperamentologia;  Homeostático. 

 

AS  EXCURSÕES  PESQUISÍSTICAS  AOS  LOCAIS  DA  PAZ  

POTENCIALIZAM  O  EQUILÍBRIO  HOLOSSOMÁTICO  DOS  

CONSCIENCIÓLOGOS  LÚCIDOS,  PROMOVENDO  HARMONIA  

ÍNTIMA,  ACELERANDO  OS  RESGATES  GRUPOCÁRMICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita os recursos pessoais para fazer visitas 

técnicas aos locais da paz? Quais proveitos evolutivos já obteve através do rapport feito com es-

ses ambientes? 
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caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 226 a 229  
e 838 a 840. 

9.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6476 ter-
mos; 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 942, 961, 987, 

1.007, 1.036, 1.047 e 1.268. 

 

A. C. V. 
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P A L A V R A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A palavra é a unidade mínima da língua escrita, situada entre 2 espaços em 

branco, ou entre espaço em branco e sinal de pontuação, apresentando letra ou letras com o signi-

ficado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo palavra deriva do idioma Latim, parabola, e este do idioma Grego, 

parabole, “comparação; aproximação”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Manifestação verbal escrita. 2.  Grafema. 

Neologia. Os 2 vocábulos minipalavra e megapalavra são neologismos técnicos da Co-

municologia. 

Antonimologia: 1.  Mímica. 2.  Incomunicação. 3.  Conscienciês. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Palavra  

é poder. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenidade; o pen do pensene. 

 

Fatologia: a palavra; a palavra mental; a palavra falada; a palavra escrita; a palavra 

gestual; a palavra certa; a boa palavra; a palavra de gratidão; a palavra terapêutica; a palavra de 

afeto; a palavra digitada; a palavra corporal; o signo; a muleta gráfica; o étimo; o termo; o vocá-

bulo; o grafema; o lexema; o item lexical; a unidade léxica ativa; a locução; a dicção; a expressão; 

a entrada; o verbete; o vocabulário; o glossário; o ementário; o elucidário; o léxico; o panléxico;  

o dicionário; a enciclopédia; o dicionário cerebral sinonímico; o dicionário cerebral analógico 

poliglótico; o jogo de palavras; a palavra de poder falada; a palavra de poder escrita; a palavra- 

-título; a palavra hipnótica; a palavra-mantra; a palavra afim; a palavra incorreta; a palavra al-

ternativa; a má-palavra; o palavrão; a palavra injuriosa; a palavra patológica; a palavra morta;  

a palavra supérflua; a palavrosidade; a verborragia; a breviloquência; o laconismo; o soma; o an-

drossoma; o ginossoma; o laringochacra; a boca; os olhos; a mão; os dedos; a sinonímia; a antoní-

mia; o neologismo; a verpon; o apedeutismo; a erudição; a palavra sesquipedal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia. 

Fobiologia: a cacofonofobia; a logofobia; onomatofobia; a verbofobia. 

Holotecologia: a aforismoteca; a glossoteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Filologia; a Linguística; a Etimologia; a Arcais-

mologia; a Neologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Priorologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin. 
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Masculinologia: o locutor; o orador; o professor; o tagarela; o matracão. 

 

Femininologia: a telefonista; a locutora; a oradora; a professora; a tagarela; a matracona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sa-

piens philologus; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens parapo-

liticologus; o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipalavras = o emprego da telepatia; megapalavras = o emprego da 

verborragia. 

 

Palavras. Sob a ótica da Mentalsomatologia, as pessoas não pensenizam predominante-

mente com imagens, nem energias, nem fatos, nem parafatos e nem, muito menos, com números. 

As pessoas pensenizam com palavras. O pen do pensene – a ideia, a palavra – vem antes do sen  

e do ene. O mais evoluído dos 3 componentes do pensene é, indiscutivelmente, o pen. Por isso,  

o dicionário cerebral é o léxico mais importante para qualquer conscin sadia e lúcida. 

Manipulação. De acordo com a Evoluciologia, o Cosmos é constituído por duas realida-

des: a consciência e a energia. A consciência manipula a energia por intermédio da vontade, da 

intencionalidade, do autodiscernimento e, na prática dia a dia, sempre empregando as palavras. 

 

Taxologia. Pelos conceitos da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 10 áreas de qualificação das palavras: 

01.  Verbo: coloquialismo. 

02.  Discurso: dialética; eloquência; retórica; oratória; Refutaciologia. 

03.  Informação: Comunicologia. 

04.  Livro: gescon; autorrevezamento multiexistencial. 

05.  Conformática: confor; conteúdo e forma. 

06.  Dicionário: tesauro; léxico analógico poliglótico. 

07.  Enciclopédia: cosmovisão intelectual. 

08.  Orismologia: Terminologia; Nomenclatura. 

09.  Tesauro: Comunicologia. 

10.  Verponologia: Heuristicologia. 

 

Unicidade. No contexto da Holomaturologia, o ideal seria haver sempre aquela palavra 

única, específica e mais adequada para definir cada realidade ou objeto. Contudo, em geral tal fa-

to não ocorre, por isso, surgem interpretações errôneas dos significados dos vocábulos. 

 

Categorias. Dentro do universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 categorias ou tipos de palavras, em geral: 

01.  Palavras ambíguas: padrão (padre de estatura elevada) / tipo comum; biscoito (fa-

zer sexo duas vezes) / bolacha. 

02.  Palavras curiosas: Ib; Og (Antroponímia). 

03.  Palavras envilecidas: sagrado; salvacionismo (Teologia). 

04.  Palavras incomuns: categoremática; perplexiva. 

05.  Palavras invariáveis: atlas; cais. 

06.  Palavras-cacófato: bengalinha; foi-se (Cacofonia). 

07.  Palavras-chave: consciência; Cosmoética. 

08.  Palavras-problema: impossível; nunca. 

09.  Palavras raras: desesquizofrenizacionalmente; heteroconsciencioterápico (Ciência). 

10.  Palavras singulares: Conscienciologia; Projeciologia. 
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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 palavra, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

2.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

3.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 

5.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

6.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

7.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

SEGUNDO  A  COMUNICOLOGIA,  A  PALAVRA,  SEJA  A  MEN-
TAL  DO  PENSADOR,  A  ORAL  DO  ORADOR  OU  A  ES-

CRITA  DO  ESCRITOR,  É  COMPONENTE  SUPERRELEVANTE  

NA  AÇÃO  GERAL  E  NA  VIDA  PLENA  DA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você faz mais uso da palavra mental, verbal ou escrita? Você é econô-

mico, mais introvertido e comedido, sabendo ouvir, ou perdulário e logorreico no emprego das 

palavras? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 157. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 72. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 28, 74, 175, 327, 342, 799 e 1.101. 

4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 61, 67, 71, 81, 92 a 100, 116, 117, 134, 172, 196 e 201. 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 19, 

88, 120, 456, 542 e 829. 
6.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, 

RJ; 2002; página 183. 
7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 95, 126, 128, 152, 550 e 651. 
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P A L A V R A - C H A V E  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A palavra-chave é aquela capaz de traduzir o sentido global ou a síntese do 

conteúdo do contexto, a fim de torná-lo claro, explicá-lo, identificá-lo e localizá-lo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo palavra provém do idioma Latim, parabola, e este do idioma 

Grego, parabolê, “comparação”. Apareceu no Século XIII. O termo chave deriva também do 

idioma Latim, clavis, “chave; tranca”. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Termo-chave; vocábulo-chave. 02.  Expressão-chave; locução-cha-

ve; parapalavra-chave. 03.  Conceito-chave; ideia-chave. 04.  Grafema-chave; grafopensene-cha-

ve; signo-chave; símbolo-chave. 05.  Verbete-chave. 06.  Unitermo. 07.  Descritor. 08.  Palavra 

reservada. 09.  Palavra-síntese. 10.  Código; senha. 

Neologia. As 3 expressões compostas palavra-chave aquisitiva, palavra-chave executiva 

e palavra-chave distributiva são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Palavra inexpressiva. 02.  Expressão díspar. 03.  Conceito diferen-

te. 04.  Ideia deslocada. 05.  Termo comum. 06.  Vocábulo vulgar. 07.  Ideia insignificante.  

08.  Grafema inexpressivo. 09.  Signo secundário. 10.  Palavra nociva; símbolo arcaico. 

Estrangeirismologia: a keyword; a password; a catchword; o status da palavra-chave; 

as pesquisas na Internet; o index term; o descriptor; a reference word. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocomunicabilidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Palavra- 

-chave: discurso sintético. Palavra-chave: síntese pensênica. Palavras-chave demarcam 

cognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; o logopensene; a logopensenidade. 

 

Fatologia: a palavra-chave; a palavra-chave singular; a palavra-chave plural; a similari-

dade da palavra-chave com a unidade de medida ou de trabalho; a palavra-chave do índice; as 

pesquisas através de palavras-chave; as estratégias de busca da informação; os critérios de indexa-

ção e recuperação de informação; os mapas de acesso à informação; a escolha de palavras-chave; 

a palavra-chave apontando o conteúdo do texto; a densidade da palavra-chave; os descritores; os 

índices de assuntos; as bases de dados; os repositórios de informações; a gestão do conhecimento; 

os vocabulários de conceitos; a entrada; o verbete; o enfoque-chave; o jogo de palavras-chave;  

a palavra-chave repetida no texto do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; o Tesauro da 

Conscienciologia; a experimentação a partir da palavra-chave. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o mantra de retrovidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da compactação; a técnica da comunicabilidade; a técnica da es-

colha das entradas enciclopédicas; a técnica da cosmossíntese; a técnica da taxologia do cosmo-

grama; a técnica de codificação; a técnica da Keyword Stuffing. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: a palavra-chave imperdível na refutação; a palavra-chave certa no mo-

mento certo; a palavra-chave carinhosa sussurrada; a palavra-chave sinônima; a palavra-chave 

antônima; a palavra-chave similar; a palavra-chave-medicamento. 

Binomiologia: o binômio palavra-chave–expressão composta-chave; o binômio pala-

vra-chave–palavra-ônibus; o binômio acepção nova–palavra-chave; o binômio informação ex-

pandida–informação concentrada; o binômio palavra-chave–senha; o binômio palavra-chave– 

–mantra; o binômio ponteiro de busca–pesquisa. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação ideia-linguagem; a interação 

conteúdo-forma. 

Polinomiologia: o polinômio linha-frase-síntese-ênfase; o polinômio intracerebral sub-

léxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do materpensene; a lei das correspondências. 

Filiologia: a criteriofilia; a verbofilia. 

Holotecologia: a lexicoteca; a comunicoteca; a analogoteca; a correlacionoteca; a cria-

tivoteca; a metodoteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Refutaciologia; a Filolo-

gia; a Linguística; a Lexicologia; a Lexicografia; a Conformática; a Estilística; a Parapedagogiolo-

gia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens lexicolo-

gus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens philologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: palavra-chave aquisitiva = o vocábulo Autocosmovisiologia; palavra- 

-chave executiva = o vocábulo Autocosmoeticologia; palavra-chave distributiva = o vocábulo In-

terassistenciologia. 

 

Brainstorming. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

a listagem de 60 categorias de palavras-chave de especialidades da Conscienciologia, colhidas du-

rante o brainstorming desenvolvido durante 45 minutos, com cerca de 70 tertulianos, na tertúlia 

do CEAEC, no dia 01 de janeiro de 2008, com acréscimos posteriores: 

01. Androssomatologia: testosterona (androssoma: unidade de medida). 

02. Assistenciologia: assistido (unidade de medida). 

03. Autenganologia: autofuga. 

04. Autodiscernimentologia:  autodiscernimento. 

05. Autopensenologia: materpensene. 

06. Autopesquisologia: autoconhecimento. 

07. Civilizaciologia: civilização. 

08. Cogniciologia: cognição. 

09. Comunicologia: mensagem (unidade de medida). 

10. Conscienciocentrologia: parceria. 

11. Conscienciometrologia: conscienciograma. 

12. Consciencioterapia: desassim. 

13. Conviviologia: diálogo. 

14. Cosmanálise: cosmograma. 

15. Cosmoconscienciologia: conscienciês (unidade de medida). 

16. Cosmoeticologia: incorruptibilidade (unidade de medida). 

17. Cosmovisiologia: cosmovisão. 

18. Criticologia: omnicrítica. 

19. Desassediologia: autodesassédio. 

20. Despertologia: interassistencialidade. 

21. Duplologia: cumplicidade. 

22. Egocarmologia: ego. 

23. Energossomatologia: EV. 

24. Errologia: erro. 

25. Estilística: estilo. 

26. Evoluciologia: autossuperação. 

27. Experimentologia: autovivência. 

28. Ginossomatologia: estrogênio (ginossoma: unidade de medida). 

29. Heuristicologia: heureca. 

30. Holomaturologia: holomaturidade. 

31. Holorressomatologia: seriéxis. 

32. Homeostaticologia: cipriene. 

33. Infocomunicologia: interatividade. 

34. Interassistenciologia: minipeça. 

35. Intermissiologia: Curso Intermissivo (CI; unidade de medida). 

36. Intrafisicologia: soma. 

37. Mentalsomatologia: razão. 

38. Mnemossomatologia: engrama. 

39. Omnicogniciologia: primopensene. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16274 

40. Parabiologia: Paragenética. 

41. Paracerebrologia: paracérebro. 

42. Paradiplomacia: intercompreensão. 

43. Parafenomenologia: parafenômeno (unidade de medida). 

44. Parageneticologia: Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

45. Parageografologia: comunex. 

46. Para-Historiografologia: autorretrocognições. 

47. Paraneurologia: parassinapses. 

48. Parapatologia: autassédio. 

49. Parapedagogiologia: megatares. 

50. Paraprocedenciologia: intermissão. 

51. Paraprofilaxiologia: autencapsulamento. 

52. Parassemiologia: paradiagnóstico. 

53. Parassistenciologia: tenepes. 

54. Pensenologia: pensene (unidade de medida). 

55. Policarmologia: egocídio. 

56. Proexologia: compléxis. 

57. Projeciologia: projetabilidade lúcida (PL). 

58. Recexologia: reciclagem intraconsciencial (recin; unidade de medida). 

59. Serenologia: megaeutimia. 

60. Somatologia: Genética. 

 

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 palavra-chave, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Técnica  dos  atos  /  fatos  /  parafatos:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  PALAVRA-CHAVE  É  O  PRIMEIRO 

PASSO  INTELIGENTE  PARA  INICIAR,  RACIONALMENTE, 
A  GRANDE  PESQUISA  EM  QUALQUER  CAMPO  DE  IN- 
VESTIGAÇÃO  LÚCIDA  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está de acordo com as palavras-chave relativas 

às especialidades da Conscienciologia? Tem alguma outra expressão para propor ou substituir? 
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P A L A V R A    E N V I L E C I D A  
( A R C A I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A palavra envilecida é o vocábulo de uso atualmente aviltador ou deslus-

trador da comunicação racional e cosmoética, devendo ser obviamente evitada e substituída por 

quem deseja aperfeiçoar a própria comunicabilidade técnica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo palavra provém do idioma Latim, parábola, e este do idioma 

Grego, parabolê, “comparação”. Apareceu no Século XIII. O termo envilecer vem do mesmo 

idioma Latim, invilesco, “tornar vil; aviltar; rebaixar”. Os vocábulos envilecer e envilecida surgi-

ram no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Palavra arcaica. 2.  Arcaísmo. 3.  Vocábulo anacrônico. 4.  Termo 

obsoleto. 5.  Termo antiquado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo envilecimen-

to: envilecedor; envilecedora; envilecer; envilecida; envilecido. 

Neologia. As duas expressões compostas palavra envilecida simples e palavra envileci-

da complexa são neologismos técnicos da Arcaismologia. 

Antonimologia: 1.  Palavra moderna. 2.  Neologismo. 

Estrangeirismologia: o status da palavra-chave; o slogan. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades nas comunicações interconscienciais racionais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade racional; os paleopensenes;  

a paleopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; 

os orismopensenes; a orismopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os didactopensenes; a didactopenseni-

dade; o holopensene associado a cada vocábulo; a fôrma holopensênica da palavra. 

 

Fatologia: a palavra envilecida; a Seção Arcaismologia da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; o desvirtuamento do sentido primário do vocábulo; a dissociação do significado origi-

nal; a minimização do conceito; a banalização do uso cotidiano; a generalização sem critério;  

a saturação expositiva nas mídias; a impregnação ideológica; a associação temática desmoraliza-

da; a atribuição cultural pejorativa; a palavra antiga rançosa; a expressão ultrapassada; a destitui-

ção do poder esclarecedor; a perda da eficácia comunicativa; a demanda pela criação de neologis-

mos; as palavras geradoras de resistência em larga faixa de leitores e pesquisadores; o emprego 

abusivo das palavras no demagogismo religioso, teológico, iniciático e angiológico; a exigência 

da cunhagem de neologismos técnicos no universo da Orismologia Conscienciológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as evocações extrafísicas derivadas da verbalização de certas pa-

lavras. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de existir a palavra mais adequada para exprimir determi-

nado conceito; o princípio tarístico de pesar as próprias palavras. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à seleção do vocabulário 

pessoal. 

Tecnologia: as técnicas da comunicabilidade; a técnica do confor. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito desinformador da palavra envilecida. 

Ciclologia: o ciclo de vida das palavras. 

Enumerologia: a palavra desgastada; a palavra vulgarizada; a palavra mistificada;  

a palavra ridicularizada; a palavra corrompida; a palavra desacreditada; a palavra estigmatizada. 

Binomiologia: o binômio palavra-chave–expressão composta-chave; o binômio acepção 

nova–palavra-chave; o binômio (dupla) comunicador-ouvinte; o binômio (dupla) autor-leitor;  

o binômio (dupla) professor-teletertuliano. 

Interaciologia: a interação palavrões–assediadores extrafísicos; a interação problemá-

tica autorretrocognição-Arcaismologia; a interação análise-síntese; a interação ideia-lingua-

gem; a interação conteúdo-forma. 

Crescendologia: o crescendo expressão desgastada–resgate de expressão. 

Trinomiologia: o trinômio neofilia-Neologia-Heuristicologia. 

Polinomiologia: o polinômio linha-frase-síntese-ênfase; o polinômio intracerebral sub-

léxico-uniléxico-biléxico-poliléxico; o polinômio significado-significante-signo-significância. 

Antagonismologia: o antagonismo palavra esclarecedora / palavra envilecida; o anta-

gonismo palavra regenerável / palavra irregenerável. 

Paradoxologia: o paradoxo da palavra capaz de desvalorizar todo o texto. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço comunicativo; a lei das correspondências. 

Filiologia: a criteriofilia; a verbofilia; a neofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia; a auto-

didaticofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a cacofonofobia; a logofobia; a verbofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a lexicoteca; a comunicoteca; a analogoteca; a correlacionoteca; a cria-

tivoteca; a didaticoteca; a glossoteca. 

Interdisciplinologia: a Arcaismologia; a Passadologia; a Anteriorologia; a Conformáti-

ca; a Filologia; a Linguística; a Lexicologia; o Poliglotismo; a Neologia; a Tesaurologia; a Oris-

mologia; a Terminologia; a Estilística; a Comunicologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia;  

a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a consciência comunicadora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente da tares. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente da tares. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens lexicolo-

gus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens communicolo-

gus; o Homo sapiens neologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: palavra envilecida simples = a palavra amém; palavra envilecida comple-

xa = a palavra hierofanta. 

 

Culturologia: a cultura erudita; a Multiculturologia da Neologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Arcaismologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 pala-

vras envilecidas pelos empregos ou acepções espúrias nas fantasias das iniciações místicas ultra-

passadas, através dos séculos, e hoje descartáveis a fim de se evitar malentendidos ante a Orismo-

logia, ou as aplicações racionais da Terminologia Lógica, segundo o Tesauro da Consciencio-

logia: 

01.  Alquimia. 

02.  Amém. 

03.  Anima. 

04.  Anjo. 

05.  Arcanjo. 

06.  Astrologia. 

07.  Caduceu. 

08.  Circumambulação. 

09.  Contemplação. 

10.  Demiurgo. 

11.  Eucaristia. 

12.  Geomantria. 

13.  Grimório. 

14.  Hermeticismo. 

15.  Hexagrama. 

16.  Hierofante. 

17.  Invocação. 

18.  Magus. 

19.  Neófito. 

20.  Oculto. 

21.  Pentáculo. 

22.  Querubim. 

23.  Rosacruz. 

24.  Sincretismo. 

25.  Talismã. 

26.  Taumaturgia. 

27.  Telesma. 
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28.  Teurgia. 

29.  Transmutação. 

30.  Zoroastrismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a palavra envilecida, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Resgate  de  expressão:  Conformática;  Neutro. 

12.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

AS  PALAVRAS  ENVILECIDAS  ATRAVANCAM  A  RECICLA-
GEM  DAS  IDEIAS  E  O  ABERTISMO  DA  CONSCIN  LÚCIDA  

AGORA  EMPENHADA  NA  CONSECUÇÃO  DAS  GESTAÇÕES  

CONSCIENCIAIS  DA  AUTOPROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe evitar as palavras envilecidas? Você esco-

lhe criteriosamente as palavras para redigir? 
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P A L A V R A    T E R A P Ê U T I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A palavra terapêutica é a expressão composta empregada, em sentido lato, 

para designar o pensene conciso, de caráter verbal, gráfico, imagético, performático, mímico, 

mental ou telepático, capaz de desencadear viragem, para melhor, do padrão pensênico da consci-

ência alvo da assistência, pelo efeito pontual de aliviar ou esclarecer aspecto sustentador de con-

flito intraconsciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo palavra provém do idioma Latim, parabola, e este do idioma Gre-

go, parabole, “comparação; aproximação”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo terapêutico proce-

de do idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento de doenças”, e este de 

therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Palavra-medicamento. 02.  Pensene terapêutico. 03.  Pensene assis-

tencial empático. 04.  Pensene desanuviador. 05.  Palavra balsâmica. 06.  Palavra alentadora; pen-

sene reanimador. 07.  Esclarecimento oportuno. 08.  Palavra desassediante. 09.  Comentário edifi-

cador. 10.  Palavra sábia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo palavra: 

megapalavra; minipalavra; neopalavra; palavração; palavrada; palavrado; palavragem; pala-

vrão; palavreado; palavreador; palavrear; palavreira; palavreiro; palavrejar; palavrinha; pala-

vrório; palavrosidade; palavroso; parapalavra; pseudopalavra. 

Neologia. As duas expressões compostas palavra terapêutica consoladora e palavra te-

rapêutica esclarecedora são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Palavra tóxica; palavra-veneno. 02.  Comentário malévolo; palavra 

nociva. 03.  Pensene assediante; pensene intrusivo. 04.  Palavra repressora. 05.  Palavra manipula-

dora. 06.  Palavra melíflua. 07.  Palavra evasiva. 08.  Observação supérflua; palavra vazia.  

09.  Comentário irônico. 10.  Palavrão. 

Estrangeirismologia: a force transformatrice das palavras; o energetic stimulus associa-

do à palavra; o amazing help; as hotlines para atendimento a suicidas potenciais; o insight renova-

dor heteropatrocinado; a habilidade em identificar o modus operandi do assistido; o link com  

o amparo extrafísico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do autodesempenho interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Palavras 

salvam vidas. Palavras iluminam cabeças. Dosemos nossas palavras. 

Coloquiologia. Eis consenso popular a respeito do poder das palavras: – Palavras curam 

e palavras matam. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da benignidade; os fraternopensenes; a fraterno-

pensenidade; os propensenes; a propensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os intrapensenes; a intrapenseni-

dade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o desassombramento holopensênico. 

 

Fatologia: a palavra terapêutica; o estímulo cognitivo; o estímulo extrapauta; a palavra 

instigante escutada em interlocução participativa; a palavra elucidadora subliminar no bate-papo 

casual; a palavra na medida justa captada de interlocução paralela; a palavra curativa embutida na 

conversa revigorante; o diálogo desassediante; a neoinformação obtida em sala de aula; a neoideia 
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nascida a partir da leitura; a orientação fornecida pelo médico ou psicólogo; a palavra acessada na 

mídia; o aforismo; o megapensene trivocabular; a pensata; a subjetividade da função terapêutica 

das palavras; a capacidade de sintonia intelectual e emocional entre as pessoas; as peculiaridades 

de cada interação; a ultrapassagem das barreiras comunicativas; o senso de perspectiva do assis-

tente; a atenção às singularidades das consciências; o reconhecimento da oportunidade de ajudar; 

a autoprontidão interassistencial; a deixa evolutiva; a escolha das palavras; o uso preciso da se-

mântica qualificando a assistência; a palavra metafórica facilitadora da compreensão do conteúdo; 

a palavra mentalsomática; o aviso providencial; o esclarecimento em cima do lance; a advertência 

feita por quem enxerga mais longe; a fraternidade evidenciada no ato de saber ouvir e saber falar; 

o ato de abrir espaço à palavra do outro; a escuta do desabafo; a expressão facial empática; a face 

amiga; o companheirismo esclarecedor nos momentos de crise; o compartilhamento das autex-

periências; o ato de informar e não doutrinar; o tom da voz humana modulando a assistência;  

o tom de otimismo; o bom-tom; a ausência de censura; a educação social; a gentileza; o “bom 

dia!”; o “obrigado!”; a sinceridade serena; o realismo dos fatos até as últimas consequências; os 

histrionismos calculados; a irreverência cosmoética; o poder da palavra na Impactoterapia Cos-

moética; a possível reação inicial do assistido de rechaço à tares; o vislumbre da neoperspectiva 

proporcionado ao assistido; a pacificação íntima consequente à identificação de nova peça do 

quebra-cabeça trafarino; o alívio das emoções propiciando a reflexão; o oxigênio puro para a re-

tomada do fôlego; a gasolina azul potencializadora das renovações; a percepção de trabalho feito 

por parte do assistente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o acoplamento energético; a assim e desassim; a leitura parapsíqui-

ca da demanda assistencial do interlocutor; a leitura de campo em sala de aula; o amparo extrafí-

sico indireto; a mensagem telepatizada pelo amparador do assistido; a palavra autoterapêutica fru-

to de inspiração extrafísica; o estímulo energético pela palavra desencadeador da crise de cresci-

mento; a iscagem extrafísica assistencial decorrente da intervenção verbal ou escrita; o soergui-

mento do ânimo do assistido predispondo-o à atuação do amparo extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo disponibilidade assistencial–autodiscernimento; o siner-

gismo animismo-parapsiquismo. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio evolutivo da megafraterni-

dade; o princípio da beneficência; o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princí-

pio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio coloquial; o princípio autoterapêutico do “isso 

não é para mim”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à comunicação interassis-

tencial; o código duplista de Cosmoética (CDC) na vida cotidiana; o código grupal de Cosmoéti-

ca (CGC) vivenciado nos contatos multidimensionais. 

Teoriologia: o 1% de teoria embasando os 99% de vivência; a teoria do amparo inter-

consciencial. 

Tecnologia: a técnica da escuta assistencial; as técnicas da interlocução; as técnicas de 

abordagem consciencial; a técnica do diálogo desassediante; as técnicas psicoterápicas; as técni-

cas consciencioterápicas; a técnica do morde e assopra; a técnica da escrita terapêutica; a técni-

ca de viver em grupo. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI); os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), Or-

ganização Não Governamental (ONG) fundada no Brasil em 1962. 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da 

Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório consciencioló-

gico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da tenepes. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Desassediolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisí-

vel da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito transformador da palavra terapêutica; os efeitos diversos das mes-

mas palavras sobre diferentes consciências; o efeito da força presencial do assistente na realiza-

ção da tares; o efeito bumerangue da interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela palavra terapêutica; a fixação 

de neossinapses favorecida pela palavra terapêutica. 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo alternante falante-ouvinte; o ciclo mo-

mento de falar–momento de ponderar; o ciclo leitura do autor–leitura do leitor. 

Enumerologia: a palavra proferida; a palavra escutada; a palavra redigida; a palavra li-

da; a palavra subentendida; a palavra interpretada; a parapalavra. O esclarecimento definitivo;  

o esclarecimento dosado; o esclarecimento ímpar; o esclarecimento incogitado; o esclarecimento 

insinuante; o esclarecimento relâmpago; o esclarecimento sintético. 

Binomiologia: o binômio compreender–fazer-se compreender. 

Interaciologia: as interações interassistenciais; a interação empática emissor-receptor; 

a interação amparador extrafísico–conscin assistente–conscin assistida; as interações sociais 

amigáveis; as interações interpessoais aparentemente casuais; as interações profissionais; as in-

terações conflituosas solucionadas pela diplomacia. 

Crescendologia: o crescendo consolar-esclarecer. 

Trinomiologia: o trinômio palavra energética–palavra fraterna–palavra sábia. 

Polinomiologia: o polinômio palavra certa–pessoa certa–hora certa–local certo; o poli-

nômio predisposição assistencial–intencionalidade sadia–autolucidez–hiperacuidade pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo poder da palavra / poder pela palavra; o antagonis-

mo esclarecimento subliminar / esclarecimento explícito; o antagonismo efeito terapêutico fugaz 

/ efeito terapêutico persistente; o antagonismo linguagem denotativa / linguagem conotativa;  

o antagonismo fala gentil / fala melíflua; o antagonismo bom humor / sarcasmo; o antagonismo 

histrionismo cosmoético / agressividade; o antagonismo palavra suave / palavra forte; o antago-

nismo bombeiro / incendiário; o antagonismo altruísmo / egoísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo de poucas palavras poderem desencadear mudança pensê-

nica de monta na consciência predisposta; o paradoxo da inconsciência do locutor na intermedi-

ação do límpido esclarecimento ao interlocutor. 

Politicologia: a terapeuticocracia; a homeostaticocracia; a assistenciocracia; a argu-

mentocracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a exemplocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à antipusilanimidade assistencial; a lei da afi-

nidade; a lei da sincronicidade; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade;  

a lei da megafraternidade; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a verbofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a coerenciofilia; a verbaciofilia;  

a conviviofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a pedagogoteca; a pen-

senoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a psicossomatoteca; a aforismoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Maxifraternologia; a Homeostaticologia; 

a Conviviologia; a Intencionologia; a Ortopensenologia; a Comunicologia; a Coloquiologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autoparapercucienciologia; a Conflitologia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o interlocutor; o amigo; o colega; o desconhecido; o terapeuta; o aco-

plamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comu-
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nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o amparador intrafisico; o amparador 

extrafísico; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o verbetógrafo; o tertuliano; o tele-

tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a interlocutora; a amiga; a colega; a desconhecida; a terapeuta; a acopla-

mentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicó-

loga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a conviviólo-

ga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a amparadora intrafisica; a amparadora ex-

trafísica; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a verbetógrafa; a tertuliana; a te-

letertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapi-

ens attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens coadjutor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: palavra terapêutica consoladora = a de efeito aliviante ou paliativo do 

conflito intraconsciencial; palavra terapêutica esclarecedora = a de efeito decisivo, intervindo na 

raiz do conflito intraconsciencial e orientando a recin. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade solidária; a cultura da intercompreensão;  

a cultura da autenticidade pautando as relações conscienciais comunicativas; a cultura da amiza-

de sadia; a cultura da doação; a cultura da evolução consciencial; a cultura da Paradidaticolo-

gia; a cultura parapsíquica. 

 

Taxologia. Segundo a Lucidologia, eis duas categorias de palavras terapêuticas citadas 

em ordem decrescente de relevância: 

1.  Consciente: causal; calculada; refletida; exige know-how maior do assistente. 

2.  Inconsciente: casual; espontânea; impercebida pela conscin assistente ou reconhecida 

a posteriori pelo desdobramento dos fatos e parafatos. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 10 condições passíveis de serem vivenciadas pela consciência assistente, por ocasião do 

emprego consciente da palavra terapêutica: 

01.  Afinidade: a evidenciação do vínculo assistido-assistente. 

02.  Amparabilidade: a mediação do diálogo amparador extrafísico–amparando. 

03.  Empatia: a consideração da perspectiva do assistido sobre o autoconflito. 

04.  Exemplarismo: a disponibilização do labcon pessoal. 

05.  Intencionalidade: a benignidade pessoal fundamentando as palavras. 

06.  Isenção: o desprendimento; a imparcialidade. 

07.  Logicidade: a demonstração lógica dos fatos e / ou parafatos subliminares ao con-

flito. 

08.  Parapercuciência: a intervenção aguda no busílis do problema. 

09.  Sinceridade: a autenticidade do exposto ao assistido. 

10.  Teática: a energia da vivência pessoal impregnada nas palavras. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a palavra terapêutica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

07.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Estímulo  extrapauta:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  PALAVRA  TERAPÊUTICA  É  HETERESTÍMULO  EMPÁTICO  

PROPÍCIO  AO  DESANUVIAMENTO  DA  INTRACONSCIENCIA-
LIDADE  MORTIFICADA,  FAVORECENDO  RENOVAÇÕES  PA-
RASSINÁPTICAS  DECISIVAS  NA  CONSCIÊNCIA  ASSISTIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é lúcido(a) quanto ao poder interassistencial das 

palavras? Você é mais emissor(a) ou receptor(a) de palavras terapêuticas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 158 e 159. 
2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 72. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Dockhorn, Carolina Neumann de Barros Falcão; & Werlang, Blanca Susana Guevara; Programa CVV: 

Prevenção do Suicídio no Contexto das Hotlines e do Voluntariado; Artigo; Revista Textos & Contextos; Semestrário; 

Porto Alegre, RS; Vol. 7; N. 2; Julho-Dezembro; 2008; páginas 183 a 198; Seção: Garantia do Direito à Saúde na Aten-
ção em Saúde Mental; 2 E-mails; 1 enu.; 26 refs.; 6 webgrafias; disponível em: <http://www.nhu.ufms.br/Bioetica/Textos-

/Preven%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Suic%C3%ADdio/CVV.pdf>; acesso em: 04.02.13; ISSN 1677-9509. 

 

C. B. 
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P A L C O    E X I S T E N C I A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O palco existencial é o ambiente intrafísico no qual a conscin desenvolve  

a vida humana ou a proéxis pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra palco provém do idioma Italiano, palco, “estrado; plano”, deriva-

da do idioma Longobardo, balk, “viga; trave”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo existencial pro-

cede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se 

ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Palco evolutivo. 02.  Cenário existencial. 03.  Cenário evolutivo.  

04.  Ambiente vital; meio existencial. 05.  Atmosfera existencial. 06.  Clima existencial. 07.  Es-

fera existencial. 08.  Espaço existencial. 09.  Teatro evolutivo. 10.  Holopensene pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo palco: holo-

palco; megapalco; minipalco; palcofilia; palcofobia. 

Neologia. As 4 expressões compostas palco existencial, palco existencial infantil, palco 

existencial adolescente e palco existencial adulto são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Palco extrafísico. 02.  Cenário extrafísico. 03.  Parapalco existen-

cial. 04.  Parapalco evolutivo. 05.  Ambientex. 06.  Hiperespaço. 07.  Dimensão extrafísica.  

08.  Comunex. 09.  Holopensene grupal. 10.  Sociex. 

Estrangeirismologia: o lifetime; o before the footlights; o downstage; o byplay; as per-

formances da conscin; o fisiopodium; os campi da vida evolutiva; o Administrarium; o Convi-

viarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas em relação ao espaço vital ou à Proxêmica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do desenvolvimento da autoproéxis; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: o palco existencial; o palco da vida; o palco evolutivo; o espaço vital da vida 

humana; a esfera social da pessoa; o palco de emoções; a base intrafísica da autoproéxis; a ener-

gosfera intrafísica; o palco de realizações proexológicas; a Natureza; o Teatro-escola da Terra;  

o Teatro-hospital da Terra; o pátio da Megaescola Terrestre; a territorialidade experimental; a pai-

sagem existencial; o cosmorama da intrafisicalidade; o clima da convivialidade; o panóptico da 

vida pessoal; o território autoproexológico; o cenário da autoproéxis; a mãe na condição de dire-

tora de cena; o ato triunfal da chegada do recém-nascido; as fixações psicofísicas; os domicílios 

pessoais durante a vida intrafísica; as residências; os locais das fixações intrafísicas; os palcos 

giratórios; os palcos transportáveis; as plateias humanas mutáveis; a arena da luta consigo mes-

mo; o ringue da Autoconscienciometrologia; a antecena do momento evolutivo; os múltiplos lu-

gares da memória durante a vida; os estrados; as plataformas; as tribunas; os pódios; os palan-

ques; os proscênios; a ribalta; o tablado; a Cenografia; a Teatrologia; o pano de boca doméstico; 

os bastidores; o camarim; as coxias; o cenário solene; o cenário dramático; o cenário operístico;  

o cenário trágico; o cenário simples; o cenário grandioso; o histrionismo; a sequência das cenas 

existenciais; a conscin na condição de atriz evolutiva; a cena; o ato de pisar a cena; o ato de rou-

bar a cena; a vivência de possuir o papel; o papel-título; a ponta; a pontinha; o rábula; a carapuça; 

o personagem; a figura dramática; a persona; a entrada; a fala; a caraterização; a criação do papel; 

a criação do tipo; a interpretação a impostação; a máscara; o jogo cênico; o ato de ensaiar; o de-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16286 

sempenho evolutivo; a sobreatuação; o ato de contracenar; o protagonismo explícito; o figurão;  

o deuteragonista; o tritagonista; o astro; a estrela; o artista perfomático; o performer; o gracioso;  

o comediante; o bufão; o característico; o caricato; o coadjuvante; o comparsa; o dublê; o galã;  

o ponto; o apontador; o presilheiro; o leading man; o understudy; o screen test; a condição do in 

character; a condição do out of character; o physique du rôle; o typecast; os dramatis personae; 

o fluff; o spin-off; as representações autênticas; as mudanças de cenários ou residências; a biogra-

fia geopolítica; a cosmovisão pessoal; os precursores mentaissomáticos da personalidade humana; 

os espaços públicos; as irradiações dos trabalhos pessoais; o caquear taquipsíquico da conscin lú-

cida; o brilho fugaz do palco iluminado; a pequena vida de cada dia; as marcas intrafísicas da tra-

jetória proexológica; os triunfos do ser desperto nos palcos da vida evolutiva; o holopalco do 

Cosmos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a alcova energeticamente blindada; a peça domiciliar das práticas 

da tenepes; o buraco do ponto do amparador extrafísico de função; o domicílio fixador da ofiex 

(oficina extrafísica) pessoal; as plateias extrafísicas mutáveis; o camarote extrafísico do evolu-

ciólogo do grupocarma; a contracena dos assediadores extrafísicos; a ressoma como sendo a volta 

ao palco da vida; a fôrma holopensênica; os autorrevezamentos multiexistenciais; o Homo sa-

piens serenissimus na condição de modelo evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da química entre os atores evolutivos afins. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o palco existencial interassistencial da Instituição Conscienciocêntri-

ca (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conviviólogos. 

Efeitologia: os efeitos dos atos da pessoa na vida humana. 

Enumerologia: o palco existencial material; o palco existencial extrafísico; o palco 

existencial infantil; o palco existencial da invexibilidade; o palco existencial da autoproéxis;  

o palco existencial da maturidade; o palco existencial final (quarta idade). 

Binomiologia: o binômio palco-plateia. 

Interaciologia: a interação ator-espectador. 

Polinomiologia: o polinômio cenográfico cidade-campo-montanha-praia. 

Antagonismologia: o antagonismo cidadania / conscin universalista; o antagonismo 

palco energético / campo de concentração. 

Paradoxologia: o paradoxo do palco existencial excelente da conscin atriz canastrona. 

Politicologia: a diversidade dos espaços públicos no ambiente democrático. 

Legislogia: a lei do maior esforço da conscin no palco existencial. 

Filiologia: a sociofilia; a palcofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a palcofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a geografoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Holopenseno-

logia; a Memoriologia; a Biografologia; a Geopoliticologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; 

a Conscienciocentrologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin-cobaia; o público do cenário existencial; a conscin dirigente do 

espetáculo existencial; a conscin-canastra; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o protagonista evolutivo;  

o coadjuvante evolutivo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a protagonista 

evolutiva; a coadjuvante evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens palcophilicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sa-

piens materialis; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens convi-

vens; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: palco existencial infantil = o do início da fase preparatória da proéxis; 

palco existencial adolescente = o do início da vivência da técnica da invexibilidade; palco exis-

tencial adulto = o da consecução plena da programação existencial. 

 

Culturologia: a cultura da intrafisicalidade evolutiva. 

 

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 o palco existencial, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia; Neutro. 

05.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 
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09.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

NENHUMA  CONSCIN  LÚCIDA  ESCAPA  DO  IMPERATIVO 
DE  PESQUISAR  DETIDAMENTE  O  PRÓPRIO  PALCO  

EXISTENCIAL  E  OS  AUTODESEMPENHOS,  NA  RIBALTA 
DA  VIDA,  EM  FUNÇÃO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Qual o palco existencial no qual você, leitor ou leitora, executa atual-

mente as manifestações pensênicas? O infantil, o adolescente ou o adulto? 
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P A L I M P S E S T O    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O palimpsesto consciencial é a condição evolutiva renovadora de a conscin 

receber novo soma a cada vida (Geneticologia) estando as marcas paragenéticas subjacentes (Ho-

lomnemossomatologia) aparentemente apagadas, porém presentes e em contínua manifestação in-

terdimensional, acarretando diferentes níveis de influências na manifestação holossomática atual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra palimpsesto deriva do idioma Latim, palimpsestus, e esta do idio-

ma Grego, palimpsestos, constituído por palin, “de novo; com repetição; em sentido inverso”. 

Surgiu no Século XIX. O termo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Palimpsesto evolutivo. 02.  Palimpsesto paragenético. 03.  Palimp-

sesto holossomático. 04.  Autoparageneticologia Prática. 05.  Irrompimento psicossômico. 06.  In-

terconexão retrotraços-neoatributos. 07.  Interação holomemória-cérebro. 08.  Interação passado 

multimilenar–presente. 09.  Interação Paragenética-Genética. 10.  Para-Historiologia Pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas palimpsesto consciencial, palimpsesto conscien-

cial consciente e palimpsesto consciencial ignorado são neologismos técnicos da Paragenetico-

logia. 

Antonimologia: 01.  Expressão genética. 02.  Genótipo. 03.  Influência mesológica.  

04.  Interação Genética-Mesologia. 05.  Antagonismo Paragenética / Genética. 06.  Interação 

memória cerebral–manifestação atual. 07.  Palimpsesto de Arquimedes. 08.  Palimpsesto biblio-

lógico. 09.  Papirologia. 10  Afisiologia da CL. 

Estrangeirismologia: a automanifestação atual do background holobiográfico; os inputs 

paragenéticos; o déjà-vu; o revival consciencial; o continuum holomnemônico; os glimpses retro-

cognitivos; o puzzle seriexológico; o paramicrochip; o ton sur ton parafisiológico; o Intermissa-

rium; o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Parafisiologia Holossomática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Presente: 

reescrita passadológica. Psicossoma: segunda pele. 

Coloquiologia: a autoparagenética é o mais do mesmo da própria consciência. 

Unidade. A unidade de medida do palimpsesto consciencial é a retrossinapse. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia Seriexológica; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os paleografopensenes; a paleografopensenidade; os genopen-

senes; a genopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os retropensenes; a retropense-

nidade; os seripensenes; a seripensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; os rastros pensênicos. 

 

Fatologia: o ego atual refletindo mero percentual da holorrealidade consciencial; as ca-

madas conscienciais derivadas da Holobiografologia; a sábia postura de reescrever a História Pes-

soal a partir dos próprios recursos conscienciais (Atributologia); as autopesquisas compostas (ho-

lossomáticas, bioenergéticas e pluriexistenciais) na cotidianidade diuturna; o fato de toda cons-

ciência ser palimpséstica; a renovação consciencial imposta a cada ressoma; o ato de saber ler  

a real quididade (âmago) consciencial a partir das abordagens conscienciológicas multifacéticas, 

multiveiculares, multidimensionais e multiexistenciais. 
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Parafatologia: o palimpsesto consciencial; a palingenesia seriexológica; a Paleografia 

Consciencial; as camadas de experiências multiexistenciais sobrepostas influenciando a manifes-

tação consciencial atual; a renovação holossomática parcial (50%) da conscin ao receber 2 novos 

corpos de manifestação; o ato de saber conviver, sem se render, com as hetero-heranças genéti-

cas; o confronto biológico entre as retrotendências primitivas multimilenares (Filogeneticologia) 

e as neotendências mentaissomáticas intermissivas (Neocogniciologia); a soltura paragenética;  

o timing de acesso às diferentes ideias inatas precoces e tardias (Genopensenologia Lúcida); as 

influências pretéritas interatuantes insuspeitas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico auxiliando a decodificação da Autoparageneticologia; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal emergindo no neo-holossoma; a predominância da influência genética parental e as corre-

lações retrocognitivas daí derivadas; a paragenética resiliente; as entrelinhas holossomáticas; as 

pistas retrocognitivas para as investigações da própria personalidade consecutiva; o antepassado 

de si mesmo sendo a conscin cujo passado não passou, pois vive predominantemente nas automi-

meses dispensáveis; a decifração dos autocriptogramas paragenéticos (criptoanálise); a Serenolo-

gia na condição de antídoto da Paracriptologia Evolutiva; a pangrafia grupocármica desnudando  

a realidade paragenética de determinado estamento; o palimpsesto gesconológico; o entrelinha-

mento autoral (Estilisticologia) interexistencial facilitando a vivência teática do autorrevezamen-

to; a intertextualidade pessoal (Autogesconologia) e grupal (Intergesconologia) predispondo ao 

desvelamento da Para-Historiografologia Grupocármica; as correlações entre o grupocarma con-

sanguíneo (Geneticologia) e o grupocarma intelectual (Verponologia) influenciando as pesquisas 

do palimpsesto consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paragenético retroexperiências-neoexperimentações; o si-

nergismo olhar clínico–expressão paragenética; o sinergismo Autoparapercepciologia-Autodis-

cernimentologia-Holossomatologia; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–Conscienciologia; o si-

nergismo palimpsesto consciencial–paradigma consciencial; o sinergismo autocrítica-autorrea-

lismo-automaturidade; o sinergismo autobagagem holobiográfica–neossomaticidade recente. 

Principiologia: o princípio da conservação autocognitiva multiexistencial; o princípio 

da singularidade holobiográfica; o princípio da descrença aplicado às autopesquisas seriexoló-

gicas; o princípio inteligente de não brigar com os fatos; o princípio cosmoético de não torcer os 

parafatos; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio de o paracérebro ser o mo-

delo organizador biológico do neossoma; o princípio da evolução consciencial por meio da Ho-

lossomatologia. 

Codigologia: o código genético (DNA); o código paragenético (ParaDNA); o códego 

intermissivo; o codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código du-

plista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da serialidade existencial (Seriexologia); a teoria do holossoma;  

a teoria da Analogia Paradidática Tarística; a teoria da Macrossomatologia; a teoria do irrom-

pimento do psicossoma; a teoria do irrompimento do paracérebro; a teoria da recuperação dos 

cons; a teoria da Neurolexicologia; a teoria da Hermeneuticologia Evolutiva; a teoria da espiral 

evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada às autopesquisas seriexológicas; a técnica 

da exaustividade holopesquisística; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da tenepes auxiliando 

as pesquisas do palimpsesto consciencial; a técnica da conscienciofilia; as técnicas autodesas-

sediadoras resultantes do binômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapeuticologia;  

a técnica do genograma seriexológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganização; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico do EV. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invísivel da Intrafisicologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia. 

Efeitologia: os efeitos seriexológicos das autodecisões; os efeitos holossomáticos da Au-

toparageneticologia; o efeito catalisador da auto-herança multiexistencial conscientemente ad-

ministrada; os efeitos grupocármicos das pesquisas do palimpsesto consciencial; os efeitos retro-

cognitivos provenientes da hiperacuidade multidimensional; o palimpsesto consciencial enquanto 

efeito motivador das pesquisas seriexológicas pessoais e grupais; os efeitos mediatos da autopa-

ragenética sobre a autogenética. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela abordagem autopesquisística do 

palimpsesto consciencial. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-neorressoma; o ciclo Teleobiotipologia-Automa-

crossomatologia; o ciclo retropesquisas-neoachados; o ciclo autorreciclagem-autorrenovação;  

o ciclo palimpsesto consciencial–autorreeducação consciencial; o ciclo retrobiografia-neobio-

grafia; a influência do ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação nas pes-

quisas do palimpsesto consciencial; o ciclo retrotraumas–cicatrizes psicossômicas–catarse seri-

exológica. 

Enumerologia: a interitemização holossomática; a interposição holossomática; a inter-

penetração holossomática; a interpolação holossomática; a interinsinuação holossomática; a in-

tercalação holossomática; a interseção holossomática. A subjacência paragenética; a insinuação 

paragenética; o irrompimento paragenético; o empuxo paragenético; a emersão paragenética;  

a afloração paragenética; a expressão paragenética. 

Binomiologia: o binômio psicossoma-soma; o binômio rapport consciencial–fôrma ho-

lopensênica; o binômio pele-energia; o binômio consolidação holomnemônica–reacesso mnemô-

nico; o binômio autofracassos pretéritos–autorretificações atuais; o binômio perfil consciencial– 

–retroexperiência evolutiva; o binômio soltura energossomática–soltura mentalsomática. 

Interaciologia: a interação neogenética-neomesologia-paragenética-acompanhantes pa-

rapsíquicos; a interação trafores-trafares-trafais na automanifestação consciencial; a interação 

características pessoais–características grupais; a interação pequenos achados–grandes refle-

xões; a interação Historiografologia-Holossomatologia. 

Crescendologia: o crescendo da evolutividade pessoal; o crescendo evolutivo pré-sere-

nismo-semiconsciexialidade; o crescendo palimpsesto consciencial–flash retrocognitivo–enredo 

seriexológico; o crescendo memória cerebral–memória paracerebral; o crescendo Autopesquiso-

logia-Autorretrocogniciologia; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumula-

das–certezas relativas; o crescendo egovisão intrafísica–grupovisão multidimensional–cosmovi-

são seriexológica. 

Trinomiologia: o trinômio papiro-pergaminho-papel; o trinômio dicionários-sinapses- 

-neuroléxicos; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio ataca-

dismo autopesquisístico–generalismo transdisciplinar–cosmovisão retrocognitiva; o trinômio con-

for-teática-verbação fixados na autoparagenética; o trinômio codificação-decodificação-recodi-

ficação; o trinômio genopensenidade lúcida–palimpsesto consciencial–recuperação dos mega-

cons; o trinômio megatrafor-materpensene-megafoco; o trinômio (tríade) autestigmatizante omis-

são deficitária–engano óbvio–erro contumaz. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o empenho na eliminação do polinômio distorções perceptivas–distorções cognitivas–distor-

ções paraperceptivas–distorções mnemônicas; o polinômio retrogenótipo-paragenótipo-neogenó-

tipo-neobiótipo; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio Etologia Somática–Etologia 

Emocional–Etologia Energética–Etologia Intelectual; o polinômio monarquia-igreja-militaris-

mo-arte; o polinômio antepassados-clã-progênie-genética. 

Antagonismologia: o antagonismo Paragenética Sadia / Paragenética Doentia; o anta-

gonismo estigma paragenético / estigma genético; o antagonismo nature (inato) / nurture (adqui-

rido); o antagonismo expressão paragenética aguda / expressão paragenética crônica; o antago-
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nismo lavagem paracerebral / Cosmoética Destrutiva; o antagonismo autotendência cosmoética / 

autotendenciosidade anticosmoética; o antagonismo evolutivo saldo positivo / saldo negativo. 

Paradoxologia: o paradoxo holossomático. 

Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocra-

cia; a cienciocracia; a discernimentocracia; a parapolimatocracia. 

Legislogia: a lei evolutiva de ação e reação (Holocarmologia); a lei do maior esforço 

aplicada às pesquisas da Autoparageneticologia; as leis da Parafisiologia; as leis da Grupocar-

mologia (inseparabilidade); as leis da proéxis; as leis do Cosmos; as leis da Cosmoética. 

Fobiologia: a filofobia; a pesquisofobia; a parapsicofobia; a fobofobia; a zoofobia; a xe-

nofobia; a topofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da autossantificação; a síndrome 

do estrangeiro; a síndrome das falsas memórias; a síndrome de Swedenborg; a síndrome da ro-

botização consciencial; a síndrome da mesméxis. 

Maniologia: a retromania; a historiomania; a nostomania; a etomania; a egomania. 

Mitologia: a quebra dos mitos em relação ao passado pessoal e grupal. 

Holotecologia: a historioteca; a ressomatoteca; a seriexoteca; a mnemossomatoteca; 

a biografoteca; a intermissioteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Parafisiologia; a Holossomatologia; a Auto-

conscienciometrologia; a Autotemperamentologia; a Intraconscienciologia; a Parassemiologia;  

a Holobiografologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o parageneticista; o seriexólogo; o agente autorretrocognitor. 

 

Femininologia: a parageneticista; a seriexóloga; a agente autorretrocognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens 

experimentor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens 

holomnemonicus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens analyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: palimpsesto consciencial consciente = as autoinvestigações paragenéti-

cas teáticas do intermissivista lúcido quanto à Seriexologia; palimpsesto consciencial ignorado 

= as heteroinvestigações clínicas do médico geneticista insciente quanto à Seriexologia. 

 

Culturologia: a cultura da Holossomatologia Lúcida. 

 

Metaforolologia. Considerando a Analagologia, eis listagem com 20 expressões metafó-

ricas capazes de ampliar a explicitação da realidade multidimensional, multiexistencial e holosso-

mática das pesquisas do palimpsesto consciencial, dispostas na ordem alfabética dos temas: 

01.  Aposiopese: a retomada das reticências conscienciais retrossomáticas. 

02.  Bibliologia: a autosserialidade tal qual imenso códice reescrito (palimpsesto cons-

ciencial). 

03.  Código: as senhas multiexistenciais do passado pessoal e grupal decifradas através 

da Autoparapercucienciologia, a real gazua consciencial. 

04.  Cópia: a holomemória copiando tudo, ipsis verba, da atuação seriexológica pessoal 

qual papel carbono ou backup consciencial. 
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05.  Datação: as retrocognições confirmadas sendo o carbono 14 (
14

C) pessoal. 

06.  Fôrma: o resultado permansivo do itinerário consciencial. 

07.  Hóspede: as retropersonalidades intrafísicas e intermissivas na condição de inquili-

nas conscienciais do ego atual (trio ínsito). 

08.  Matiz: o efeito dégradé das múltiplas vidas sintetizadas na atual. 

09.  Permeabilidade: o entremeio auto-historiografológico pronunciando-se no cotidiano. 

10.  Porão: as reações instintivas provenientes do underground consciencial. 

11.  Prisma: a leitura do anverso e do reverso conscienciais. 

12.  Remédio: as paralições intermissivas funcionando ao modo de pílulas evolutivas 

efervescentes com efeito duradouro sobre o cérebro da conscin predisposta. 

13.  Retroetiologia: a retrossenha tida aos moldes de semente proexológica. 

14.  Reverberação: a compreensão atual dos ecos pessoais do próprio passado. 

15.  Subentendido: as entrelinhas retrocognitivas da automanifestação. 

16.  Superfície: a personalidade atual como ponta do iceberg da realidade consciencial. 

17.  Temperamento: a brasa consciencial sob as cinzas holossomáticas. 

18.  Traços: o ato de reconhecer os detalhes da própria sombra passadológica. 

19.  Trilha: as neopegadas predispondo a descoberta dos retrorrastros. 

20.  Veste: o neossoma na condição de roupagem camuflada da retroidentidade. 

 

Cosmovisão. Atinente à Parageneticologia, as insinuações paragenéticas podem surgir 

na manifestação consciencial a partir de diferentes formas, situações e contextos. Eis, ordenados 

alfabeticamente, 40 tipos de influenciações paragenéticas passadológicas, de maior ou menor 

monta, sobre os comportamentos atuais da conscin no neossoma: 

01.  Autaparenciologia: o retrofacies sob o neocenho. 

02.  Autaxiologia: a retroética sob o novo livre arbítrio. 

03.  Auteducaciologia: a retromorigeração sob o neoporte. 

04.  Autepistemologia: as retrofilosofias sob a neocognição. 

05.  Autestilisticologia: a retroescrita sob a neogescon. 

06.  Autevoluciologia: as retroprioridades sob a neoevolutividade. 

07.  Autexperimentologia: o retroempirismo sob as neoexperiências. 

08.  Autoatributologia: os retroesforços sob a neossuperdotação. 

09.  Autobenignologia: a retrocamaradagem sob a neoamparabilidade extrafísica. 

10.  Autobiotipologia: o retrossomatotipo sob o neobiotipo. 

11.  Autocogniciologia: os retroconhecimentos sob as neossinapses. 

12.  Autoconflitivologia: as retrotragédias sob os neopsicodramas. 

13.  Autoconviviologia: a retroconvivialidade sob o neoduplismo evolutivo. 

14.  Autoculturologia: as retroculturas sob as neoetnias. 

15.  Autocupaciologia: a retroprofissão sob a neovocação. 

16.  Autodebitologia: as retrodívidas sob os neoconflitos. 

17.  Autofiliologia: os retrointeresses sob as neodileções. 

18.  Autogeneticologia: o retrogenótipo sob a neogenética. 

19.  Auto-Heuristicologia: a retrocriatividade sob a neoneuroconexidade (Sinapsologia). 

20.  Auto-Higiologia: a retrossomaticidade sob o neomacrossoma. 

21.  Auto-Historiologia: as retrossenhas sob a neoproéxis. 

22.  Automentalsomatologia: os retrocírculos intelectuais sob a neoprole mentalsomática. 

23.  Automorfologia: o retropsicossoma sob o neossoma. 

24.  Autonomasticologia: as retroassistências sob a neoidentidade (intermissiva). 

25.  Autoparageneticologia: o retrossoma sob o neo-holossoma. 

26.  Autoparapercepciologia: as retroiniciações sob as neomarcas somáticas (dragona). 

27.  Autoparapoliticologia: as retroideologias sob as neoconvicções. 

28.  Autoparaprosopografologia: as retrocondutas sob o neoperfil. 

29.  Autopensenologia: as retroexcogitações sob a neopensenidade. 

30.  Autopersonologia: a retropersonalidade sob o neoego. 
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31.  Autopolimaticologia: a retroerudição sob o neoneuroléxico. 

32.  Autoposturologia: o retroceticismo sob a Neodescrenciologia. 

33.  Autopresenciologia: o retrocompléxis sob a neoforça presencial. 

34.  Autopriorologia: os retroinvestimentos sob os neodividendos. 

35.  Autoproexologia: o retrocompléxis sob a neomaxiproéxis. 

36.  Autoprotimiologia: a retromatriz mental sob a neomentalidade. 

37.  Autosseriexologia: as retrovidas sob a neopersonalidade. 

38.  Autotrafarologia: os retroerros sob os neotrafares. 

39.  Autotraforologia: os retroacertos sob os neotrafores. 

40.  Autozooconviviologia: os retroanimais sob os neopets. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o palimpsesto consciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

02.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

04.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

07.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

08.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

09.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

11.  ParaDNA:  Parageneticologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

14.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

15.  Trio  ínsito:  Autorretrocogniciologia;  Homeostático. 

 

PARAGENETICOLOGIA,  HOLOSSOMATOLOGIA,  AUTORRE-
TROCOGNICIOLOGIA,  HOLOMNEMOSSOMATOLOGIA  E  SE-
RIEXOLOGIA  SÃO  MEGAESPECIALIDADES  OBRIGATÓRIAS  

NAS  AUTOPESQUISAS  DO  PALIMPSESTO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se dedicou às pesquisas detalhadas e exausti-

vas do palimpsesto consciencial? Quais os efeitos proexológicos daí advindos? 

 

P. F. 
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P A N G R A F I A    G R U P O C Á R M I C A  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A pangrafia grupocármica é a megaabordagem da conscin lúcida, através 

da atenção dividida, associação de ideias e assimilação simpática (assim) das energias conscien-

ciais (ECs), à vivência dos parafenômenos envolvendo a Elencologia do grupúsculo evolutivo 

mais chegado, inclusive com a cosmovisão seriexológica, autorretrocognitiva, de personalidades 

consecutivas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo pan vem do idioma Grego, pan, “todos; inteiridade; totalidade; 

todo o possível”. O elemento de composição grafia procede do mesmo idioma Grego, graphe, 

“escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O vocábulo grupo provém do idioma Italia-

no, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, derivado do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idio-

ma Frâncico, kruppa, “mesa arrendondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra carma vem do 

idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Pangrafia retrocognitiva. 2.  Pangrafia seriexológica. 3.  Pangrafia 

prospectiva. 4.  Pangrafologia Grupocármica. 5.  Pangrafologia Retrocognitiva. 6.  Pangrafologia 

Seriexológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo pangrafia: 

antipangrafia; antipangráfica; antipangraficidade; antipangráfico; Antipangrafologia; neopan-

grafia; pangráfica; pangraficidade; pangráfico; pangrafismo; pangrafista; Pangrafologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas pangrafia grupocármica, pangrafia grupocármica 

intrafísica e pangrafia grupocármica intermissiva são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Pangrafia. 2.  Antipangrafia. 3.  Antipangrafologia. 

Estrangeirismologia: as paracomunicações otimizadas pelo paramicrochip; o Retro-

cognitarium; o Pangrapharium; a construção do timeline multiexistencial grupal; o esprit de 

corps; o tour de force; o brainstorming da equipe de pensadores; o Administrarium; os exempla 

trahunt; o modus vivendi cooperativo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autoparafenomenologia Grupocármica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da grupalidade pessoal; o holopensene pessoal pangráfico; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os pa-

rapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os pampensenes; 

a pampensenidade; os exopensenes inspiradores; a exopensenidade cosmovisiológica; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os grafopen-

senes; a grafopensenidade com neoverpons da Grupocarmologia Avançada. 

 

Fatologia: a relevância da associação de ideias na abordagem simultânea a fenômenos  

e parafenômenos. 

 

Parafatologia: a pangrafia grupocármica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a atenção dividida pangráfica quanto  

a várias modalidades de fenômenos energéticos, anímicos e parapsíquicos desenvolvidos com lu-

cidez, conexões e simultaneidade pela conscin lúcida; a assimilação energética (assim) pangráfi-

ca; a megaabordagem grupocármica; o complexo fenomênico na análise dos fatos e parafatos 

atuais e pregressos; a elaboração do parassociograma multidimensional; a fundamentação para  
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a megassistência grupocármica efetiva; o preparo do gruporrevezamento multiexistencial; o pa-

rafenômeno composto abrangente; a cosmossíntese da Omnipercepciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os engramas holomnemônicos compondo a holo-

memória; o sinergismo entre as unidades pensênicas compondo o holopensene; o sinergismo 

mentalsomático análise-síntese; o sinergismo cognitivo; o sinergismo entre momentos evolutivos 

individuais; o sinergismo automaturidade-megafraternidade; o sinergismo evolutivo recéxis- 

-recin; o sinergismo entre os fenômenos e os parafenômenos do Cosmos. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio de ninguém evoluir 

sozinho; o princípio do vínculo evolutivo; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio da 

interdependência evolutiva; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração 

dos afins; o princípio da evolução consciencial interassistencial conjunta no grupocarma; o prin-

cípio da singularidade holobiográfica; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princí-

pio de todo encontro interconsciencial ser reencontro; o princípio da primazia evolutiva da exis-

tência presente. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) evi-

tando o estupro evolutivo; a liberdade para se assumir teaticamente o CPC; a ampliação do 

CPC; o aperfeiçoamento do CPC; a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC); a ela-

boração do código duplista de Cosmoética (CDC); o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da integralidade; a teoria e a vivência da holocarmalidade; as 

neoteorias; a teoria da paz; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria e a prática da 

retomada de tarefa; a teoria da evolução compulsória; a teoria das interprisões grupocármicas;  

a teoria da serialidade existencial (Seriexologia); a expansão da compreensão da teoria das inter-

prisões grupocármicas. 

Tecnologia: a inteligência paratécnica; a técnica do detalhismo; a técnica da linearida-

de autopensênica; a técnica do omniquestionamento; a técnica da megassociação de temas; a téc-

nica da atomização cognitiva; a técnica da conjunção cognitiva; a técnica da criticidade cosmoé-

tica; as técnicas conscienciométricas; a técnica da xepa mentalsomática; a técnica do diário pes-

soal; a técnica do cosmograma; a técnica do colecionismo útil; a técnica de armazenagem; as 

técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicada à Inventariologia Pessoal; a Bibliotecno-

logia; as técnicas e paratécnicas de pesquisas holobiográficas; as técnicas de prospecção serie-

xológica; os experimentos paratécnicos da Parapsicoteca; a aplicação máxima possível da técni-

ca do atacadismo consciencial; a técnica dos posfácios da pangrafia. 

Voluntariologia: os vínculos conscienciais cosmoéticos no voluntariado consciencioló-

gico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da dupla evo-

lutiva; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório cons-

cienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Criticolo-

gia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da 

Sociologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Co-

légio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito evolutivo do desapego interconsciencial; os efeitos das afinidades 

reatualizadas; os efeitos existenciais evolutivos do megafoco pessoal cosmovisiológico; o efeito 

evolutivo do autoconhecimento aprofundado; os efeitos das paravivências intermissivas na atual 

existência intrafísica; os efeitos autevolutivos da tendência inventariante da personalidade; os 

efeitos da soltura energossomática na pangrafia; os efeitos dos reencontros conscienciais no fe-
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nômeno da pangrafia grupocármica; os efeitos da maturidade consciencial no acesso à holobio-

grafia pessoal e alheia; os efeitos pedagógicos dos estudos das cobaias seriexológicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir da reflexão sobre a separação; as 

neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico; as reciclagens intraconscienciais gerando 

neossinapses; as neossinapses surgidas a partir da Higiene Mental limpando as redes interneuro-

nais; as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as neossinapses derivadas da análi-

se das retrossinapses; as neossinapses geradoras de neoideias; as neossinapses cosmovisiológi-

cas a partir da Autoinventariogramologia. 

Ciclologia: o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo Curso Intermis-

sivo (CI)–Instituição Conscienciocêntrica (IC); o ciclo natural da vida a 2 união (reencontro)- 

-produção (gescons)-separação (dessoma); o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo 

autesforço-autoquestionamento-autorreflexão-autorretificação; o ciclo aglutinação-desaglutina-

ção-reaglutinação; o ciclo autabertismo consciencial–neocognição; o ciclo construção-descons-

trução–reconstrução das verpons; o ciclo da criatividade; o ciclo registros-avaliações de autex-

periências; o ciclo aquisições-descartes de artefatos do saber; o ciclo análise-síntese; o ciclo se-

menteira autoinventarial–colheita autocosmovisiológica; o ciclo encontros-desencontros-reen-

contros; o ciclo multiexistencial grupal (CMG). 

Enumerologia: a Polimegafenomenologia Assistencial; a Heteroconscienciometrologia 

Holobiográfica; a Cosmovisiologia Seriexológica; a Sociometrologia Multidimensional; a Gru-

porrevezamentologia Multiexistencial; a Maxiproexologia Grupal; a Evoluciologia Policármica. 

Binomiologia: o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio apego cosmoético–desape-

go cosmoético; o binômio liberdade interior–decisão livre; o binômio autoconhecimento-hetero-

conhecimento; o binômio autodiscernimento-autevolução; o binômio admiração-discordância;  

o binômio benefícios-custos; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva; o binômio autorrefle-

xões periódicas–autocorreção de rumos; o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade;  

o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio enumeração geral–cosmovisão pes-

quisística; o binômio Vinculologia-Proexologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio re-

cebimento-retribuição; o binômio pangráfico megaparatelescópio-megaparamicroscópio; o bi-

nômio diagnóstico grupal pluriexistencial–prognóstico grupocármico; o binômio pangrafia gru-

pocármica–pluriprospectividade maxiproexológica. 

Interaciologia: a interação parte-todo; a interação passado-presente; a interação am-

parador-amparando; a interação minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial 

multidimensional; a interação voluntariado-grupocarma; a interação amor-amizade; a interação 

neoideia-Proxêmica; a interação omniquestionamento-maxidissidência; a interação cosmovisão- 

-megafoco; a interação microcosmo-macrocosmo; a interação conscin-Cosmos; a interação Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Extrafísica (CCCE); a interação fatos-parafatos; a interação pangráfica plurifatores 

convergentes–intercorrências simultâneas. 

Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo micro-macro; o crescendo 

monovisão-cosmovisão; o crescendo autorretrocognições-pangrafia. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio macro- 

micro-nano; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio observação crítica–processa-

mento cognitivo–ação certeira; o trinômio descoberta-comparação-destaque; o trinômio inter-

compreensão-reeducação-ressocialização; o trinômio Cosmovisiologia-Cosmoconscienciologia- 

-Cosmocogniciologia; o trinômio etiquetas-pastas-armários; o trinômio Retrofatuísticas Gru-

pais–Retrocasuísticas Grupais–Cosmovisiologia Grupocármica. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;  

o polinômio autolucidez-autodiscernimento-heterolucidez-heterodiscernimento; o polinômio fa-

tuísticas-parafatuísticas-casuísticas-paracasuísticas; o polinômio selecionar-empilhar-classifi-

car-catalogar-indexar-armazenar-conservar-recuperar; o polinômio atenção dividida–pangra-

fia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio pangráfico clarividência–cosmoconsciência– 

–descoincidência vígil–epicentrismo consciencial–intuição externa–parapsiquismo avançado– 
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–projetabilidade lúcida–psicografia–retrocognições; a captação pangráfica do polinômio fatos- 

-cenas-formas-objetos-eventos-autovivências. 

Antagonismologia: o antagonismo apego anticosmoético / desapego cosmoético; o an-

tagonismo omissuper / Perdologia; o antagonismo perdão / perda; o antagonismo desafeição 

/ perdão; o antagonismo policarma / egocarma; o antagonismo consciência amplificada / cons-

ciência reprimida; o antagonismo impacto do reencontro intrafísico / impacto do reencontro ex-

trafísico; o antagonismo reagrupamento evolutivo / diáspora evolutiva; o antagonismo acrescer  

e edificar o autacervo / avolumar e bagulhar o autacervo; o antagonismo conhecer / ignorar;  

o antagonismo esquecer / recordar. 

Paradoxologia: o paradoxo da holobiografia desconhecida pela própria consciência  

e conhecida por outras em determinado momento evolutivo; o paradoxo de a mesma holobiogra-

fia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). A pesquisa das matizes da 

meritocracia evolutiva pessoal e grupal. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno experienciada lucidamente; 

as leis racionais da seriéxis; o cotejo pesquisístico entre as leis da Genética e as leis da Parage-

nética; o exame das minudências da lei do retorno; a lei do maior esforço aplicada à Interassis-

tenciologia Grupocármica; a lei da inseparabilidade evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a inventariofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a hiperespaçoteca; a fenomenoteca; a astronomoteca;  

a evolucioteca; a pesquisoteca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Pangrafologia; a Paracerebrologia; a Para-

cosmovisiologia; a Cosmossofia; a Tudologia; a Paracronologia; a Paraprocedenciologia; a Holo-

maturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoconscienciologia; a Autevoluciologia; a Erudi-

ciologia; a Pancogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin poliédrica. A repetição e a alternância de papéis no elen-

co da seriéxis pessoal. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pangra-

fista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a pangrafista. 
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Hominologia: o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Ho-

mo sapiens universalis; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens megaconscientialis;  

o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens offiexista; o Homo 

sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens archivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pangrafia grupocármica intrafísica = a megaabordagem da conscin lúci-

da à vivência dos parafenômenos envolvendo a Elencologia do grupúsculo evolutivo mais chega-

do, conscins com quem vive a existência humana atual; pangrafia grupocármica intermissiva 

= a megaabordagem da conscin lúcida à vivência dos parafenômenos envolvendo a Elencologia 

do grupúsculo evolutivo mais chegado, ex-consciexes e consciexes colegas do Curso Intermissivo 

pré-ressomático. 

 

Culturologia: a Cultura da Parafenomenologia Grupocármica; a cultura da Paraper-

cepciologia Cosmovisiológica. 

 

Predisponências. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, no complexo universo da pan-

grafia há de se empregar, simultaneamente, no primeiro tempo, os atributos ou condições men-

taissomáticas ou somáticas, propriamente ditas, por exemplo, a assim, a atenção dividida, a auto-

cosmovisão e a associação de ideias, capazes de predispor, no segundo tempo, as megaaborda-

gens simultâneas aos parafenômenos ou condições parapsíquicas e holossomáticas. 

 

Taxologia. Segundo a Parafenomenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

tegorias de parafenômenos do universo da Pangrafologia na qual se inclui a pangrafia grupocár-

mica: 

01.  Assim pangráfica. 

02.  Atenção dividida pangráfica. 

03.  Autocosmoconsciência. 

04.  Autotaquirritmia exegética. 

05.  Cosmovisão holomnemônica. 

06.  Gruporrevezamento multidimensional. 

07.  Holopensene pangráfico. 

08.  Omniclarividência. 

09.  Parassociograma multidimensional. 

10.  Visão panorâmica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pangrafia grupocármica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

02.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

03.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Antagonismologia  Patológica:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

05.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

07.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

09.  Autocosmovisão  inventarial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 
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10.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Seriéxis  alheia:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

A  MEGAABORDAGEM  DA  CONSCIN  LÚCIDA  À  VIVÊNCIA  

DOS  PARAFENÔMENOS  ENVOLVENDO  A  ELENCOLOGIA  

DO  GRUPÚSCULO  EVOLUTIVO  MAIS  CHEGADO  AMPLIA,  
AO  MÁXIMO,  O  SENTIMENTO  DA  MEGAFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os parafenômenos relativos ao gru-

púsculo evolutivo? Já vivenciou algum deles com proveito? 
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P A P E L    D E    V Í T I M A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O papel de vítima é a condição social patológica, autoimposta, na qual  

a conscin, homem ou mulher, sente-se inferior aos demais colegas evolutivos, considerando-se 

indigna de valor, mantendo-se poliqueixosa e em subnível evolutivo nas interrelações sociais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo papel vem do idioma Catalão, paper, derivado do idioma Latim, 

papyrus, “papiro; arbusto do Egito de cuja entrecasca se fazia o papel; folha de papel; papel escri-

to”, e este do idioma Grego, pápuros, “papiro”. Surgiu no Século XIV. O termo vítima procede 

do idioma Latim, victima, “vítima; homem ou animal que está para ser imolado”. Apareceu em 

1572. 

Sinonimologia: 1.  Papel de coitado. 2.  Papel de autodepreciação. 3.  Postura de vítima. 

4.  Condição de autovitimizado. 

Neologia. As duas expressões compostas minipapel de vítima e maxipapel de vítima são 

neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Proatividade social. 2.  Antivitimização consciencial. 3.  Postura an-

tivitimizadora. 4.  Postura antiqueixa. 

Estrangeirismologia: a superestimação do background autocognitivo; a falta da aware-

ness evolutiva; a falta de know how social; o selfbullying; o cyberbullying; o modus vivendi de vi-

tima; o modus operandi desequilibrado; o gap evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Ortoconviviologia. 

Coloquiologia: – Recolha-se à sua insignificância. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal trafarista; os patopensenes; a patopensenidade;  

os egopensenes; a egopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os oniropensenes;  

a oniropensenidade; o holopensene pessoal do fechadismo consciencial; o holopensene pessoal da 

carência; o holopensene pessoal da desesperança; a autopensenidade rígida; a ignorância quanto 

ao holopensene pessoal patológico. 

 

Fatologia: o papel de vítima; o papel de vítima feminino; o papel de vítima masculino;  

o valor do papel vivido pela conscin no contexto social; o emprego autoconsciente da prática da 

aceitação das imaturidades e dos erros cometidos por outrem; os emocionalismos; a ausência de 

consciência crítica; os achismos pessoais; o apego afetivo às ideias, conceitos e convicções; as 

idealizações ilógicas; a visão distorcida do mundo; a inflexibilidade cognitiva; o embotamento 

consciencial; a supervalorização do sofrimento; as lavagens subcerebrais religiosas; o hábito do 

poliqueixismo; a autoimagem distorcida na Socin ainda patológica; a incompletude social; o pa-

pel de protagonista ante às expectativas sociais; os autoposicionamentos nas próprias escolhas 

diárias; a aprendizagem com as idiossincrasias humanas; a profissão escolhida; a constituição da 

dupla evolutiva; o jogo da autovitimização; a força presencial débil; a atitude passiva; o bode ex-

piatório; a autestigmatização; a falta de realismo na autavaliação existencial; o caminho da melin 

pessoal; a geração bumerangue; a geração canguru; a autoconscientização quanto à interdepen-

dência interconsciencial; o resultado da atualização da autoimagem; as amizades intrafísicas;  

a melhora do papel pessoal perante o grupo evolutivo. 

 

Parafatologia: a necessária autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assi-

milação simpática (assim) das energias conscienciais (ECs); a desassimilação das ECs; a sinaléti-
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ca energética e parapsíquica pessoal; a prática assistencial da tenepes no exercício de acolhimento 

às consciexes; as algemas da interprisão grupocármica; o caminho da melex pessoal; o papel as-

sumido na Sociex; as amizades extrafísicas; as interações bioenergéticas homeostáticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico vítima-algoz. 

Principiologia: a ausência do princípio da autocriticidade cosmoética; a falta do princí-

pio da convivência fraterna; o princípio da atração dos afins; a inexistência do princípio da des-

crença (PD); a carência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a necessidade do princípio 

da admiração-discordância; o princípio de duvidar das próprias certezas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da Conviviologia Cosmo-

ética; a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria da evolução consciencial em grupo; 

a teoria da evolutividade consciencial interassistencial. 

Tecnologia: a técnica da impactoterapia cosmoética; a técnica da reciclagem intracons-

ciencial (recin); a técnica da exposição consciencial; a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibi-

ção) entre os parceiros evolutivos; a técnica da autoconfutação; a técnica de colocar-se no lugar 

do outro; as técnicas energéticas; a técnica da assistência tarística; a técnica da autodecisão;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

terapia. 

Efeitologia: os efeitos da preguiça mental; os efeitos da desnutrição mentalsomática; os 

efeitos da supervalorização do ego; os efeitos da supervalorização de ideias; os efeitos antiproé-

xis do fechadismo egoico; o efeito de atrair algozes; o efeito exemplarista da superação da con-

dição de vítima.  

Neossinapsologia: o empobrecimento cognitivo pela escassa formação de neossinapses; 

a necessidade do despertar das neossinapses da criticidade. 

Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo pessoal de 

desperdícios existenciais; o ciclo autassédio-heterassédio; o ciclo dos enganos não corrigidos  

a tempo. 

Enumerologia: a abordagem superficial autovitimizadora; a amaurose antievolutiva au-

tovitimizadora; a apatia intelectual autovitimizadora; a generalização descriteriosa autovitimiza-

dora; a ideia fixa autovitimizadora; a afetividade discriminatória autovitimizadora; a convivência 

doentia autovitimizadora. 

Binomiologia: a falta da vivência do binômio admiração-discordância; o binômio ma-

nipulação-dominância; o binômio poder-inferiorização; a submissão passiva ao binômio patoló-

gico mundinho-interiorose; o binômio autassédio-autovitimização; o binômio complexo de inferi-

oridade–complexo de superioridade. 

Interaciologia: a interação assediador moral–vítima; a interação culpabilidade-subju-

gabilidade; a interação guia cego–rebanho religioso; a interação ego–grupo evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo passividade-vitimização; o crescendo omissão deficitária– 

–interprisão grupocármica; o crescendo preconceitos-inferiorizações. 

Trinomiologia: o trinômio papel social–status social–estereótipo social; o trinômio pa-

tológico lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio ignorância- 

-irreflexão-antidiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio conflito-vítima-algoz-julgamento-punição; a falta do poli-

nômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 
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Antagonismologia: o antagonismo dominantes / dominados; o antagonismo traforismo  

/ trafarismo; o antagonismo ganho secundário / ganho evolutivo; o antagonismo relações confli-

tuosas / relações harmoniosas; o antagonismo autossuperação evolutiva / autovitimização; o an-

tagonismo autossacrifício lúcido / autovitimização; o antagonismo doente pró-ativo / doente pas-

sivo; o antagonismo recuar vitimizando-se / seguir enfrentando-se. 

Paradoxologia: o paradoxo de a zona de conflito ser a zona de conforto; o paradoxo de 

a vítima desenvolver afeição pelo algoz; o paradoxo de a consciência poder ser algoz de si mes-

ma; o paradoxo da superproteção tornar a vítima mais frágil; o paradoxo de o algoz também ser 

vítima; o paradoxo dos opostos se complementarem; o paradoxo do padrão de vítima injustiçada 

e de vilã vingativa poder coexistir, quase simultaneamente, na mesma conscin. 

Politicologia: a assediocracia; a autocracia. 

Legislogia: as leis da interprisão grupocármica; as leis da Cosmoeticologia; a lei do 

menor esforço intelectivo; a lei da atração dos afins; a atuação sutil da lei de talião. 

Filiologia: a carência da neofilia; a trafarofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia; a neofobia; a fobia à autexposição. 

Sindromologia: a síndrome de Estocolmo; a síndrome do bebê chorão; a síndrome do 

infantilismo; a síndrome da autovitimização; a síndrome da subestimação; a síndrome da aprio-

rismose aplicada à convivialidade; a síndrome do patinho feio; a síndrome da autossantificação. 

Maniologia: a egomania; a flagelomania. 

Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforços; o mito de o outro ser  

a causa do sofrimento; o mito da sorte e do azar; o mito da perfeição; o mito do sofrimento pu-

rificador. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a gregarioteca; a patopensenoteca; a comunicoteca;  

a autocriticoteca; a convivioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Antivitimologia; a Intrafisicologia; a Vivencio-

logia; a Xenofobiologia; a Autenganologia; a Parapatologia; a Autocogniciologia; a Autocritico-

logia; a Sociologia; a Autexperimentologia; a Refutaciologia; a Cosmologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vítima; a conscin imatura; a consciênçula; a pseudovítima;  

a conscin convencional; a consciência servil; a conscin inconvivente; a conscin acrítica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o coitadinho; o neófobo; o poliqueixoso; o quietista; o manhoso; o an-

tirreciclante; o devaneador; o autocomplacente; o superconformado; o hipocondríaco; o procrasti-

nador; o acriticista; o bobalhão; o heteroimperdoador; o acanhado; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a coitadinha; a neófoba; a poliqueixosa; a personagem Amélia; a quie-

tista; a manhosa; a antirreciclante; a devaneadora; a autocomplacente; a superconformada; a hipo-

condríaca; a procrastinadora; a acriticista; a bobalhona; a heteroimperdoadora; a acanhada; a pré- 

-serenona vulgar.  

 

Hominologia: o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapi-

ens credulus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens 

subcerebralis; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens hypochondriacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipapel de vítima = a condição de passividade, nas tertúlias conscien-

ciológicas, da conscin considerando-se incapaz de fazer perguntas; maxipapel de vítima = a con-

dição da conscin intermissivista renunciando anticosmoeticamente à teática da tarefa do esclareci-

mento e de gestações conscienciais por julgar-se incapaz, de modo rotineiro. 
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Culturologia: a cultura do coitadinho; a cultura patológica da autovitimização; a cultu-

ra da racionalidade esquecida.  

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, 12 exemplos de perfis 

de conscins mantenedoras do papel de vítima: 

01.  Vítima abandonada: a conscin desamparada, largada à própria sorte, afastada do 

convívio social.  

02.  Vítima acanhada: a conscin encabulada, retraída, excessivamente preocupada com 

a opinião alheia. 

03.  Vítima alienada: a conscin vivente no mundo das fantasias, distanciada da realida-

de ao redor. 

04.  Vítima atratora: a conscin com descompensação energética, atuando qual ímã, 

atraindo para si acidentes de percurso. 

05.  Vítima autoconsciente: a conscin ciente da autovitimização, optante pela autocor-

rupção crassa, com falta de vergonha na cara. 

06.  Vítima fascinada: a conscin encantada pelo algoz, com a síndrome de Estocolmo ou 

a síndrome da ectopia afetiva (SEA), preferindo relacionamentos patológicos em detrimento de 

condição saudável. 

07.  Vítima heteroperdoadora: a conscin permissiva, sendo compassiva aos autoprejuí-

zos causados pelo algoz. 

08.  Vítima melancólica: a conscin triste, depressiva, cega diante dos miniacertos diá-

rios. 

09.  Vítima passiva: a conscin obediente, subalterna, não-reativa, disposta a aceitar tudo 

sempre, concordante eterna das falas alheias. 

10.  Vítima robótica: a conscin optante pela condição de ser igual a todos, padronizada, 

com discurso idêntico ao povão-vítima, sem flexibilidade mental, com preguiça de pensar. 

11.  Vítima tecnológica: a conscin vitimizada pelo cyberbullying, a mercê dos assedia-

dores técnicos. 

12.  Vítima subcerebral: a conscin sempre se manifestando de modo infantil, permitin-

do-se fazer escolhas guiadas pelo subcérebro, atuando sem a utilização do mentalsoma. 

 

Terapeuticologia. Eis, em ordem alfabética, 10 aspectos a serem considerados visando  

a reciclagem das posturas da conscin no papel de vítima: 

01.   Ajuda. Procurar ajuda de pessoas de confiança ou terapeutas, sem criar a condição 

de dependência, visando melhorar a própria qualidade de vida. 

02.   Autoconhecimento. Buscar conhecer-se melhor, de modo autêntico, fazendo auto-

investigação criteriosa com o intuito de verificar situações na qual assume a postura vitimizada. 

03.   Assistência. Priorizar fazer assistência através da tarefa do esclarecimento e tarefa 

energética pessoal, abrindo mão da zona de conforto pessoal.  

04.   Autaceitação. Aceitar-se intimamente enquanto conscin em constante evolução, 

abrindo mão da autoimagem idealizada ao fazer autocomparações evolutivas, praticando competi-

ção somente consigo mesma. 

05.   Contato. Estreitar a comunicação com os amparadores, procurando perceber a pre-

sença do mesmo e transmitir a intenção de autorreciclagem consciencial. 

06.   Planejamento. Listar as metas a alcançar de modo calculado, dentro do próprio fô-

lego evolutivo, estabelecendo prazos passíveis de execução. 

07.   Registro. Registrar diariamente as parapercepções dos aspectos facilitadores do 

contato com os amparadores extrafísicos, identificando as sinaléticas parapsíquicas pessoais e as 

sincronicidades. 

08.   Renúncia cosmoética. Exercitar o desapego dos pseudodireitos, buscando a equa-

nimidade de modo interassistencial. 

09.   Sustentabilidade. Realizar trabalho bioenergético, buscando a sustentabilidade ho-

lossomática. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16305 

10.   Trafores. Usar os trafores na superação das dificuldades encontradas ao longo do 

processo da autorreciclagem e na manutenção de conduta sadia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o papel de vítima, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico.  

05.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  convencional:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Espera  inútil:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

12.  Inferiorização  social:  Conviviologia;  Nosográfico. 

13.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

  

O  PAPEL  DE  VÍTIMA  É  CONDIÇÃO  ERRÁTICA  ATRAVAN-
CADORA  DA  AUTEVOLUÇÃO.  AS  AUTORRECICLAGENS  

EXISTENCIAIS  E  AS  INTRACONSCIENCIAIS  IMPULSIONAM  

O  INTERMISSIVISTA  PARA  A  RETOMADA  DA  PROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda exerce o papel de vítima? Por qual moti-

vo? Até quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007 pá-

ginas 856 a 862. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 79, 80, 473  
e 525. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 páginas 403, 412  

e 626. 

 

F. P. C. 
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P A P E L    S O C I A L  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O papel social é o dever da convivialidade inevitável para qualquer conscin 

tendo em vista a evolução consciencial com os compassageiros evolutivos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo papel vem do idioma Catalão, paper, derivado do idioma Latim, 

papyrus, “papiro, arbusto do Egito de cuja entrecasca se fazia o papel; folha de papel; papel escri-

to”, e este do idioma Grego, pápuros, “papiro”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo social proce-

de do idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociá-

vel; nupcial; conjugal”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Convívio social. 2.  Protagonismo social. 3.  Cobaia social. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 37 cognatos derivados do vocábulo papel: pape-

lada; papelagem; papel-alumínio; papelão; papelaria; papel-arroz; papel-bíblia; papel-carbono; 

papel-cartão; papel-chupão; papeleira; papeleiro; papelejo; papeleta; papelete; papeleto; papel- 

-filtro; papelico; papeliço; papelinho; papelismo; papelista; papelístico; papel-jornal; papel- 

-manteiga; papel-moeda; papelocracia; papelório; papelote; papel-pergaminho; papel-pigmen-

to; papel-porcelana; papel-registro; papel-tela; papel-título; papelucho; papel-vento. 

Neologia. As duas expressões compostas papel social explícito e papel social discreto 

são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Sociopatia. 2.  Autismo. 

Estrangeirismologia: a open house; a vernissage; a ilusão dos spots; a aura popularis; 

a persona non grata; o status social; a dramatis personae. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à sociabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o papel social; o papel social herdado; o papel assumido na Socin; os atos 

compatíveis e incompatíveis com o papel exercido; as mudanças do ego; o desempenho do pró-

prio papel social; o valor do papel vivido pela conscin no contexto social; o papel social femini-

no; o papel social masculino; a natureza do papel social; a posição da conscin no quadro da fa-

mília nuclear; o papel do cidadão ou cidadã na Socin; a mudança dos papéis sociais com a idade 

física; a extroversão pessoal; a convivialidade; as afinidades; os atos sociais; a participação social; 

as diferenças sociais; o constrangimento social; a exigência social dos autocomportamentos; as 

autoimagens na Socin ainda patológica; o sentido de obrigação com o outro; o cultivo das ami-

zades; a condição do centro das atenções; a amenidade no trato social; o entorno social da cons-

cin; a existência inarredável de companhias na evolução consciencial; a fraternidade vivida; as in-

terações sociais; a imensa teia das relações evolutivas; o alpinismo social; as etnias na Socin;  

o dever social forçado pelo contingenciamento; o papel inalienável de cobaia social; a condição 

social periférica; o papel de protagonista ante as expectativas sociais; as políticas sociais; a pro-

fissão; as habilidades pessoais; a menopausa; a Era da Megacomunicabilidade; a vida pública na 

vitrine transparente; os 15 minutos de fama; o ato de fazer o social; a festa de aniversário; a festa 

dos 15 anos de idade; a despedida de solteiro; o chá de bebê; a formatura; o casamento; a inau-

guração do estabelecimento; a visita de cortesia; a visita ao doente no hospital; a recepção no 

aeroporto; a recepção social; o jantar comemorativo; a lembrança; o presente; as flores; a atua-

lização das novidades; o papel social da força presencial; o papel existencial libertário da inve-
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xibilidade avançada; o papel social do automóvel pessoal; a melhora do papel pessoal no âmbito 

do grupo evolutivo; o papel da pessoa catalisadora da evolução consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação sim-

pática (assim) das energias conscienciais (ECs); a desassimilação das ECs; as algemas da interpri-

são grupocármica; o papel assumido na Sociex; o papel da ofiex pessoal na Sociex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocoerência-autenticidade; o sinergismo evolutivo 

convivialidade pessoal–autoproéxis. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de ninguém 

evoluir sozinho. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Sociometria. 

Teoriologia: as  teorias sociológicas e psicológicas. 

Tecnologia: as técnicas de viver evolutivamente; as técnicas da convivialidade sadia; as 

técnicas diplomáticas; as paratécnicas paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o papel social e parassocial da voluntária ou voluntário consciencio-

lógico ativo na Socin. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos. 

Ciclologia: o ciclo nova ressoma–novos papéis sociais; a linha de coerência de papéis  

e parapapéis assumidos no ciclo da atividade. 

Enumerologia: o convívio social; o nível social; o desembaraço social; o protagonismo 

social; o círculo social; a cosmovisão social; a cobaia social. 

Binomiologia: o binômio vida pública–vida íntima; o binômio admiração-discordância 

na Socin; o binômio papel intrafísico–papel extrafísico; o binômio seriexológico velhos atores– 

–novos papéis. 

Interaciologia: a interação Sociometria-Cronêmica; a interação direitos-deveres espe-

cíficos de cada papel social. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria atuante na Socin; o trinômio papel 

social–status social–estereótipo social. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo sociabilidade / sociopatia; o antagonismo interpes-

soal extroversão / introversão; o antagonismo social companhia / intrusor; o antagonismo papel 

social indispensável / papel social dispensável; o antagonismo papel de esclarecedor / papel de 

superprotetor; o antagonismo papel de desassediador / papel de assediado. 

Politicologia: a democracia; a burocracia; a papelocracia. 

Legislogia: as leis da preservação da privacidade; as leis específicas de cada grupo so-

cial; as leis da Cosmoeticologia. 

Filiologia: a sociofilia; a gregariofilia; a conviviofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial social; a síndrome do patinho 

feio. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a comunitarioteca; a gregarioteca;  

a comunicoteca; a interassistencioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Sociometria; a Neossociologia; a Antropologia;  

a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Mesologia; a Intercompreensiologia;  

a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Politicologia; a Proexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o líder da família; o aposen-

tado. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a líder da família;  

a aposentada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens grup-

palis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: papel social explícito = a condição do líder humano, homem ou mulher, 

em qualquer linha de atividade; papel social discreto = a condição do liderado, homem ou mulher, 

com low-profile em qualquer linha de atividade humana. 

 

Culturologia: a Sociologia Multiculturológica; a Cultura da Civilizaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o papel social, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

05.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 
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09.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

10.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Microminoria  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

O  PAPEL  SOCIAL,  PESSOAL,  ESPECÍFICO,  É  ELEMEN- 
TO  INDISPENSÁVEL  NA  CONSECUÇÃO  DE  QUALQUER  

PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL,  ALCANÇANDO  O  PINÁ-
CULO  NO  ALTO  DESENVOLVIMENTO  DA  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Qual papel você, leitor ou leitora, desempenha na Sociedade Intrafísi-

ca? É sempre produtivo em favor da melhoria de todos? 
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P A R A A B O R D A G E M    D E S A S S E D I A D O R A  
( DE S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraabordagem desassediadora é o contato ou enfoque cosmoético de 

alguém – consciex ou conscin projetada, com paravisual de homem ou mulher – com outra 

consciência através de ações interassistenciais nas dimensões extrafísicas visando obter, por meio 

da depuração interconsciencial, reconciliações, encaminhamentos e neocondutas em demandas 

oriundas de invasão ou intrusão patopensênicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação 

ou efeito de abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI e no idioma Português no Sé-

culo XVIII. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separa-

ção; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio,  

e este do idioma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco, cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Itali-

ano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Paraabordagem desobsessiva. 2.  Abordagem extrafísica desassedia-

dora. 3.  Paraabordagem tarística. 4.  Paraabordagem reurbanizadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraabordagem desassediadora, paraabordagem 

desassediadora elementar e paraabordagem desassediadora avançada são neologismos técnicos 

da Desassediologia. 

Antonimologia: 1.  Paraabordagem assediadora. 2.  Paraabordagem anticosmoética.  

3.  Paraabordagem baratrosférica. 4.  Agressividade extrafísica. 

Estrangeirismologia: o rapport; o approach; a defesa under attack; a détente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à tares nos protocolos de paraabordagens. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; os benignopensenes; a benig-

nopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as 

estratégias para a manutenção da higidez pensênica. 

 

Fatologia: a tarefa do esclarecimento (tares) como atitude precípua diante de abordagens 

interassistenciais; o senso reurbanizador; o uso da diplomacia em lugar das opções coercitivas  

e conflitivas seculares; a mediação e arbitragem na solução de conflitos; o autodesassédio na fun-

ção de preparação necessária e constante de toda sorte de abordagens eficazes e cosmoéticas;  

a empatia psicológica e social; a evitação de “escaladas” quando as abordagens se tornam tensas; 

as “sintonias” persistentes sendo sintoma de condicionamentos positivos ou negativos da multis-

serialidade; o desmanche, passo a passo, da autovitimização enquanto cláusula inegociável da 

qualificação parapsíquica; o “você sabe com quem está falando” típico do hierarquismo dando lu-

gar às abordagens cordiais, firmes e bem intencionadas; a acomodação; a dominação; a solução 

integrativa; a cosmovisão. 

 

Parafatologia: a paraabordagem desassediadora; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; o aprendizado teático de protocolos úteis nas paraabordagens cosmoéticas junto 

a consciexes patológicas; o discernimento como prova da maturidade parapsíquica agindo em 

benefício das paraabordagens desassediadoras; a iscagem assistencial lúcida; as medidas facilita-

doras das paraabordagens; o desassédio técnico versus a desobsessão e o exorcismo; a mediação 

de conflitos interdimensionais; a desintermediação atuando como parâmetro do desassédio no ex-
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trafísico; a relação entre os parafenômenos e a ortopensenidade; o autocontrole diante da paraa-

bordagem da consciex assediadora; a empatia extrafísica como vivência desassediadora; a reper-

cussão das paraabordagens; a desassimilação simpática das energias (desassim); a assepsia ener-

gética; a prática da tenepes auxiliando na compreensão das paraabordagens cotidianas; o autenca-

psulamento e o heterencapsulamento como possibilidades de manobras de defesa extrafísica; as 

parapercepções auxiliadoras e amparadoras de conscins em campos de dinâmicas parapsíquicas; 

as ameaças extrafísicas e o ponto de equilíbrio nas respostas desassediadoras; a paragafe; as auto-

defesas com base em protocolos de parassegurança; a exteriorização constante de energias em 

benefício dos assediadores; o aprimoramento da sinalética energética parapsíquica; as testeum-

nhas atentas dos processos de paraabordagens desassediadoras; a paraidentidade da conscin e da 

consciex interferindo no processo de desassédio; a clarividência enquanto ferramenta preparatória 

do processo de desassédio; as paraabordagens universalistas; a paraabordagem tipificada como 

ganha-ganha; a paradiplomacia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa intenção–autodiscernimento evolutivo; a empatia 

ampliando o sinergismo; o sinergismo assimilação-desassimilação; o sinergismo autassistência-

heterassistência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de causa e efeito; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução consciencial; o princípio da interdepen-

dência evolutiva; o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: o código de condutas pessoais nas paraabordagens extrafísicas; o hetero-

desassédio sendo cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do realismo clássico; a teoria do liberalismo; a teoria da frustra-

ção psicológica; as teorias atitudinais da psicologia social; a teoria dos jogos; a teoria da 

superracionalidade. 

Tecnologia: a técnica do protocolo paradiplomático; as técnicas de gestão de conflitos; 

a eliminação da labilidade parapsíquica a partir de técnicas de desassédio. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Holociclo, Holoteca, Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível de Desperto-

logia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia. 

Efeitologia: o efeito da desassedialidade; o efeito da interassistencialidade; o efeito da 

desperticidade; o efeito da anticonflitividade. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela desassedialidade; as neossinapses en-

gendradas pela anticonflitividade; as neossinapses produzidas pela interassistencialidade. 

Ciclologia: a ruptura com o ciclo persecutório vítima-algoz. 

Enumerologia: o posicionamento lúcido; o posicionamento ortopensênico; o posiciona-

mento sadio; o posicionamento coerente; o posicionamento assistencial; o posicionamento desas-

sediador; o posicionamento pacificador. 

Interaciologia: a interação qualificação mental–assepsia energética; a interação dos 

contrários; as interações energéticas sadias e patológicas. 

Crescendologia: o crescendo assédio-desassédio; o crescendo conflito-entendimento;  

o crescendo patopensene-ortopensene.  

Trinomiologia: o trinômio conflito de interesses–interfusão de interesses–coexistência 

harmoniosa.  

Paradoxologia: o paradoxo de o ser desperto receber na psicofera grande número de 

consciências assediadoras; o paradoxo de o assediador ter rapport com a conscin lúcida interas-

sistencial. 
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Politicologia: a desassediocracia; a paradiplomacia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; 

a discernimentocracia; a autodesassediocracia; a energocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Interassistenciologia Multidimensional. 

Filiologia: a desassediofilia; a evoluciofilia; a discernimentofilia; a interassistenciofilia; 

a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da conflitividade. 

Maniologia: a subcerebromania. 

Mitologia: o mito de Sísifo. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a paradiplomatoteca; a despertoteca; a controversioteca; 

a pensenoteca; a lucidoteca; a autodiscernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Despertologia; a Paradiplomacia; a Cosmoe-

ticologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Pacifismologia; a Teaticologia; a Home-

ostaticologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a paraplateia; a conscin autadesassediada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o algoz; o refém de megassediador; o desassediólogo; o paradiplomata; 

o conscienciólogo; o exemplarista; o pacificador; o educador; o cosmoético; o desperto; o comu-

nicólogo; o acoplamentista; o reurbanizador. 

 

Femininologia: a algoz; a refém de megassediador; a desassedióloga; a paradiplomata;  

a consciencióloga; a exemplarista; a pacificadora; a educadora; a cosmoética; a desperta; a comu-

nicóloga; a acoplamentista; a reurbanizadora.  

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens assistens; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens desobsidiator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraabordagem desassediadora elementar = a do projetor lúcido iniciante 

atuando com o amparador junto a única consciex; paraabordagem desassediadora avançada  

= a do tenepessista veterano atuando com o amparador junto a grupo de consciexes. 

 

Culturologia: a cultura da paradiplomacia; a cultura da Autodespertologia; a cultura 

da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paraabordagem desassediadora, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Agenda  autodesassediadora:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Automediação  anticonflitiva:  Autodesassediologia;  Homeostático. 
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07.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desassédio  do  contrapensene:  Desassediologia;  Homeostático. 

09.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático.  

10.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

11.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

14.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

A  PARAABORDAGEM  DESASSEDIADORA,  POR  MEIO   
DE  PROCESSOS  PARADIPLOMÁTICOS  INTERASSISTENCI-
AIS,  CONSTITUI-SE  EM  RECURSO  ESTRATÉGICO  FUNDA-
MENTAL  NA  OBTENÇÃO  DE  ACERTOS  GRUPOCÁRMICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já superou as abordagens extrafísicas embasadas 

na dominação energética em prol do desassédio interconsciencial? Está imbuído(a) em promover  

a paradiplomacia através da tarefa do esclarecimento? 
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Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 430 a 434.  

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 141, 146, 

337, 340, 348, 367, 444, 521, 506, 607 e 734 a 748. 

 

J. R. 
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P A R A A C U L T U R A Ç Ã O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraaculturação é a mudança de cultura emergente por meio da intera-

ção, vivência, assimilação e apreensão de conhecimentos por parte da conscin – por exemplo,  

a projetora-veterana ou o projetor-veterano – projetado com lucidez nas dimensões e comunida-

des extrafísicas (comunexes), ou seja, junto às Sociexes ou grupos de consciexes de diferentes pa-

ratradições paraculturais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra aculturação é provavelmente adaptação do idioma Inglês, accul-

turation, “adoção e assimilação de cultura alheia”, e esta deriva do idioma Latim, cultura, “ação 

de cuidar; tratar; venerar (no sentido físico e moral)”. Surgiu em 1930. 

Sinonimologia: 1.  Paraaculturamento. 2.  Assimilação paracultural. 3.  Aculturação pa-

raperceptiva. 4.  Aculturação multidimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo: acultura-

ção; aculturabilidade; aculturada; aculturado; aculturamento; aculturar; aculturativo; aculturá-

vel; paraaculturabilidade; paraaculturação; paraaculturada; paraaculturado; paraaculturamen-

to; paraaculturar; paraaculturativo; paraaculturável. 

Neologia. O termo paraaculturação e as duas expressões compostas paraaculturação 

teórica e paraaculturação vivenciada são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 01.  Aculturação materiológica. 02.  Aculturação eletronótica. 03.  Acul-

turação intrafísica vulgar. 04.  Ignorância parapsíquica. 05.  Incultura parapsíquica. 06.  Insciência 

paraperceptiva. 07.  Apedeutismo parapsíquico. 08.  Desconhecimento parapsicológico. 09.  Des-

conhecimento conscienciológico. 10.  Paraagnosia. 

Estrangeirismologia: o Projectarium; o Proexarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paramnemossomatologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paraacultu-

ração: expansão mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraaculturação; os parapensenes; a parapen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os auto-

pensenes paragenéticos. 

 

Fatologia: as ideias inatas sadias; o atacadismo consciencial; os omniquestionamentos;  

a hiperacuidade; a holomaturidade; a megatares; a polivalência mentalsomática; a pesquisa poli-

valente universalista; as verpons mais de ponta; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a paraaculturação; as autoparapercepções homeostáticas; as paraperquiri-

ções; a alfabetização paracientífica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Cur-

so Intermissivo (CI) pré-ressomático; o macrossoma; as sínteses polimáticas de contextos extrafí-

sicos; os extracons; os paracons; os parafenômenos; a tares paracientífica; a ofiex pessoal; o ofie-

xograma; o atilamento parapsíquico; as conexões pessoais com as Centrais Extrafísicas; a Pare-

pistemologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo. 

Tecnologia: as abordagens técnicas de amplo espectro. 

Voluntariologia: o incremento da cultura parapsíquica pessoal por meio do voluntaria-

do nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da cultura parapsíquica sobre a consecução da autoproéxis. 

Neossinapsologia: as parassinapses; as multissinapses; as neossinapses; as neossinapses 

geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio educação formal–educação autodidática parapsíquica. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação ação local– 

–visão global. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / paraaculturação. 

Politicologia: a democracia; a paracienciocracia. 

Legislogia: a lei da educação evolutiva permanente. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a mnemofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a assistencioteca; a le-

xicoteca; a encicloteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Ho-

lossomatologia; a Evoluciologia; a Projeciologia; a Mnemossomatologia; a Parapercepciologia;  

a Projeciografologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin intermissivista paraaculturável; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Ho-

mo sapiens autologicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraaculturação teórica = a desenvolvida por meio de leituras e partici-

pação de aulas; paraaculturação vivenciada = a desenvolvida praticamente, inclusive com a vivên-

cia de autorretrocognições sadias. 

 

Culturologia: a paraaculturação cosmoética. 

Mentalsomatologia. A teoria do contato cultural ou a cultura, propriamente dita, no con-

texto da paraaculturação, é sistema funcional de aplicação evolutiva racional de conhecimentos 

apreendidos, além da mera coleção de traços pessoais – trafores (Cosmoética) e trafares (Anticos-

moética) – adquiridos através das projeções conscienciais lúcidas, pois as conscins ampliam as hi-

peracuidades e demandam a cosmoconsciência, a desperticidade, a semiconsciexialidade e o nível 

evolutivo do evoluciólogo. 

Projeciologia. É impraticável sustar as ocorrências da projetabilidade lúcida das cons-

cins, porque a projeção consciencial é atributo da Fisiologia ou Parafisiologia do holossoma, sen-

do, portanto, inevitável a evolução qualitativa e quantitativa da apreensão dos conhecimentos ex-

trafísicos por parte da Humanidade daqui para o futuro. Conclusão: o crescimento da paraacultu-

ração é, agora, inarredável neste planeta. 

Paradigmas. É lógico prever o fato de o paradigma consciencial, multidimensional, em-

pregado na Projeciologia e na Conscienciologia, daqui para a frente passar a predominar pouco  

a pouco sobre o paradigma newtoniano-cartesiano, intrafísico, ainda vigente, contudo em deca-

dência, nas Ciências Convencionais, permitindo às conscins motivadas as pesquisas participativas 

abertas mais intensivas e de resultados mentaissomáticos mais profícuos. 

Evoluciologia. Os fatos intra e extrafísicos vão evidenciar a difusão da paraaculturação, 

através dos próximos milênios, como sendo a responsável básica da transformação da cultura ou 

do nível evolutivo da Megaescola-Hospital da Terra, em função da interação ou fusão cada vez 

mais íntima e generalizada da vida dominada na dimensão intrafísica (ressomas), com a vida do-

minadora ou prevalecente nas dimensões extrafísicas (intermissões ou extrafisicalidade) pela 

equalização das manifestações pensênicas avançadas da média das conscins e consciexes em si 

mesmas e entre si. 

 

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 paraaculturação, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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A  PARAACULTURAÇÃO  COSMOÉTICA  É  CONQUISTA 
INAVALIÁVEL  SE  FOR  CONSIDERADA  A  CONDIÇÃO 

DA  ATUAL  EXISTÊNCIA  INTRAFÍSICA  CORRESPONDER,  
EVOLUTIVAMENTE,  A  10  RETROVIDAS  HUMANAS. 

 

Questionologia. Como está classificado você, leitor ou leitora, quanto à paraacultura-

ção? Você já é aculturado multidimensionalmente? 
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P A R A A N A P L A S I A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraanaplasia é o ato de a consciex lúcida, depois de passar pela segun-

da dessoma, restabelecer a forma normal de parte do paravisual humanoide do psicossoma, por 

exemplo, alguém tendo vivido com o recente retrossoma, na condição de pessoa amputada da per-

na, deixar de se apresentar com o aspecto antigo de consciex paramputada ou portadora de para-

deficiência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo anaplasia vem do idioma Latim Científico, anaplasia, e este 

do idioma Grego, anáplasis, “remodelação, nova formação”. Surgiu, no idioma Português, no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia:  1.  Paraanaplasia psicossômica. 2.  Anaplastia extrafísica; paraanaplas-

tia psicossômica. 3.  Parautoplastia. 4.  Paraplástica estética psicossômica; paraplástica reparadora 

psicossômica. 

Neologia. Os 2 vocábulos paraanaplasia e paraanaplastia e as 4 expressões compostas 

anaplasia extrafísica, anaplastia psicossômica, paraanaplasia mínima e paraanaplasia máxima 

são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia:  1.  Anaplasia intrafísica; anaplasia somática. 2.  Anaplastia intrafísica; 

anaplastia somática. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o soma; o corpo humano da conscin. 

 

Parafatologia: a paraanaplasia; a restauração psicossômica; a primeira dessoma; a se-

gunda dessoma; a paraplástica estética; a anaplasia intrafísica; a anaplasia somática; a anaplasia 

psicossômica; a anaplastia intrafísica; a anaplastia somática; a anaplastia extrafísica; a anaplastia 

psicossômica; a parautenxertia; a Parafisiologia do psicossoma; as autotransfigurações psicossô-

micas; a Parapatologia do psicossoma; a autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Holotecologia: a dessomatoteca; a psicossomatoteca; a fisiologoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Holossomatologia; a Extrafisicologia; a In-

termissiologia; a Parabiônica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex recém-chegada à intermissão; a consciência bidessomada. 

 

Masculinologia: os dessomados ex-portadores de deficiência mental; os dessomados ex-

deficientes visuais. 
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Femininologia: as dessomadas ex-portadoras de deficiência mental; as dessomadas ex-

deficientes visuais. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraanaplasia mínima = o rejuvenescimento paravisual psicossômico de 

quem dessomou ainda jovem; paraanaplasia máxima = o rejuvenescimento paravisual psicossômi-

co de quem dessomou na quarta idade somática. 

 

Soma. Pelos conceitos da Somatologia, a anaplasia do corpo humano é a perda da dife-

renciação e função celulares, característica da maioria das malignâncias. Já do ponto de vista ex-

trafísico, a paraanaplasia psicossomática é positiva, sadia, renovadora. 

Intencionalidade. Sob a ótica da Psicossomatologia, a paraanaplasia depende da coor-

denação ou articulação da vontade, da intencionalidade e da autodeliberação da consciência, com 

certo nível de lucidez. Sem o emprego de tais atributos é impraticável patrocinar a autotransfigu-

ração do psicossoma ao modo da pararregeneração. 

 

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 paraanaplasia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

2.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

3.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

4.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

6.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

IMPORTA  ESTUDAR  PROFUNDAMENTE  AS  PROPRIEDA-
DES  MAGNAS  DO  PSICOSSOMA  A  FIM  DE  CONSEGUIR-
MOS  DOMINAR  MAIS  OS  INSTINTOS,  DESEJOS  E  EMO-

CIONALISMOS  NA  DIUTURNIDADE  INTRA  E  EXTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Na condição de projetora ou projetor projetado, você já se deparou ex-

trafisicamente com alguém, antigo conhecido, sem perna, agora com o paravisual do psicossoma 

íntegro? Você teve alguma surpresa com tal parafato? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;  

4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pá-

gina 679. 
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P A R A A S S E P S I A    AN T E C I P A D A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paraassepsia Antecipada é a técnica do procedimento parapsíquico, 

energossomático, da limpeza holopensênica de determinado ambiente antes do início de algum 

encontro de pessoas ou evento público no local. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O prefixo a procede também do idioma Grego, a, “privação; nega-

ção”. O segundo elemento de composição sepsia provém do mesmo idioma Grego, sepsis, “podri-

dão; putrefação”. A palavra assepsia surgiu no Século XIX. O termo antecipada deriva do idioma 

Latim, antecipatus, “antecipado”, de antecipare, “antecipar”, composta de ante, “diante de; na 

presença de; antes; anteriormente”, e capere, “tomar; pegar; sofrer; padecer; ser impedido; ga-

nhar; cativar; admitir; comportar”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Limpeza holopensênica antecipada. 2.  Higienização energossomáti-

ca preventiva. 3.  Desinfecção energética antecipada. 4.  Profilaxia energética. 5.  Descontamina-

ção das ECs. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo assepsia: as-

sepsiar; asséptica; asséptico; asseptização; asseptizar; paraassepsia; paraassepsiar; Paraassep-

siologia. 

Neologia. As 4 expressões compostas Paraassepsia Antecipada, Paraassepsia Antecipa-

da Mínima, Paraassepsia Antecipada Média e Paraassepsia Antecipada Máxima são neologis-

mos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Assepsia Intrafísica. 2.  Limpeza humana. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade bioenergética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das energias conscienciais; os parapensenes; a pa-

rapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratec-

nopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o ato de ser o primeiro a chegar antes das demais pessoas; a sala de aula;  

o salão de eventos; o local de debates; a sala de visitas para a recepção de ilustres visitantes; o lo-

cal de poltergeist; a inauguração; a recepção; a comemoração; o congresso; o seminário; o salão 

do banquete. 

 

Parafatologia: a Paraciência das ECs; o estudo das manifestações das várias formas da 

EC; a Endoenergética (absorção de ECs); a Isoenergética (conservação das ECs); a Exoenergética 

(exteriorização das ECs); a força presencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assimilação simpática (assim) das energias;  

a desassimilação simpática (desassim) das energias; as 40 manobras básicas com as ECs; a trans-

missão das ECs; o acoplamento energético; o encapsulamento consciencial energético; a alcova 

energeticamente blindada; a ectoplasmia; as ECs gravitantes; a limpeza das energias negativas, 

gravitantes e atuantes; a Imunologia Parapsíquica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética;  

o sinergismo assepsia-paraassepsia; o sinergismo ECs do amparador de função–ECs da conscin 

assistente. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio da preponderância 

das ECs cosmoéticas; o princípio da descrença aplicado às pesquisas da Energossomatologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática das realidades das ECs. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; as técnicas de encapsulamento ener-

gético; as paratécnicas de defesa holopensênica;  a técnica do arco voltaico craniochacral; a téc-

nica da assepsia energética; a técnica da assim; a técnica da desassim. 

Voluntariologia: o megavoluntariado energético, interassistencial, da conscin tenepes-

sista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Sinalética Energética e Parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Energossomatologistas; o Colégio Invisível da 

Despertologia. 

Efeitologia: o efeito halo das energias conscienciais homeostáticas. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses obtidas por meio dos exercícios das ECs inte-

rassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo Profilaxia-Terapêutica; o ciclo do desenvolvimento contínuo com as 

energias conscienciais. 

Binomiologia: o binômio vontade–energias conscienciais; o binômio interassistencial 

assim-desassim; o binômio medidas preventivas–medidas corretivas. 

Interaciologia: a interação ortopensenização-autoimunidade; a interação intencionali-

dade–energias conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo riscos potenciais–ações profiláticas–riscos minimizados; 

o crescendo do fluxo EC intermitente–EC contínua. 

Trinomiologia: o trinômio dinâmico vontade-intencionalidade-holochacra. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo EC exteriorizada com intenção cosmoética / EC ex-

teriorizada com intenção anticosmoética; o antagonismo prevenção / infestação. 

Paradoxologia: o paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em compara-

ção com o pai. 

Politicologia: a Parageopolítica Energética; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do mais potente energeticamente dominar o menos potente. 

Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a energofobia. 

Sindromologia: a síndrome da infradotalidade energética da conscin casca grossa. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca; a experimentote-

ca; a profilaticoteca; a assistencioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Paraassepsia Antecipada; a Paraassepsiologia; a Energossomato-

logia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Convi-

viologia; a Parapatologia; a Paraprofilaxiologia; a Paraprospectivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 anticipator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens energossomaticus; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens desassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paraassepsia Antecipada Mínima = a executada pela conscin sozinha; 

Paraassepsia Antecipada Média = a executada pela conscin assistida em conjunto com o ampara-

dor extrafísico de função; Paraassepsia Antecipada Máxima = a executada pela conscin, além de 

assistida por amparador, recebendo reforços da Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

Culturologia: a Culturologia da Parapercepciologia Bioenergética; a cultura parapsí-

quica interassistencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

7 procedimentos paratécnicos específicos da Paraassepsia Antecipada para quem chega primeiro 

ao local, antes das demais pessoas: 

1.  Sensoriamento holopensênico: com autodefesa energética, psicometria e a anties-

tigmatização ambiental. 

2.  Estado vibracional: com exteriorização de energias conscienciais (ECs) e enxagua-

mento parapsíquico detalhista. 

3.  Encapsulamento profilático: se for o caso; certo local específico com móveis e ob-

jetos. 

4.  Instalação de campo energético: circunscrito, especializado e atuante a partir dos 

momentos dos primeiros procedimentos. 

5.  Ocorrência fenomenológica: fenômenos de efeitos físicos eventuais, por exemplo,  

a olorização. 

6.  Identificação do local de poder: a sondagem parapsíquica pontual, quando necessá-

ria, em função dos debates logo a seguir. 

7.  Prospecção da Parageografologia: a Parageopoliticologia do holopensene específi-

co identificando o teor da assistência extrafísica de função do local. A paraassepsia projetiva exe-

cutada com o projetor (ou projetora) consciente projetado. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paraassepsia Antecipada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

05.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  PARAASSEPSIA  ANTECIPADA  DESTACA-SE  ENTRE 
AS  PRIMEIRAS  TÉCNICAS  DE  PARAPROFILAXIA  DA  ES- 
TRUTURA  DOS  BONS  HÁBITOS  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  

INSERIDA  NAS  ROTINAS  AUTOPROEXOLÓGICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da Paraassepsia Antecipada? 

Desde quando? 
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P A R A B A S T I D O R E S    D A    T E R T Ú L I A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os parabastidores da tertúlia são as ocorrências, paraocorrências e vivên-

cias passíveis de serem parapercebidas à conscin lúcida, homem ou mulher, na condição de tertu-

liana assídua e atenta, devido aos efeitos repercussivos antes, durante e após a instalação diária do 

campo bioenergético no Tertuliarium. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo bastidor deriva do idioma Francês antigo, bastir, “construir; 

costurar (uma peça de roupa); alinhavar; fazer; preparar; organizar”. Surgiu no Século XII. O ter-

mo tertúlia procede do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. 

Apareceu no idioma Espanhol, em 1630. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Bastidores extrafísicos da tertúlia. 2.  Parabastidores do Tertuliarium. 

3.  Bastidores extrafísicos do Curso de Longo Curso. 4.  Pararrealidades tertuliárias. 5.  Cenário 

extrafísico da tertúlia. 6.  Poscênio extrafísico da tertúlia. 

Neologia. As 3 expressões compostas parabastidores da tertúlia, parabastidores da ter-

túlia percebidos e parabastidores da tertúlia despercebidos são neologismos técnicos da Paraper-

cepciologia. 

Antonimologia: 1.  Cenário intrafísico do Tertuliarium. 2.  Ambiente intrafísico das ter-

túlias diárias. 3.  Retaguarda intrafísica da monitoria tertuliária. 

Estrangeirismologia: o backstage conscienciológico; o Paraperceptarium; o making of 

extrafísico; o teamwork evolutivo; a open mind multidimensional; a awareness evolutiva; o up-

grade paraperceptivo; a intelligentsia paraperceptiva; o know-how parapsíquico; a captação de in-

sights benéficos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade multidimensional lúcida. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Perce-

bamos os pseudoimperceptíveis. Ampliemos nossas percepções. Paraolhos: bastidores paracere-

brais. Ocorrem erros perceptivos. Parapercepção: talento útil. Parapercepção: atenção dividida. 

Parapsiquismo: portal interdimensional. 

Coloquiologia: ver para crer; enxerga quem tem olhos para ver. 

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, classificados em  

3 subtítulos: 

1.  “Bastidores. Nos bastidores do Cosmos, ou da Natureza, não existe apenas uma Cau-

sa Primária Racional, mas, além disso, pulsa a vida de consciências muito mais evoluídas do que 

você, conscin”. “Os cômodos e ambientes dos bastidores são sempre mais vastos do que o perí-

metro do palco: a extrafisicalidade é sempre uma imensidade perante a intrafisicalidade”. 

2.  “Extrafisicalidade. Os bastidores extrafísicos constituem acervos de impactos evo-

lutivos à consciência lúcida”. 

3.  “Tertuliarium. O Tertuliarium é uma central de evocações de consciexes”. “O Tertu-

liarium representa o palco do drama evolutivo que as consciexes participantes do Curso Intermis-

sivo representarão na próxima ressoma”. 

 

Filosofia: o omniquestionamento cosmoético e a vivência teática do parapsiquismo inte-

rassistencial sendo a Holofilosofia do Tertuliarium. 

Unidade: a unidade de medida da Parapercepciologia é a parapercepção. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; o holopensene do autopa-

rapsiquismo; o holopensene da interassistência multidimensional; a parapercepção impressiva da 

presença de consciex no holopensene intrafísico; a potencialização energética do holopensene do 

mediador; o holopensene cosmoético; o holopensene da autocrítica parapsíquica evolutiva; a au-

torganização holopensênica dos autopensenes; a autorganização ortopensênica promovendo a re-

cin; a flexibilidade holopensênica; o holopensene tenepessista do assistente; a presença do tene-

pessista na função de sustentador do holopensene interassistencial; os morfopensenes evolutivos; 

os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a flexibilidade 

pensênica ativa; os parabastidores holopensênicos da conscin; os parabastidores holopensênicos 

das tertúlias; o holopensene retrocognitivo interassistencial; o holopensene proéxico assistencial; 

a retilinearidade pensênica facilitando a participação dos paratertulianos. 

 

Fatologia: a oportunidade de vivenciar fenômenos parapsíquicos no Tertuliarium; a re-

corrência tertuliária; a presença contínua nas tertúlias facilitando a parapercepção nos parabasti-

dores; a assiduidade interassistencial; o nível de autolucidez quanto à disponibilidade assistencial; 

a identificação da ocorrência de assistências; a potencialização da interassistência, através da ta-

res; a descentralização do ego e a focalização na real necessidade de aprendizado; a descoberta de 

aspectos relevantes da autoproéxis; o autocontrole do tertuliano frente a reação negativa à outra 

conscin presente; a possibilidade avançada de servir às demais consciências; a predisposição pes-

soal para a assistência incondicional; a autoconfiança decorrente da interassistência; a frequência 

do tertuliano ou teletertuliano promovendo o aumento das parapercepções; a presença descontí-

nua do tertuliano interferindo no entendimento das ideias em si próprio e nas consciexes acompa-

nhantes; a afinização junto aos compassageiros evolutivos; o preparo de perguntas ao verbetógra-

fo com foco na interassistência; a sustentação da atenção dividida no momento presente a fim de 

apreender corretamente as paraocorrências; a dissipação de emocionalismos para reagir satisfato-

riamente; a realidade esclarecedora das circunstâncias vivenciadas; a oportunidade de reciclagem 

de valores, convicções e comportamentos coerentes com o momento atual dos tertulianos e tele-

tertulianos; as dúvidas atendidas e esclarecidas; o aprendizado e atualização conscienciológica no 

acompanhamento das tertúlias; o aumento da autocognição dos tertulianos e teletertulianos; a au-

tocrítica ou análise da atuação pessoal e participação nas tertúlias; a sincronicidade temática da 

necessidade pessoal e o tema do dia na tertúlia; a sincronicidade do tema durante a noite  e o ver-

bete apresentado; as ideias inatas; a recuperação de cons; a função da presença constante favore-

cendo o autodesassédio mentalsomático; a autopercepção de auxiliar na assistência imediata no 

ambiente tertuliário; a expansão dos conceitos; a intuição de ideias para título de neoverbetes;  

o aumento da autolucidez consciencial; os sentimentos de satisfação pelo entendimento ampliado; 

a tares avançada; as pontuações do mediador através da visão de conjunto; o consenso das ideias 

debatidas pelo neoverbetógrafo; o reencontro de intermissivistas ocasionando a lembrança da res-

ponsabilidade e do compromisso grupal. 

 

Parafatologia: os parabastidores da tertúlia; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático, desencadeando as parapercepções; o ambiente extrafísico do Tertuliarium; a apre-

ciação dos parabastidores quanto ao autodiagnóstico da vida intraconsciencial; a vivência do 

aqui-agora multidimensional; as sincronicidades do amparo nos parabastidores; o entendimento 

dos parabastidores; a responsabilidade da presença quanto à autossustentação energética do cam-

po; o campo bioenergético propício ao desenvolvimento do autoparapsiquismo mentalsomático 

ou intelectual; as exteriorizações de energias; a doação espontânea de energias; a sintonia com  

o campo bioenergético instalado no Tertuliarium; os parabanhos energéticos; o encapsulamento 

energético; a parapercepção das mudanças energéticas do campo; a parapercepção da holosfera do 

mediador e da extensão da dimener; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando as 

mudanças energéticas; a expansão da holosfera pessoal; a presença de consciexes amparadoras;  

o desassédio inconsciente; o campo homeostático das tertúlias diárias predispondo ao confronto 
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cognitivo e à atualização evolutiva; os parabastidores do parapsiquismo; a presença de consciexes 

interessadas no tema apresentado pelo verbetógrafo; a parapercepção da intensificação da 

dimener em torno do epicon mediador; a sustentabilidade do campo bioenergético pelo mediador; 

a expansão da dimener no recinto do Tertuliarium; a autoconsciência do tertuliano quanto aos 

bastidores parafatuísticos; os registros dos parabastidores do parapsiquismo através do aporte 

paraperceptivo; a amplificação da autolucidez contextual no descortínio dos parabastidores;  

o valor do trabalho energético discreto e indispensável dos amparadores extrafísicos nos parabas-

tidores das tertúlias; a isca lúcida; a autoconfiança na assistência dos amparadores extrafísicos;  

a equipe extrafísica sintonizada com o tema do verbete; as equipexes organizadas para a necessi-

dade assistencial emergente; a demanda assistencial nos bastidores intra e extrafísicos da tertúlia; 

as parassincronicidades da tenepes e os assuntos abordados nas tertúlias; a atuação do tertuliano 

no trabalho junto à equipe extrafísica; a vivência lúcida dos parabastidores qualificando a intera-

ssistencialidade; o epicentro mediador anunciando a presença de visitas da Parelencologia; a vi-

vência pessoal de manifestações de consciexes patológicas; os fenômenos parapsíquicos; a psico-

metria; a telepatia; a clarividência; a clariaudiência; a olorização; o encaminhamento de consci-

exes; o toque de mão extrafísica no ombro do tertuliano; a assistência extrafísica ao neoverbetó-

grafo ou verbetógrafo veterano apresentador do dia; o campo bioenergético formado pelo tema,  

o mediador e o verbetógrafo; o Tertuliarium servindo de laboratório para as consciexes pré-resso-

mantes; a homeostase holossomática; a descoincidência parcial; a manutenção das paraconexões 

intermissivas; os insights oportunos dos amparadores para a conscin atenta; os palimpsestos das 

renovações conscienciais; a participação em debates extrafísicos de verbetes; a presença de gru-

pos extrafísicos de outros idiomas; o descortínio realista e o atilamento quanto aos parabastidores; 

os sistemas de parassegurança dos parabastidores nas tertúlias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática; o sinergismo energização dos amparado-

res–visão de conjunto interassistencial; o sinergismo atuação do amparo–desassédio; o sinergis-

mo pacificação íntima–pacificação externa; o sinergismo reconciliação-evolução. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descrença (PD) 

possibilitando a vivência prática dos parabastidores das tertúlias; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e muito a aprender; o princípio 

de os fatos e parafatos orientarem a assistência interdimensional; o princípio de as leis intrafísi-

cas estarem aquém das leis cósmicas; o princípio de contra fatos e parafatos não existirem argu-

mentos; o princípio evolutivo de sempre haver tempo para mudar; o princípio de o menos doente 

assistir o mais doente; o princípio cosmoético do melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à teática da consciência; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) possibilitando a alavancagem assistencial das equipes in-

tra e extrafísicas no Tertuliarium; os códigos intergrupais; o neocódigo criado a partir do con-

senso. 

Teoriologia: a falta de teoria interferindo na prática; a teoria e prática do parapsiquis-

mo lúcido; a teoria da evolução grupal das consciências; a teoria dos Serenões, enquanto exem-

plo a ser seguido, auxiliando nos campos interassistenciais. 

Tecnologia: a técnica tertuliária dos 20 megatributos propulsores da evolução, afixada 

na parede do Tertuliarium, para consultas durante os debates; a técnica do autodomínio das ener-

gias conscienciais (ECs); a técnica do autodomínio do parapsiquismo; a técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica; a técnica do autoposicionamento pessoal; as técnicas de reciclagem existencial 

(recéxis-recins); a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da tenepes auxiliando na mudança 

de patamar evolutivo; a técnica da exteriorização de energias na formação do campo interassis-

tencial; a técnica da mediação das tertúlias; a técnica do questionamento. 

Voluntariologia: o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o volunta-

riado de equipins e equipexes; os voluntários da paz. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da 
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Conscienciologia (CEAEC); o fato de a exposição do labcon poder servir de alavancagem evolu-

tiva grupal; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autoparageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invi-

sível da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais com a presença de tenepessistas nas tertúlias; 

os efeitos consciencioterápicos durante a participação na tertúlia; o efeito das reciclagens pesso-

ais repercutindo nas reciclagens grupais; o efeito de reprogramar a rota evolutiva; o efeito da 

participação tertuliana possibilitar a superação da mesologia patológica; o efeito do aprendiza-

do conscienciológico servindo de preparo para a tenepes; o efeito harmonizador do auto e hete-

rodesassédio grupal. 

Neossinapsologia: a reconfiguração da rede neossináptica ao paradigma consciencial; as 

neossinapses assistenciais conquistadas; a substituição das retrossinapses trafaristas pelas neos-

sinapses traforistas; as neossinapses advindas da reciclagem existencial; a criação de neossinap-

ses evolutivas; as neossinapses adquiridas pelos tertulianos e teletertulianos; as sinapses dos rea-

justes de interesses. 

Ciclologia: o ciclo observação-participação; o ciclo construção-desconstrução de mi-

tos; o ciclo desconforto-autenfrentamento; o ciclo pesquisístico pergunta-resposta; o ciclo alter-

nante assistente-assistido; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal; o ciclo atuação no pal-

co–atuação nos parabastidores. 

Enumerologia: os parabastidores mentaissomáticos; os parabastidores autorreflexivos; 

os parabastidores interassistenciais; os parabastidores cognitivos; os parabastidores ortopensêni-

cos; os parabastidores parapedagógicos; os parabastidores recicladores. 

Binomiologia: o binômio bastidores intrafísicos–bastidores extrafísicos; o binômio ad-

miração-discordância possibilitando a manutenção das amizades; o binômio amparador intrafísi-

co–amparador extrafísico; o binômio zona de conforto–zona de desconforto; o binômio autocríti-

ca-heterocrítica; o binômio egão-orgulho travando a comunicação interassistencial; o binômio 

autodesassédio-heterodesassédio. 

Interaciologia: a interação ampliação das parapercepções–lucidez nos paracontatos;  

a interação tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação conscins-consciexes; a interação 

assistentes-assistidos; a interação convite ao debate–estímulo à autorreflexão; a interação apro-

fundamento das ponderações–diminuição de irracionalidades; a interação homeostática esclare-

cimento–liberdade consciencial; a interação aquisição de neoconstructos–aprendizagem de orto-

condutas. 

Crescendologia: o crescendo aquisitivo do conteúdo conscienciológico; o crescendo fa-

tos-parafatos; o crescendo na paraperceptibilidade energética; o crescendo na compreensão das 

neoverpons; o crescendo intelectivo e parapsíquico; o crescendo na abordagem multidimensio-

nal; o crescendo solidariedade-fraternidade-megafraternidade; o crescendo na vivência das teá-

ticas conscienciológicas. 

Trinomiologia: o trinômio paratertuliano-tertuliano-teletertuliano; o trinômio motiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio bastidores-parabastidores-aprendizado; o trinômio fatos-parafa-

tos-evidências; o trinômio bastidores paraterapêuticos–bastidores pararreeducativos–bastidores 

paradiplomáticos; o trinômio comunicativo debates-consensos-refutações; o trinômio autocons-

ciencialidade-intelectualidade-teática; o trinômio atenção–concentração mental–reflexão; o tri-

nômio intercompreensão-intercooperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio multidimensional palco-elenco-plateia-bastidores; o poli-

nômio recepção-assimilação-identificação-desassimilação; o polinômio autoposicionamento cos-

moético-autodisponibilidade-amparabilidade-interassistencialidade; o polinômio percepção-aco-

lhimento-esclarecimento-encaminhamento-follow up; a ampliação do polinômio dos dicionários 

cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio voluntário-pesquisador-do-
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cente-verbetógrafo-autor; o polinômio aprendizado-maturação-conclusão-retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo protagonismo / parabastidores; o antagonismo par-

ticipante academicista / participante conscienciológico; o antagonismo conscin casca grossa  

/ conscin parapercipiente; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional;  

o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo perguntar / res-

ponder; o antagonismo interassedialidade / interassistencialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do Tertuliarium enquanto laboratório experimental intrafí-

sico para consciexes intermissivistas; o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido;  

o paradoxo do empenho para cuidar de si objetivando funcionar melhor para todos; o paradoxo 

de as realidades intrafísicas serem menores se comparadas às realidades extrafísicas; o parado-

xo de quanto mais amparabilidade mais a conscin lida com assedialidade; o paradoxo de a mai-

or parte da assistência multidimensional acontecer nos parabastidores da tertúlia. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia; a democracia tertuliana; a parapsico-

cracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a política de pararreeducação conti-

nuada. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço autocognitivo; 

as leis cosmoéticas do autoparapsiquismo; as leis da maxiproéxis grupal; a lei da interassisten-

cialidade; as paraleis; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a cienciofilia; a intencionofilia; a criticofilia; a autopesquisofilia; a reciclofi-

lia; a pensenofilia; a assistenciofilia; a paraconviviofilia; a despertofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a lucidofobia; a autopesquisofobia; a neofobia; a parapsicofo-

bia; a autexposiciofobia; a sociofobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial, desfavorável às parapercepções; 

a síndrome da subestimação intelectual. 

Maniologia: a cura da mania de reclamar; a mania de deixar para depois; a mania da 

manipulação; a mania de ser do contra; a mania de discutir; a mania de rejeição a pessoas ou gru-

pos; a mania de autodefesa. 

Mitologia: o mito autoimposto de nunca ser bom o suficiente para fazer assistência;  

o mito da possibilidade de evolução sem autesforço; o fim do mito da solidão; o mito do acordo 

sem concessões; a desmitificação dos parafenômenos; a desmitificação do parapsiquismo. 

Holotecologia: a tertulioteca; a pesquisoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca;  

a desassedioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Taristicologia; a Constanciologia; a Para-

pedagogiologia; a Desassediologia; a Recinologia; a Autorganizaciologia; a Tenepessologia;  

a Experimentologia; a Neoverponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a pessoa racional; a conscin intelectual; a conscin mentalsomática;  

a conscin autocrítica; a conscin autoconsciente; a conscin autopesquisadora; a conscin especialis-

ta; a conscin líder; a conscin teática; a conscin sucessora; a conscin assistencial; a conscin parapo-

lítica; a conscin paradiplomática; a Parelencologia. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o paratertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a paratertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens com-

munitarius; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens expositor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parabastidores da tertúlia percebidos = as ações extrafísicas descobertas 

pelos tertulianos ou teletertulianos durante o campo energético instalado para os debates dos ver-

betes no Tertuliarium; parabastidores da tertúlia despercebidos = as ações extrafísicas ignoradas 

pelos tertulianos ou teletertulianos durante o campo energético instalado para os debates dos ver-

betes no Tertuliarium. 

 

Culturologia: a cultura tertuliária; a cultura do abertismo consciencial; a cultura multi-

dimensional; a cultura interassistencial; a cultura do desenvolvimento do parapsiquismo cosmoé-

tico; a cultura do diálogo; a cultura da valorização dos trafores; a cultura da colaboração; a cul-

tura da intercooperação evolutiva. 

 

Incentivo. Quanto à Lucidologia, a participação durante as tertúlias pode oferecer  

à conscin predisposta 4 etapas de desenvolvimento parapsíquico, relatadas a seguir, em ordem al-

fabética: 

1.  Atilamento: a percuciência quanto às parapercepções de presenças e cenários. 

2.  Captação: a recepção direta de informações. 

3.  Descortínio: a abertura e descoberta realista dos parabastidores da tertúlia. 

4.  Mentação: o esclarecimento obtido, a partir dos conteúdos relembrados. 

 

Oportunidade. Concernente à Autopesquisologia, o campo bioenergético diário, promo-

vendo o desenvolvimento das tertúlias, propiciam aos tertulianos e teletertulianos a oportunidade 

de vivenciar as ocorrências e expandir a pesquisa parapsíquica. 

 

Qualificações. Atinente à Experimentologia, a condição de sensibilidade parapsíquica 

das conscins lúcidas, permite aos tertulianos e teletertulianos a vivência de ocorrências paraper-

ceptivas dos parabastidores evolutivos nas tertúlias, discriminando entre outras, 72 características 

não excludentes, listados a seguir, em ordem alfabética: 

01. Assediadoras. 

02. Assertivas. 

03. Assistenciais. 

04. Autexperimentais. 

05. Autopesquisísticas. 

06. Bioenergéticas. 

07. Capacitadoras. 

08. Cognitivas. 

09. Colaborativas. 

10. Culturais. 
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11. Defensivas. 

12. Desafiadoras. 

13. Desassediadoras. 

14. Desconhecidas. 

15. Dinâmicas. 

16. Diplomáticas. 

17. Discernidoras. 

18. Duradouras. 

19. Eficazes. 

20. Encapsuladoras. 

21. Esclarecedoras. 

22. Evocadoras. 

23. Evolutivas. 

24. Existenciais. 

25. Extrafísicas. 

26. Fitoterápicas. 

27. Gesconológicas. 

28. Grupocármicas. 

29. Holocármicas. 

30. Holopensênicas. 

31. Inconscientes. 

32. Incorruptíveis. 

33. Informativas. 

34. Insinuadoras. 

35. Instáveis. 

36. Interassistenciais. 

37. Interconscienciais. 

38. Intercooperativas. 

39. Interdimensionais. 

40. Intermissivas. 

41. Intermissivistas. 

42. Intraconscienciais. 

43. Locais. 

44. Lúcidas. 

45. Mentaissomáticas. 

46. Multidimensionais. 

47. Multiexistenciais. 

48. Oloríficas. 

49. Organizadoras. 

50. Orientadoras. 

51. Ortopensênicas. 

52. Pacificadoras. 

53. Parapsíquicas. 

54. Patológicas. 

55. Pensênicas. 

56. Permanentes. 

57. Pesquisísticas. 

58. Políticas. 

59. Profiláticas. 

60. Qualificadoras. 

61. Recicladoras. 

62. Reeducativas. 

63. Retrocognitivas. 
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64. Serenas. 

65. Seriexológicas. 

66. Surpreendentes. 

67. Tarísticas. 

68. Teáticas. 

69. Telepáticas. 

70. Temporárias. 

71. Tenepessísticas. 

72. Verponológicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com parabastidores da tertúlia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assiduidade  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

02.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Bastidores  da  aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Cultura  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

06.  Inteligência  parapsíquica:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Interação  verbetógrafo–mediador  de  tertúlia:  Interaciologia;  Neutro. 

08.  Monitoria  da  tertúlia  conscienciológica:  Tertuliologia;  Homeostático. 

09.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Omnidesafio  das  tertúlias  conscienciológicas:  Refutaciologia;  Homeostático. 

11.  Parapercepção  impressiva:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

12.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

13.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

14.  Teletertuliano  assíduo:  Autodidaticologia;  Neutro. 

15.  Teletertuliano  incógnito:  Infocomunicologia;  Neutro. 

 

OS  PARABASTIDORES  DA  TERTÚLIA,  QUANDO  PARAPER-
CEPTÍVEIS  E  APREENDIDOS,  FAVORECEM  A  ANÁLISE,   

REFUTAÇÃO  E  ESCLARECIMENTO  DA  ATUAÇÃO  INVISÍVEL  

DAS  CONSCIEXES  NAS  OCORRÊNCIAS  PARAPSÍQUICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou parapercepções de alguma manifes-

tação dos parabastidores nas tertúlias? Qual foi a primeira reação, de surpresa ou de esclareci-

mento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 143, 183, 348, 378, 
386, 1.078 e 1.416. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-

ses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

página 205. 

3.  Idem; 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; 
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19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 275, 685  

e 1.624. 

4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009, páginas 43, 270, 277 e 299. 

5.  Visintin, Cristina Laura; Qualificação da Tenepes a Partir do Voluntariado no Tertuliarium; Artigo; VII 

Fórum da Tenepes & IV Encontro Internacional de Tenepessístas; Foz do Iguaçu, PR; 19-21.12.11; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Ed. Especial; Vol. 15; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 7 enus.; 1 tab.; 2 refs.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2011; páginas 

255 a 260. 

 

P. A. 
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P A R A B D U Ç Ã O  
( E X T R A T E R R E S T R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parabdução é o sequestro momentâneo do psicossoma da conscin, ho-

mem ou mulher, efetuado por extraterrestres com objetivos notadamente pesquisísticos ou inte-

rassistenciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra abdução procede do idioma Latim, abductio, “ação de levar; 

expulsão; solidão”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Abdução extrafísica. 2.  Rapto extrafísico. 3.  Paracontato imediato 

de 5
o
 grau.  4. Sequestro extrafísico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo abdução: 

abducente; abdutiva; abdutivo; abdutor; abdutora; abduzida; abduzido; abduzir; adução; adu-

cente; adutor; aduzida; aduzido; aduzir; aduzível; maxiparabdução; miniparabdução; parabdu-

ção; parabduzida; parabduzido. 

Neologia. Os 2 vocábulos parabdução, miniparabdução e maxiparabdução são neolo-

gismos técnicos da Extraterrestriologia. 

Antonimologia: 1.  Abdução intrafísica. 2.  Rapto. 3.  Sequestro. 4.  Possessão. 5.  Con-

tato imediato de 5
o 
grau. 6.  Resgate extrafísico. 

Estrangeirismologia: os extraphysical close encounters; a Alien Abduction Experience 

and Research (AAER); a first contact; a extraterrestrial contactee; a fantasy-proneness; a out-of- 

-body experience (OBE). 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade multidimensional. 

Ortopensatolologia. – “Ufologia. O parafenômeno da abdução mais simples é a reti-

rada, por parte de uma consciex, da conscin projetada do próprio soma”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parapsíquico; os parapensenes; a parapensenidade; 

os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapense-

nidade; os antipensenes; a antipensenidade; o holopensene obnubilado. 

 

Fatologia: a mídia patológica tratando o fenômeno parapsíquico marcante da parabdu-

ção enquanto loucura ou mistério; as hipóteses de as denominadas abduções ufológicas serem na 

maioria parabduções; as seitas ufológicas criadas por líderes carismáticos lavadores de cérebro;  

a ufolatria; a Demonologia; a Angiologia e a Hagiografia; a Fanatismologia; o neomisticismo da 

Nova Era; a maquilagem da tacon; as pseudorreciclagens; a auto-hipnose; a automimese; a hete-

ro-hipnose; o fascínio de grupo da indústria mediúnica e ufológica dos supostos contatados ou ab-

duzidos por extraterrestres; a curiosidade científica anticosmoética de civilizações tecnologica-

mente mais avançadas; os tradicionalismos vulgares; os pesquisadores bitolados em paradigmas 

obsoletos; a aplicação da impactoterapia de ponta aos apriorotas. 

 

Parafatologia: a parabdução; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

o paracontato com consciências de outros planetas; as projeções assediadoras sendo confundidas 

com abduções ufológicas; o paratrauma desencadeando trauma; a autodessoma em grupo de ex-

traterrestriólatras auto e heterassediados; as mensagens recebidas por guias amauróticos de para-

visual extraterrestre; as paratecnologias; o paramicrochip; as equipexes de extraterrestriólogos vi-
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sitantes à orbe terrestre; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a aquisição do senso univer-

salista; a Energossomatologia e a Extraterrestriologia enquanto especialidades da Conscienciolo-

gia capazes de elucidar os casos de parabduções; os parafenômenos ratificando a existência de 

consciências originárias de outros planetas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do choque consciencial; o sinergismo do carregamento 

no sen do pensene. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do abertismo consciencial;  

o princípio da neofilia para adquirir maturidade e discernimento para identificar o parafenômeno 

da parabdução. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código grupal de Cos-

moética (CGC); a ausência do código da Megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria das transmigrações extrafísicas interplanetá-

rias; a teoria da intercooperação cósmica; a teoria das paravisitações ao Planeta Terra; a teoria 

da origem extraterrestre das consciências “mais eradas” no planeta Terra. 

Tecnologia: a técnica da auto e hetero-hipnose; a técnica da tábula rasa; a técnica de 

rememoração das paravivências; a técnica da projeção lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Proje-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito do choque consciencial; o efeito das alterações energéticas e cha-

crais; o efeito do lapso de tempo; o efeito da perda de rememoração; o efeito do psicodelismo;  

o efeito das alucinações; o efeito do pavor; o efeito da hipnose; o efeito da perda do apriorismo; 

o efeito do abertismo consciencial; o efeito do estupro evolutivo; os efeitos da parabdução erro-

neamente tratados como distúrbios psicológicos e psiquiátricos. 

Neossinapsologia: a parabdução traumática podendo gerar extraterrestriofobia bloque-

adora de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal. 

Binomiologia: o binômio terrestre-extraterrestre; o binômio físico-extrafisico; o binô-

mio astronave-parastronave; o binômio abdução-parabdução. 

Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação terrestrialidade-extraterrestri-

alidade; a interação pesquisador-cobaia. 

Crescendologia: o crescendo casa–bairro–cidade–país–continente–planeta–sistema es-

telar–galáxia. 

Paradoxologia: o paradoxo de extraterrestres com tecnologia mais avançada poderem 

aprisionar temporariamente as consciências. 

Politicologia: a parapolítica; a paradiplomacia. 

Legislogia: as paraleis; a lei do policarma. 

Filiologia: a neofilia; a extraterrestriofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a extraterrestriofobia. 

Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome do contatado. 

Maniologia: a extraterrestriomania; a ufomania; a sexomania. 

Mitologia: os mitos religiosos; os mitos psicológicos; os mitos filosóficos; os mitos se-

xuais; os mitos científicos; o mito dos seres ascencionados e supostos comandos planetários;  

o mito dos deuses astronautas. 

Holotecologia: a ufoteca; a extraterrestrioteca. 

Interdisciplinologia: a Extraterrestriologia; a Ufologia; a Psicologia; a Parapsicologia;  

a Exobiologia; a Exoplanetologia; a Cosmologia; a Paracosmologia; a Astronáutica; a Desassedi-

ologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16335 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vulgar; a conscin fisicalista; a isca humana inconsciente; a isca 

humana consciente; o projetor lúcido; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o parabduzido; o cidadão da robéxis; o escritor sensacionalista; o mate-

rialista; o fisicalista; o militar; o ufólogo; o místico; o pesquisador eletronótico; o ufólatra; o cos-

mólogo; o homem político; o projetor lúcido; o desperto; o ofiexista. 

 

Femininologia: a parabduzida; a cidadã da robéxis; a escritora sensacionalista; a mate-

rialista; a físicalista; a militar; a ufóloga; a mística; a pesquisadora eletronótica; a ufólatra; a cos-

móloga; a mulher política; a projetora lúcida; a desperta; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens extraphysicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo 

sapiens vulgaris; o Homo sapiens mythicus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens belli-

cosus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens esotericus; o Homo sapiens stigmaticus; o Ho-

mo sapiens assediator; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparabdução = a de único indivíduo; maxiparabdução = a de grupo de 

indivíduos. 

 

Culturologia: a cultura ufológica; a cultura esotérica; a cultura metafísica; a cultura 

psicodélica; a cultura hippie; a cultura da ficção científica; a cultura cinematográfica; a cultura 

extraterrestrológica; a cultura pesquisística. 

 

Parafenomenologia. A parabdução é parafenômeno ainda obscuro, apesar de não ser ra-

ra a ocorrência na Socin. Pode ser observada em indivíduos de qualquer nacionalidade, crença re-

ligiosa, idade, gênero e grau de escolaridade. 

Analogia. Por hipótese, a parabdução pode explicar as origens de seitas ufológicas, mi-

tos e deuses. 

Imaturologia. A conscin imatura ou com baixa recuperação de cons, pode ter paraconta-

to com equipex amparadora extraterrestre e interpretar tal parafato como abdução ufológica. 

Paraprocedenciologia. A parabdução pode estar vinculada ao reencontro com o grupo 

evolutivo deixado para trás, há milênios, em transmigrações pretéritas. 

Energossomatologia. Após as abduções ou parabduções podem ocorrer mudanças na 

energosfera pessoal, como ativação do frontochacra e do coronochacra, caso ocorrido com a pia-

nista Margarida Henriqueta Freitas (Luli Oswald, 1926–2005). 

Particularidades. Cada caso de parabdução é singular e deve ser investigado e parain-

vestigado na busca da compreensão. O primeiro passo deve ser a assistência ao parabduzido, ob-

servando se os efeitos possuem conotações patológicas ou homeostáticas. 

Cosmoeticologia. As parabduções e as abduções parecem indicar a existência de civili-

zações extraterrestres com tecnologias avançadas, muitas vezes não respeitando o direito das 

consciências de tecnologia inferior. O quanto as parabduções podem ser homeostáticas ou patoló-

gicas ainda é algo incógnito. Cabe ao avanço dos estudos da Paradireitologia e da Extraterrestrio-

logia clarear a análise do pesquisador e do parapesquisador. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a parabdução, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

05.  Cinematografia  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

07.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Idolatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico. 

12.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Trânsito  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

AS  PARABDUÇÕES  DEMONSTRAM  NÃO  ESTARMOS  SÓS  

NO  COSMOS.  SENDO  ASSIM,  TANTO  A  ESCALA  INTE-
RASSISTENCIAL  QUANTO  A  ESCALA  DOS  HETERASSÉ-

DIOS  EXTRATERRESTRES  SÃO  AINDA  DESCONHECIDAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivenciou alguma parabdução? Admite a exis-

tência racional, lógica e não mística da existência de tal parafenômeno? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Picolo, Filipe; Extraterrestrologia e Interassistenciologia Cósmica: Uma Abordagem Exploratória; Arti-

go; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 30 enus.; 1 microbio-
grafia; 3 notas; 1 questionário; 24 refs.; 1 webgrafia; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Outubro–Dezembro, 2011; páginas 549 a 560. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479, caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 
188, 210, 542, 536 e 537. 

3.  Idem, Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 
ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 

10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 515 e 793. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;  
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 74, 76, 

103, 106, 124, 172, 181, 182, 338, 339, 360, 390, 394, 472, 484, 489, 519, 587, 605 e 623. 

 

G. L. C. 
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P A R A B S T R A Ç Ã O  
( P A R A B S T R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parabstração é parafato ou paraefeito do parabstraimento relativo à reali-

dade intraconsciencial, cognitiva e, portanto, extrafísica, enfrentada pela conscin projetada por in-

termédio do mentalsoma, diretamente, ou pela consciex lúcida, própria da condição da expansão 

do mentalsoma, mais especificamente durante o fenômeno da cosmoconsciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra abstração vem do idioma Latim, abstratio, “separação; arre-

batamento; rapto; abstração”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Parabstraimento. 2.  Paracognição. 3.  Extrafisicalidade. 4.  Idealida-

de transcendente. 5.  Nous paracerebral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo abstração: 

Abstraciologia; Abstracionismo; abstracionista; abstraída; abstraído; abstraidor; abstraimento; 

abstrair; abstratício; abstrativa; abstrativar; abstratividade; abstrativo; abstratizada; abstratiza-

do; abstratizante; abstratizar; abstrata; abstrato; abstrator; parabstração; Parabstraciologia; 

Parabstracionismo; parabstraimento; superabstração. 

Neologia. Os 3 vocábulos parabstração, miniparabstração e megaparabstração são 

neologismos técnicos da Parabstraciologia. 

Antonimologia: 1.  Abstração. 2.  Abstraimento. 3.  Cognição. 4.  Intrafisicalidade.  

5.  Imaginação cerebral. 6.  Devaneio tridimensional. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; o new breakthrough parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à cosmoconsciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a abstração; a autorreflexão; o solilóquio; o recolhimento íntimo; a inteligên-

cia interna; a verpon; a serendipitia; as ideias originais; as ideias inatas; a recuperação dos cons 

magnos; a inefabilidade; os parâmetros da Mateologia; as sutilezas das quintessências; as sofisti-

cações das realidades diáfanas. 

 

Parafatologia: a parabstração; a cosmoconsciencialidade; o conscienciês; o extrapola-

cionismo parapsíquico; o cipriene; a inteligência evolutiva (IE); a não-ficção transcendente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da transcendência. 

Teoriologia: a teoria do paracérebro da consciência; a teoria do paraconhecimento. 

Tecnologia: a técnica da projeção de mentalsoma isolado; a técnica da pangrafia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio abstração-parabstração. 
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Interaciologia: a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais; a intera-

ção minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio Autodiscernimentologia–Parafatologia–Para-Hermenêutica; 

o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo sentidos somáticos / percepções extrassensoriais;  

o antagonismo soma / mentalsoma; o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo Con-

cretismo / Abstracionismo; o antagonismo abstrair / abstruir; o antagonismo atenção monodi-

mensional / atenção multidimensional. 

Paradoxologia. A realidade mais significante, paradoxal e conflitiva para a conscin vul-

gar ou nas linhas da Eletronótica, dentro dos parâmetros da parabstração, é o parafato das parar-

realidades extrafísicas para a própria consciência lúcida, quando empregando o psicossoma ou  

o mentalsoma, diretamente, serem mais concretas em comparação com o elétron, o carbono ou  

a matéria desta dimensão humana. 

Politicologia: a conscienciocracia; a democracia. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a gnosiofobia; a ideofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a abstratoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a para-

psicoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parabstraciologia; a Abstraciologia; a Autocogniciologia; a Para-

percepciologia; a Cosmoconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Projeciografia; a Extrafisico-

logia; a Projeciocriticologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Mnemossomatologia; a Parafi-

siologia; a Pensenologia; a Cosmovisiologia; a Autopesquisologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin abstracionista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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 completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente 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 parabstractus; o Homo sapiens abstractus; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoconscientiologus; 

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparabstração = a condição da inspiração quando exaltada, a partir 

do surto inspirativo ou parapsíquico, no estado da vigília física ordinária; megaparabstração =  

a condição da expansão máxima da autoconsciência a partir da vivência do fenômeno avançado 

da cosmoconsciência. 

 

Culturologia: a cultura intraconsciencial. 

Abstraciologia. No universo da Autocogniciologia, o abstrato é aquilo não perceptível 

pelos sentidos do soma. Por exemplo: coisas tais como números, ideias e climas sociais. 

Somatologia. No âmbito da Somatologia, o concreto é aquilo perceptível pelos sentidos 

do soma. Por exemplo: coisas tais como ônibus, cobertores, garrafas, canetas e óculos. 

Extrafisicologia. Contudo, existem coisas e paracoisas, realidades e pararrealidades 

ou fenômenos e parafenômenos, dentro da condição da multidimensionalidade da consciência 

(conscin projetada ou consciex), transcendendo não só a abstração somática, por exemplo, a con-

dição da cosmoconsciência; como também transcendendo a concretude somática, por exemplo,  

a realidade da volitação (extrafísica) por meio da manifestação consciencial direta pelo psicos-

soma. 

Projeciografia. As coisas abstratas ou concretas, em qualquer dimensão consciencial, 

podem ser descritas com grau maior ou menor de abstração ou concretude, daí a razão pela qual  

a Projeciografia, com todas as minuciosidades e exatidões, exige ser empregada com o critério ra-

cional e autocrítico máximo por parte do projetor (ou projetora) consciente, a fim de não distorcer 

os fatos e parafatos vivenciados. 

Descrenciologia. Pelos dados expostos, é racional e pertinente a relevância das pesqui-

sas das parabstrações e do princípio da descrença, assentado nas autopesquisas racionais e ló-

gicas. 

 

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 parabstração, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  PARABSTRAÇÃO  É  ESTADO  INTRACONSCIENCIAL  

INAFASTÁVEL  PARA  A  CONSCIÊNCIA  PESQUISADORA 
DA  EXPANSÃO  DA  PRÓPRIA  COSMOVISÃO,  DENTRO  DAS  

REALIDADES  E  PARARREALIDADES  MULTIDIMENSIONAIS. 
 

Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, a condição da parabstração? Já 

experimentou a parabstração? Em quais circunstâncias? 
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P A R A C A B L A G E M    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paracablagem interassistencial é a conexão da conscin tenepessista, ho-

mem ou mulher, ao fluxo dos trabalhos assistenciais, sob superintendência do amparador extrafí-

sico de função, em prol da expansão do universo da assistência interconsciencial, através da am-

pliação da autolucidez, autocomprometimento e autoconsciencialidade frente às tarefas evolutivas 

assumidas no Curso Intermissivo (CI). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo cablar deriva do idioma Francês, câbler, “enviar mensagem por 

cabo telegráfico”, de câble, e este possivelmente do idioma Latim, capulum, “corda”. Surgiu no 

Século XX. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no 

espaço de”. O vocábulo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este 

de assistens ou adsistns, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé 

junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; es-

tar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Cablagem tenepessológica. 2.  Paraconexão interassistencial. 3.  In-

terconexão assistencial. 4.  Sincronismo tenepessológico. 5.  Sinergismo tenepessológico. 6.  Co-

nectividade com o amparador da tenepes. 7.  Fio condutor interassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas paracablagem interassistencial, paracablagem in-

terassitencial mínima e paracablagem interassistencial máxima são neologismos técnicos da Te-

nepessologia. 

Antonimologia: 1.  Descablagem antiassistencial. 2.  Conexão assediadora. 3.  Paraca-

blagem assediadora. 4.  Vínculo desassistencial. 5.  Desconexão não assistencial. 6.  Autocabla-

gem assediadora. 7.  Descablagem com o amparador de função. 

Estrangeirismologia: o plug interassistencial; o rapport interconsciencial; o link inter-

conectivo; o backbone da megafraternidade; a conexão ao main distribution system da assistência 

universalista; o upgrade do tenepessista; o Tenepessarium; o timing interassistencial; o rapport 

com o amparador de função. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paracablagem: 

conexão intermissiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade multidimensional; o holo-

pensene pessoal da convivialidade interassistencial lúcida; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os nexopense-

nes; a nexopensenidade; as múltiplas conexões pensênicas assistenciais. 

 

Fatologia: a interassistencialidade; as tarefas evolutivas assistenciais; os trabalhos inter-

assistenciais da autoproéxis; a autodisponibilidade, a intencionalidade cosmoética e o posiciona-

mento interassistenciais; a Higiene Consciencial; o Manual da Tenepes; o diário da tenepes en-

quanto inventário tenepessístico; o cosmograma pessoal; a hiperacuidade interassistencial; a auto-

disciplina; as demandas assistenciais; a assistência além dos 50 minutos da tenepes; a formação 

da minipeça interassistencial lúcida; a convergência interassistencial; as sincronicidades; a sincro-
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nização das ações interassistenciais; o desenvolvimento da tecnicidade interassistencial; os acer-

tos grupocármicos; a oportunidade de assistir; a assistência do assistido; os encontros de destino; 

o público-alvo interassistencial; o levantamento e o estudo das problemáticas e perfil dos assisti-

dos na tenepes qualificando o rapport e a intercompreensão dos dramas multisseculares; o ato de 

assistir as ex-vítimas; a amizade raríssima; os gargalos evolutivos; as limitações autoimpostas;  

a acomodação consciencial; os autocompromissos intermissivos esquecidos; o megadesafio da vi-

da humana à conscin intermissivista; a priorização equivocada; os recursos inaproveitados da 

Cognopólis; a negligência aos potenciais assistenciais; a quebra dos travões; a superação dos limi-

tes intraconscienciais; o autenfrentamento; a retomada da priorização existencial; a aceleração na 

mudança de patamar consciencial; a proéxis intransferível; a qualificação assistencial desencadea-

da pela disponibilidade interassistencial; o valor da interassistencialidade teática; o imperativo das 

reflexões profundas na mudança de patamar tenepessológico através da reciclagem intraconscien-

cial. 

 

Parafatologia: a paracablagem interassistencial; a paracablagem estruturada; o plugue 

com o amparador da tenepes; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a prática diária da tenepes; a qualificação da tenepes; as assimi-

lações energéticas; a ectoplasmia; a iscagem lúcida; os cursos de campo; as dinâmicas parapsíqui-

cas; o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); o Acoplamentarium; os 

registros parapsíquicos; a pesquisa parapsíquica; a autoconfiança parapsíquica; o investimento 

dos amparadores na consecução da proéxis; a parapreceptoria; a sincronização paracerebral; a cla-

rividência; a clariaudiência; a paraterapêutica; o parapsicodrama utilizado enquanto recurso para-

didático no encaminhamento da consciex; o cenário multidimensional; o conteúdo do parafenô-

meno sobrepondo-se à moldura do fenômeno; os vínculos multisseculares; o quebra-cabeça holo-

biográfico multiexistencial; o paracérebro receptivo; o acolhimento assistencial extrafísico; a pa-

raconexão com a rede interassistencial; a inserção do tenepessista na rede interassistencial; a co-

municação interdimensional; os banhos energéticos confirmadores; a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o autorrevezamento parapsíquico; as paratécnicas utilizadas na tenepes; a descoincidência 

do tenepessista; o aprofundamento das assimilações energéticas predispondo o acesso à holome-

mória da consciex assistida; a saúde holossomática sendo requisito qualificador da paracablagem 

interassistencial; o extrapolacionismo parapsíquico; as simulcognições na tenepes; a Paratecnolo-

gia aplicada à necessidade interassistencial do assistido; as projeções lúcidas interassistenciais;  

a minipeça atuante nos trabalhos da reurbanização; o maximecanismo multidimensional interas-

sistencial; as sincronicidades sinalizando a convergência da conscin tenepessista ao fluxo do Cos-

mos; a maxiproéxis dos tenepessistas atuantes na reurbex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo amparador–tenepes-

sista gabaritando a evolução no tenepessismo. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o príncipio da fidelidade 

aos autocompromissos assumidos no Curso Intermissivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a paracablagem interas-

sistencial. 

Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes pessoal; a teoria da recomposição das in-

terprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do fluxo interassistencial; a técnica da sinto-

nia fina com o amparador; as paratécnicas assistenciais; a técnica do autoparapsiquismo assis-

tencial; a técnica do fio condutor; a técnica da sincronização paracerebral; a técnica da megale-

aldade da minipeça intrafísica ao maximecanismo extrafísico assistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia. 
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Efeitologia: o efeito dos autesforços no aprofundamento da paracablagem interassis-

tencial; o efeito da paracablagem nos sinergismos e sincronicidades interassistenciais; o efeito 

do arco voltaico craniochacral; o efeito da complexificação dos trabalhos assistenciais da tene-

pes suscitando a necessidade de aprofundamento intraconsciencial; o efeito das recins na qualifi-

cação tenepessológica; o efeito da sincronização paracerebral na interassistencialidade avan-

çada. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade e as cone-

xões interdimensionais. 

Ciclologia: o ciclo EV-tenepes-ofiex; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a paracablagem intermissiva; a paracablagem energética; a paracabla-

gem paracerebral; a paracablagem tenepessista; a paracablagem desassediadora; a paracablagem 

retrocognitiva; a paracablagem interassistencial. 

Binomiologia: o binômio tenepes-ofiex. 

Interaciologia: a interação amparador-tenepessista. 

Crescendologia: o crescendo amadorismo assistencial–tecnicidade interassistencial; 

o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo passividade alerta–descoincidência vígil–expansão para-

perceptiva; o crescendo sinalética energética-anímica-parapsíquica–parapsiquismo impressivo–

–monitoramento assistencial; o crescendo evolutivo da tenepes na ampliação das paraconexões 

assistenciais; o crescendo qualificação tenepessista–complexificação interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio tenepessista-amparador-assistido; o trinônio tenepessista– 

–amparador–público alvo interassistencial; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio para- 

tecnologia-paradidática-paraterapêutica assistencial; o trinômio acolhimento-orientação-enca-

minhamento; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade. 

Polinomiologia: o polinômio paracablagem–sinergismo–sincronicidade–acabativa inte-

rassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo cablagem / descablagem; o antagonismo conexão  

assediadora multissecular / desconexão assediadora tenepessista; o antagonismo amparabilida-

de / assedialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de antes do fato haver o parafato; o paradoxo da objetivi-

dade da lógica multidimensional na vivência subjetiva interconsciencial; o paradoxo das sutile-

zas da assistencialidade interconsciencial. 

Politicologia: a política interassistencial do maximecanismo multidimensional evolutivo. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à paracablagem interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a tenepessofilia; a con-

viviofilia;a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a consciexofobia. 

Mitologia: o mito da independência. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca; a parapsi-

coteca; a elencoteca; a intermissioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia;  

a Conexologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Gru-

pocarmologia; a Parassociologia; a Proexologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessista; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin minipeça interassistencial multidimensional; a consciex 

assistida; a conscin assistida; o evoluciológo; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador de função da tenepes. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora de função da tenepes. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paracablagem interassistencial mínima = a paraconexão com o ampara-

dor nos 50 minutos da tenepes; paracablagem interassistencial máxima = a paraconexão da tene-

pes 24 horas, antessala da ofiex. 

 

Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura 

da Autoparapercepciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paracablagem interassistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessa-

dos: 

01.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aporte  tenepessológico:  Tenepessologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

05.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

07.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

10.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

12.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 

15.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 
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A  PARACABLAGEM  INTERASSISTENCIAL  É  CONDIÇÃO  SI-
NE  QUA  NON  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  CONSCIN 

LÚCIDA  DO  PAPEL  DE  MINIPEÇA  ATUANTE  NO  MAXI-
MECANISMO  INTERASSISTENCIAL  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a paracablagem interassistencial atra-

vés da conexão com o amparador de função da tenepes? Quais efeitos evolutivos tem percebido 

no desenvolvimento e qualificação da própria tenepes? 

 

K. F. 
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P A R A C A P T A Ç Ã O    RE T R O C O G N I T I V A  
( P A R A - H I S T O R I O G R A F I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paracaptação retrocognitiva é a paratécnica aplicada à captação parapsí-

quica de ocorrências prévias, passadas e até remotas, por meio do parapsiquismo do pesquisador, 

ou pesquisadora, a partir da leitura atenta e minuciosa da obra escrita de autor, autora, narrador, 

narradora, relator ou relatora, no universo das pesquisas da Historiografia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo captação deriva do idioma Latim, captatio, “obtenção; 

apreensão de alguma coisa; ação de captar, adquirir; busca; procura; indagação”. Surgiu no Sé-

culo XIX. O segundo elemento de composição retro procede também do idioma Latim, retro, 

“por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra cognitiva provém igualmente do idioma 

Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; pro-

curar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição 

apareceu em 1901. 

Sinonimologia: 01.  Metacaptura retrocognitiva. 02.  Paracaptura retrocognitiva.  

03.  Recaptura ideológica. 04.   Parautorretrocognição. 05.  Metaprospecção intelectual. 06.  Exu-

mação historiográfica. 07.  Metacaptação historiográfica. 08.  Paracaptação historiográfica.  

09.  Paracaptação biográfica. 10.  Recaptura retrocognitiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo captação: 

autocaptação; captabilidade; captáculo; captada; captado; captador; captadora; captagem; 

captamento; captante; captar; captativa; captatividade; captativo; captatória; captatório; captá-

vel; captor; captora; captura; capturada; capturado; capturador; capturadora; capturante; cap-

turar; capturável; heterocaptação; metacaptação; metacaptura; paracaptação; paracaptura. 

Neologia. As 3 expressões compostas paracaptação retrocognitiva, paracaptação retro-

cognitiva espontânea e paracaptação retrocognitiva voluntária são neologismos técnicos da Pa-

ra-Historiografia. 

Antonimologia: 1.  Captura. 2.  Captação.  3.  Recaptura. 4.  Autorretrocognição. 5.  Au-

toprospecção emocional. 

Estrangeirismologia: os flashes mnésicos; os insights mnemônicos; a wittedness da 

conscin pick up; a anschauung especificamente histórica; o emprego do laptop pessoal; a pesqui-

sa minuciosa dos fatos a posteriori; o Verponarium; o Paraperceptarium; upgrade historiográfi-

co; o breakthrough historiográfico; os findings históricos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade da Holomnemônica Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Historiógra-

fo: retrocognitor profissional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; a autopensenização predominante no pen mnemônico; a autocaptação pensênica. 

 

Fatologia: as leituras técnicas; os registros das leituras pessoais; os estudos da Historio-

grafia; a memória apurada; a captação mnemônica; a captação cognitiva, ininterrupta, da conscin 

lúcida; a recaptura de lembranças perdidas; a recaptura possível do passado; a captação mnésica; 

o atilamento mnemônico; a captura da memória através da escrita; a leitura como indutora de 

lembranças; as lembranças do indivíduo como elemento da Humanidade; a revisitação dos fantas-

mas; a operação intelectual de captura da memória histórica; o interesse pela recuperação do pas-
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sado; o espelho cronológico da memória; as lições históricas; o revolvimento de ruínas; a captura 

fiel; a filtragem das lembranças; a seleção pessoal dos engramas; a captura imprecisa; os pontos 

cegos das lembranças; as pseudomnésias. 

 

Parafatologia: a paracaptação retrocognitiva; a captação parapsíquica; a metacaptura 

mnemônica; a estratégia de paracaptação histórica; a metacaptura como instrumento para o desen-

volvimento das autorretrocognições de vidas prévias; a captação introceptiva, mnemônica, de re-

gistros históricos; a antena da memória pessoal; a memória pessoal como difusora de retroideias; 

a recuperação pessoal dos cons magnos; a captação pangráfica; a captação extrafísica de neoi-

deias; as interprisões grupocármicas históricas; a captação de vivências intermissivas; os subsí-

dios das formas holopensênicas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; a captação paraperceptiva, histórica, globalizante; a Central 

Extrafísica da Verdade (CEV); a cosmossíntese da Historiografia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a captação participativa, sinérgica, leitor-autor. 

Principiologia: o princípio do autodidatismo continuado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a paratécnica da prospecção historiográfica; a Mnemotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia. 

Efeitologia: os efeitos mnemônicos interativos das leituras técnicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses em bases mnemônicas. 

Ciclologia: o ciclo interminável de captações historiográficas. 

Binomiologia: o binômio memória cerebral–memória parapsíquica; o binômio lucidez- 

-retrocognição. 

Interaciologia. Os recursos da megacaptura desenvolvem-se no âmbito da interação da 

Parapercepciologia aplicada à Para-Historiografia e, até certo ponto, conseguem minimizar os en-

ganos ou até corrigir os registros históricos errados, em certos casos; a interação inputs-insights. 

Crescendologia: o crescendo biomemória-holomemória. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Antagonismologia: o antagonismo ou antipodia óbvia hipomnésias dos autores / super-

mnésias do pesquisador parapsíquico; o antagonismo captura mnemônica pessoal / recaptura 

histórica geral; o antagonismo revivência possível das lembranças / revivência impossível do 

passado. 

Filiologia: a intelectofilia; a parapsicofilia; a historiofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a mnemoteca; a cognoteca; a retrocognoteca. 

Interdisciplinologia: a Para-Historiografia; a Passadologia; a Memoriologia; a Holo-

mnemônica; a Parapercepciologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Retrocogniciolo-

gia; a Verponologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin registradora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 paracaptor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens retrocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paracaptação retrocognitiva espontânea = a ocorrência retrocognitiva, 

parapsíquica, historiográfica, involuntária, em geral incompreendida, pela conscin sensitiva; para-

captação retrocognitiva voluntária = a ocorrência retrocognitiva, parapsíquica, historiográfica, ge-

rada pelo esforço deliberado da vontade férrea da conscin sensitiva. 

 

Culturologia: a cultura da Historiografia; a cultura da Parapercepciologia. 

 

Metacaptura. O ideal é pesquisar parapsiquicamente de preferência os autores historio-

gráficos, teáticos, personalidades com experiências práticas ou autovivências diretas da época dos 

experimentos relatados, a fim de o pesquisador parapsíquico, homem ou mulher, captar as evoca-

ções ou retrocognições a partir dos textos relativos aos holopensenes das vivências, personagens  

e cenários autênticos, além das descrições e narrativas fornecidas pelos registradores e não grafa-

dos canhestramente por insuficiência mnemônica, hipomnésia ou inabilidade comunicativa. 

Exumação. Neste caso, a competência do pesquisador ou pesquisadora autossuficiente, 

notadamente empregando a pangrafia, consegue sobrepor-se à insuficiência dos autores, ou rela-

tores, exumando os fatos historiográficos. 

Parapsicoteca. A revivência historiográfica, no contexto, funciona ao modo das consul-

tas da consciex à parapsicoteca de comunex evoluída. 

 

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 paracaptação retrocognitiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 
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10.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  PARACAPTAÇÃO  RETROCOGNITIVA,  DERIVADA 
DE  PESQUISAS  DA  HISTORIOGRAFIA,  DEMONSTRA 

O  ALTO  NÍVEL  DE  PARAPERCEPTIBILIDADE  DA  CONSCIN  

LÚCIDA  VETERANA  EM  ESTUDOS  PRÉ-RESSOMÁTICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém alguma relação com a Historiografia? Já 

vivenciou algum fenômeno racionalmente atribuível à paracaptação retrocognitiva? 
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P A R A C E R E B R O L O G I A  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paracerebrologia é a Ciência aplicada ao estudo do paracérebro ou do 

cérebro extrafísico do psicossoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo cérebro deriva do idioma Latim, cerebrum, “cérebro, miolos, ra-

zão, raciocínio, juízo”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia procede do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do pós-cérebro; estudo do paraobjeto mais sofisticado. 2.  Su-

percerebrologia. 3.  Estudo do megacérebro. 4.  Pesquisa pós-encéfalo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo paracérebro: Maxiparacerebrologia; Miniparacerebrologia; paracerebral; paracerebralida-

de; Paracerebrologia. 

Neologia. Os 4 vocábulos Paracerebrologia, Miniparacerebrologia, Maxiparacerebro-

logia e Supercerebrologia são neologismos técnicos da Holossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Cerebrologia. 2.  Neurociência. 3.  Estudo do cérebro. 4.  Encefalo-

logia; Estesiologia; Neurologia. 5.  Subcerebrologia. 6.  Pesquisa do paracerebelo. 

Estrangeirismologia: o axis vital da consciência; a penetralia mentis; a apex mentis;  

o parainnermost; o locus da megalopsiquia; a ultima ratio da autoconsciencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os superpensenes; a superpensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade. 

 

Fatologia: o cérebro físico, orgânico, encefálico ou somático; o âmago da personalidade 

humana. 

 

Parafatologia: a hipótese do paracérebro; o cérebro extrafísico do psicossoma; a perdu-

rabilidade do paracérebro nas consciências até o nível do Serenão; a autoconsciência da parace-

rebralidade; a lavagem paracerebral; o heterassédio paracérebro a paracérebro; o componente da 

Paranatomia do psicossoma nos estados extrafísico, intrafísico e projetado; a função de princípio 

organizador dos autossomas em série (Genética, Paragenética); o paraobjeto mais sofisticado da 

Extrafisicologia para os pesquisadores humanos; o sistema transcerebral; a função da transfigura-

bilidade do psicossoma; o mecanismo da geração dos satélites de assediadores extrafísicos;  

o conceptáculo do mentalsoma; o paracorpo do autodiscernimento; a rampa de lançamento da in-

tencionalidade; a sede do ponteiro da consciência; a pesquisa do megafoco da consciência; a sede 

(matriz) da vontade da conscin; o epicentrículo; a ultressência do ser; o aditículo do ente; o cir-

cuncentro superlativo da pessoa; o ortocentro consciencial; o ápice do paracérebro; a caixa preta 

da consciência; a codificação paragenética; o elemento indecomponível; a dicotomia minicérebro 

(cerebelo)–paracérebro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia. Na análise da Mentalsomatologia, a teoria do paracérebro é a solução ra-

cional para a antiga controvérsia quanto ao binômio mente-matéria ou o deslindamento efetivo 

das desconhecidas interações entre a consciência e o corpo humano (soma). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Antagonismologia: o antagonismo subcérebro / paracérebro. 

Filiologia: a paracerebrofilia. 

Holotecologia: a neuroteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracerebrologia; a Holossomatologia; a Paranatomia; a Extrafi-

sicologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Neu-

rofisiologia; a Neurociência. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a consciex. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os lavadores de paracérebros; o teleguiado autocri-

tico; o paranatomista; o neurocientista; o neurologista; o histoneurologista; o parapercepciologista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; as lavadoras de paracérebros; a teleguiada autocrí-

tica; a paranatomista; a neurocientista; a neurologista; a histoneurologista; a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniparacerebrologia = a experiência da pangrafia; Maxiparacerebrolo-

gia = a experiência da cosmoconsciência. 

 

Sedes. Do ponto de vista da Parafisiologia, assim como o cérebro humano sedia o para-

cérebro, este sedia o mentalsoma. 

Ignorância. Conforme os princípios da Projeciologia, a maioria das conscins quando se 

liberta temporariamente do predomínio da atuação do cérebro denso, durante as projeções cons-

cienciais lúcidas, não sabe ainda se utilizar com plena consciência e eficácia das possibilidades  

e parapercepções do paracérebro – o paraórgão básico – continuando a pensenizar como se ainda 

estivessem inibidas e presas ao cérebro denso – o órgão secundário – e, consequentemente, ao es-

tado do restringimento físico do soma. 

 

Relações. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos te-

mas, 11 relações instigantes dentro da Paracerebrologia: 

01.  Cerebrologia: a relação paracérebro-cérebro (objeto descartável). 

02.  Consciex: a relação paracérebro da conscin–paracérebro da consciex. 

03.  Evoluciologia: a relação paracérebro-evoluciólogo. 

04.  Hipnologia: a relação paracérebro-hipnose (auto e hetero). 

05.  Macrossomatologia: a relação paracérebro-macrossoma. 

06.  Paragenética: a relação Paracerebrologia-Paragenética. 

07.  Paraneossinapses: a relação paracérebro-paraneossinapses. 

08.  Parapatologia: a relação paracérebro–possessão interconsciencial. 

09.  Parapercepciologia: a relação paracérebro-parapsiquismo. 

10.  Paravisão: a relação paracérebro-paraolhos. 

11.  Semiconsciexialidade: a relação paracérebro-semiconsciexialidade. 
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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 Paracerebrologia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

3.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

4.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

5.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

7.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

 

A  PARACEREBROLOGIA  É  HIPÓTESE  OU  ESTUDO  

MATEOLÓGICO  IGUAL  ÀS  PESQUISAS  DA  COSMOCONS-
CIENCIOLOGIA,  CONSCIENCIÊS  E  CONSCIEX  LIVRE  (CL),  

POIS  SE  DETÉM  PRATICAMENTE  NO  1%  DA  TEORIA. 
 

Questionologia. Quais ideias você cogita sobre a hipótese avançada do próprio paracé-

rebro? O paracérebro tem para-hemisférios? Você é mais pró-subcérebro ou mais pró-paracérebro? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 148 e 152. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 220, 320, 333, 416, 462, 477, 515, 770, 

807 e 1.074. 

3.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 97. 

4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 30. 

5.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 31 e 134. 
6.  Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 167. 

7.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 297, 

535, 560 e 754. 
8.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 83, 96, 353, 357, 390, 402, 554, 582, 590 e 623. 

9.  Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 46, 47 e 51. 
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P A R A C É R E B R O    RE C E P T I V O  
( P A R A C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paracérebro receptivo é a condição mentalsomática de paracaptação da 

conscin completamente acessível às emissões heteropensênicas positivas, seja de conscins, cons-

ciexes, ambientes ou holopensenes, em qualquer local (Proxêmica) e a toda hora (Cronêmica). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo cérebro deriva do idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; ra-

zão; raciocínio; juízo”. Surgiu no Século XV. O vocábulo receptivo procede do mesmo idioma 

Latim, recipere, “entrar na posse de; recuperar; retomar; receber”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Megacérebro paraperceptivo. 2.  Autopredisposição mentalsomática. 

3.  Abertismo mentalsomático. 4.  Autoparaperceptibilidade. 

Neologia. As 4 expressões compostas paracérebro receptivo, miniparacérebro recepti-

vo, maxiparacérebro receptivo e megaparacérebro receptivo são neologismos técnicos da Parace-

rebrologia. 

Antonimologia: 1.  Paracérebro inativo. 2.  Fechadismo mentalsomático. 3.  Antipara-

perceptibilidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente o paradis-

cernimento. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paracérebro 

tem paraQI. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes pessoais; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a antenação pessoal; a recepção intrafísica; a emissão intrafísica; as intui-

ções; as inspirações; as serendipitias; os hábitos sadios consolidados; as automimeses inevitáveis 

homeostáticas; o paracérebro na hipnose; a autorganização; a Higiene Consciencial; a homeostase 

mentalsomática; a autoindisciplina zero. 

 

Parafatologia: o paracérebro receptivo; o cérebro extrafísico do psicossoma; o concep-

táculo do mentalsoma; o paraobjeto mais sofisticado; a perenidade do paracérebro; a sustentação 

da multiexistencialidade; o paracérebro na paraperceptibilidade; os parafatos; os parafenômenos; 

a recepção extrafísica; a emissão extrafísica; o coronochacra; a coexistência paracérebro único– 

–fieira progressiva de cérebros; o conscienciês. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio organizador do Holossoma. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência. 

Filiologia: a intelectofilia; a parapsicofilia; a neofilia expandida. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a psicossomatoteca; a fenomenoteca; a mentalsomato-

teca. 
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Interdisciplinologia: a Paracerebrologia; a Paranatomia; a Parafisiologia; a Psicossoma-

tologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Paraper-

cepciologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Priorologia; a Paraprofilaxiologia; a Heuristi-

cologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Parafenomenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin antenada; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex; 

a conscin projetada; a consciex. 

 

Masculinologia: o atrator humano; o intrusor extrafísico; o captor intrafísico; o benfeitor 

extrafísico; o amparador extrafísico de função; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o auto-

decisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador;  

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o proexista; o projetor consciente; o teleguiado autocrí-

tico. 

 

Femininologia: a atratora humana; a intrusora extrafísica; a captora intrafísica; a benfei-

tora extrafísica; a amparadora extrafísica de função; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisa-

dora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a proexista; a projetora consciente; a teleguiada au-

tocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens serenissimus; a Conscientia 

libera. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparacérebro receptivo = o da consciênçula; maxiparacérebro recepti-

vo = o da consciência lúcida; megaparacérebro receptivo = o do Serenão ou Serenona. 

 

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 o paracérebro receptivo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

4.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

5.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

6.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

7.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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O  PARACÉREBRO,  NA  CONDIÇÃO  DE  PARAOBJETO  MAIS 

SOFISTICADO,  SUSTENTA,  POR  EXEMPLO,  A  PARAFISIO-
LOGIA,  A  PARAGENÉTICA,  A  HOLOMNEMÔNICA,  A  HO- 

LOBIOGRAFIA  E  A  SERIEXOLOGIA  DA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você já pensou sobre o alcance do próprio paracérebro? Vale o esforço 

de reflexão mais profunda a respeito? 
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P A R A C I E N T I S T A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paracientista é o pesquisador da consciência, homem ou mulher, atuando 

teaticamente, ao mesmo tempo, com 4 talentos correspondentes a 4 personalidades marcantes em 

si: o investigador participativo, o parapsiquista com autoparapsiquismo funcionante, o filósofo da 

Holofilosofia e o filólogo da Lexicografia, Enciclopediologia ou Conformática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo cientista deriva do idioma Inglês, scientist, “cientista”, e este do 

idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber; Ciência; Arte; habilidade; prenda”. Apareceu em 

1899. 

Sinonimologia: 1.  Cientista parapsíquico. 2.  Cientista consciencial. 3.  Conscienciólo-

ga; conscienciólogo. 

Neologia. Os 3 vocábulos paracientista, miniparacientista e megaparacientista são neo-

logismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Cientista eletronótico. 2.  Cientista convencional. 3.  Cientista não-

participativo. 4.  Cientista periconsciencial. 

Estrangeirismologia: o Autopesquisarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: os atributos mentaissomáticos; a inteligência evolutiva (IE); o carregamento 

predominante no pen; a reeducação evolutiva; a evolução da autocientificidade; o cipriene;  

o conscienciograma; a Ciência Neoteática. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência. 

Holotecologia: a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafatuística; a Para-

fenomenologia; a Paracasuística; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; a Refutaciologia;  

a Verbaciologia; a Experimentologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Conscien-

ciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade científica; a conscin refutadora; a pessoa pesquisadora. 
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Masculinologia: o paracientista; o cientista disciplinado; o cientista-amparador intrafí-

sico; o cientista de primeira ordem; o cientista da consciência; o cientista sem canga; o ideólogo 

da consciência; o conscienciólogo; o vivenciador da inteligência evolutiva; o epicon lúcido da 

omninteração; o intermissivista autoconsciente. 

 

Femininologia: a paracientista; a cientista disciplinada; a cientista-amparadora intrafí-

sica; a cientista de primeira ordem; a cientista da consciência; a cientista sem canga; a ideóloga 

da consciência; a consciencióloga; a vivenciadora da inteligência evolutiva; a epicon lúcida da 

omninteração; a intermissivista autoconsciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparacientista = o paracientista ser desperto, homem ou mulher; 

megaparacientista = o paracientista orientador evolutivo ou evoluciólogo, homem ou mulher. 

 

Paracientista. Na Conscienciologia existem princípios, códigos e ciclos teáticos rígidos 

embasados na Cosmoética. Ao seguir o paradigma consciencial, o conscienciólogo, ou conscien-

cióloga, não deve e nem pode ser considerado cientista convencional por várias razões, mais pelo 

fato de cada qual seguir o próprio caminho, a partir do princípio da descrença, ou da autexperi-

mentação, e criar as próprias regras dentro da Orismologia Conscienciológica Cosmoética. 

Ética. A Ciência Convencional não se assenta na Ética e nem aceita a hipótese da auto-

paraperceptibilidade do próprio cientista, trabalhando nas investigações tão só da Eletronótica. 

Assim, o conscienciólogo é o Paracientista, ou seja: multidimensional. A Cosmoética elimina as 

rivalidades, competições e concorrências – condições comuns da Ciência Convencional –, por 

meio do código grupal de Cosmoética (CGC). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 trafores ou categorias do paracientista ideal, homem ou mulher: 

01.  Autodecisor: o erudito da Autodecidologia com o perfil do pesquisador indepen-

dente. 

02.  Autodiscernidor: o erudito da Autodiscernimentologia sabendo distinguir entre ser 

e saber, mente e matéria, essência e epiderme, ego e Universo, microcosmo e Macrocosmo. 

03.  Cientista consciencial: o refutador dedicado à Autopesquisologia e ao paradigma 

consciencial. 

04.  Cosmoeticista: o executor do princípio do exemplarismo pessoal (PEP), através do 

código pessoal de Cosmoética (CPC). 

05.  Generalista: o cultor polivalente do universalismo e da Cosmovisiologia. 

06.  Heurista: o criador de verpons, com bases multidimensionais, da Heurística Avan-

çada. 

07.  Macrossômata: o possuidor de macrossoma interessado no aprofundamento das 

pesquisas da Macrossomatologia. 

08.  Minipeça: a minipeça humana interassistencial do maximecanismo multiexistencial, 

já atuante no ciclo multiexistencial pessoal da atividade, interessado na ampliação da Interassis-

tenciologia. 

09.  Parapsiquista: o autovivenciador da Parapercepciologia, já empregando a sinalética 

energética, parapsíquica, pessoal, confiável. 

10.  Tenepessista: o veterano executor da interassistencialidade com ofiex pessoal, inte-

ressado nos estudos da Ofiexologia. 
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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 o paracientista, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

2.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

3.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

4.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

 

O  PARACIENTISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  É  A  PRIMEIRA 

PERSONALIDADE  TERRESTRE  A  APREENDER  TEÁTICA  
E  MULTIDIMENSIONALMENTE  AS  PARARREALIDADES,    

OS  PARAFATOS  E  OS  PARAFENÔMENOS  DO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você se dedica às pesquisas avançadas? Quais os trafores do paracien-

tista já encontrados em você? 
 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 199 e 1.104. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 990. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 69 e 80. 
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P A R A C I R U R G I A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A paracirurgia é a intervenção energética ectoplásmica intensa, insinuante, 

intromissiva, invasiva, impregnante, incruenta e indolor promovida por amparadores técnicos, 

aplicada a conscins e consciexes, em nível psicossomático, com a finalidade de promover des-

bloqueios energéticos profundos, pararreparações parafisiológicas ou adequar a Paragenética às 

exigências proéxicas da próxima existência intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo cirurgia deriva do idioma Latim, chirurgia, “cirurgia; medicina 

operatória”, e este do idioma Grego, kheirourgía, “ação de trabalhar com as mãos; trabalho ma-

nual; prática de alguma profissão ou determinada Arte; operação cirúrgica”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Cirurgia invisível. 02.  Cirurgia parapsíquica. 03.  Cirurgia metapsí-

quica. 04.  Cirurgia heterodoxa. 05.  Intrusão energética paraterapêutica. 06.  Acoplamento ener-

gético revitalizador. 07.  Assimilação interconsciencial asséptica. 08.  Ectoplasmia terapêutica. 

09.  Consciencioterapia intervencionista. 10.  Pararreparação psicossomática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo cirurgia: 

anticirurgia; anticirúrgica; anticirúrgico; cirurgiã; cirurgião; cirurgião dentista; cirurgião-mor; 

cirurgião-parteiro; cirurgiar; cirúrgica; cirúrgico; cirúrgico-dentário; microcirurgia; microci-

rurgiã; microcirurgião; microcirúrgica; microcirúrgico; nanocirurgia; neurocirurgia; neuroci-

rurgiã; neurocirurgião; neurocirúrgica; neurocirúrgico; paracirurgia; paracirurgiã; paracirur-

gião; paracirúrgica; paracirúrgico; paraneurocirurgia; paraneurocirurgiã; paraneurocirurgião. 

Neologia. As 3 expressões compostas paracirurgia local, paracirurgia a distância e pa-

racirurgia projetiva são neologismos técnicos da Consciencioterapia. 

Antonimologia: 01.  Cirurgia convencional. 02.  Neurocirurgia. 03.  Cirurgia placebo.  

04.  Intrusão energética assediadora. 05.  Acoplamento energético vampirizador. 06.  Assimilação 

interconsciencial contaminada. 07.  Ectoplasmia fenomenológica. 08.  Consciencioterapia clínica. 

09.  Hipnose terapêutica. 10.  Cura milagrosa. 

Estrangeirismologia: o approach interassistencial; o rapport energético; a paraindu-

mentária démodé da consciex parapsicótica; o high tech parainstrumental; o quantum energético 

holochacral; o scandisk energético parassináptico; a holomemória alieno tempore. 

Atributologia: predomínio das percerpções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Interassistenciologia. 

Citaciologia. Eis o pensamento de Lucius Annaeus Sêneca (4 a.e.c.–65 e.c.) relacionado 

à interassistencialidade: – Se quereis viver bem para vós, vivei para os demais. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético quanto à autorresponsabilidade inter-

assistencial; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os tene-

pessopensenes; a tenepessopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: os resultados paracirúrgicos impactando no paradigma materialista médico; 

as práticas paracirúrgicas espetaculares comprometendo a reputação e seriedade da assistência; os 

motivos pessoais da busca pela paracirurgia; os pedidos de assistência; os cuidados holossomáti-

cos prévios à paracirurgia; o cuidado com o excesso de ingestão de carboidrato pós-assistência 

energética por parte do assistente; a função mitocondrial no metabolismo celular relacionada à ec-

toplasmia; a otimização da base física da conscin solicitante favorecendo a assistência; a organi-
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zação técnica do ambiente físico para instalação do campo paracirúrgico; a temperatura ambiente 

em torno dos 18º centígrados favorecendo a ectoplasmia; a iluminação ambiental em penumbra 

para evitar a dissipação ectoplásmica do campo; a pontualidade cronêmica rigorosa visando a re-

dução de acidentes de percurso; a Dinâmica Interassistencial Paracirúrgica; o curso Campo 

Assistencial Holossomático; o curso ECP2; o curso Acoplamentarium; as megaeuforizações 

realizadas semanalmente no Tertuliarium; os pedidos de paracirurgia a distância; os relatórios 

escritos das conscins assistidas e dos assistentes membros da equipe intrafísica, integrando  

o acervo pesquisístico dos campos paracirúrgicos; as repercussões somáticas desencadeadas pelas 

assimilações energéticas assistenciais; o ato anticosmoético na cobrança de honorários sobre os 

atendimentos paracirúrgicos; as práticas primitivas do xamanismo; o exercício assistencial impru-

dente e sem lucidez do curandeirismo; os riscos das beberagens; as barganhas religiosas através 

das promessas de cura; a Hagiologia no tocante aos milagres relativos às curas de doenças, neces-

sários à santificação; a Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI) dedicada ao estudo dos 

candidatos à santificação pelos milagres concebidos; a Metapsíquica enquanto ciência precursora 

do estudo da ectoplasmia; o estudo científico, sistemático e metodológico sobre o tema Paracirur-

gia enquanto ferramenta de pesquisa à compreensão da Holossomatologia. 

 

Parafatologia: a paracirurgia; a paranestesia; a parassepsia energética do ambiente as-

sistencial; a Parafisiopatologia; o estado vibracional (EV) enquanto técnica potencializadora da 

ectoplasmia; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a equipe extrafísica especializada nas 

técnicas energéticas com finalidades paracirúrgicas; a ectoplasmia enquanto matéria-prima funda-

mental às paracirurgias; o campo energético assistencial formado a partir do ectoplasma das cons-

cins doadoras, presentes no local ou a distância; o condicionamento holochacral vital para a sus-

tentação do campo energético; os bolsões assistenciais específicos quanto ao holopensene noso-

gráfico; as evocações emocionais dos amigos e familiares, dificultando a pacificação da consciex, 

necessária ao paratratamento; o aspecto disforme do psicossoma das consciexes assistidas; o para-

visual anacrônico apresentado pelas consciexes em estado de parapsicose; as parapsicoses pós- 

-dessomáticas provocadas pelos traumas emocionais vivenciados em existências pretéritas, obser-

vadas nas consciexes assistidas; o estresse pós-traumático no cerne da fixação patopensênica;  

a Paratecnologia usada na assistência paracirúrgica; a anticosmoética enquanto agente etiológico 

das paracerebropatias; a condição de isca lúcida multidimensional, facilitando o acoplamento  

e assimilação energética assistencial; o fenômeno da olorização comum na ectoplasmia terapêu-

tica; os para-hospitais; a bitanatose enquanto paraprevenção de paradistúrbios; a cremação faci-

litando a segunda dessoma e catalisando o estado de afisiologia extrafísica; a prática da tenepes 

enquanto pré-requisito ideal para o assistente integrante da equipe de paracirurgia; a dedicação 

integral do tenepessista nas técnicas assistenciais avançadas visando a catálise da instalação da 

ofiex; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 
 

Principiologia: o princípio cósmico da ação e reação; o princípio assistencial do menos 

doente ajudar ao mais doente; o princípio evolutivo da interprisão assistencial grupocármica;  

o princípio proéxico da responsabilidade interassistencial; o princípio retributivo da gratidão 

pela homeostase holossomática conquistada; o princípio cosmoético da proatividade assistencial 

em favor de outrem; o princípio maxifraterno do acolhimento holochacral mitigador do sofri-

mento alheio. 

Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC); o código grupal de cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da amparabilidade interassistencial; a teoria pensenológica da 

homeostase paragenética; a teoria da fixação mnemônica presentes nos distúrbios 

holopensênicos. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento energético; a técnica interassistencial da assimi-

lação energética; a técnica da desassimilação energética após a assistência; a técnica da mobili-
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zação básica das energias (MBE) com instalação do estado vibracional; a técnica do arco voltai-

co craniochacral; a técnica da instalação e manutenção de campos energéticos interassisten-

ciais; a técnica da megaeuforização; a técnica da prática diária da tenepes; a técnica da proje-

ção lúcida assistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado participante ativo das dinâmicas parapsíquicas inter-

assistenciais; o voluntário membro da Rede Interassistencial de Cirurgia Invisível a Distância. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório da pesqui-

sa em ectoplasmia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório Acopla-

mentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética energética; o labcon pessoal resultante da teática pequisística em paracirur-

gia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Tene-

pessologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: a hipótese médica do efeito placebo referente aos resultados das paracirur-

gias; o efeito da ectoplasmia nos desbloqueios energéticos; o efeito balsâmico sobre o holossoma 

do enfermo durante a assistência; o efeito restaurador da paracirugia sobre a paragenética da 

consciex assistida; o efeito revigorador sobre a psicosfera do assistente; o efeito euforizante após 

campo energético paracirúrgico; o efeito nocivo dos traumas conscienciais, fixados na holome-

mória, alterando o psicossoma do assistido. 

Neossinapsologia: a gênese de neossinapses promovidas pelos desbloqueios paracorti-

cais; as parassinapses promotoras do desenvolvimento da inteligência evolutiva interassistencial. 

Binomiologia: o binômio ectoplasmia–efeito físico; o binômio assistente-assistido; o bi-

nômio afeto-rapport; o binômio assim-desassim; o binômio desassim–resiliência holochacral;  

o binômio Genética-Paragenética; o binômio heterajuda-autocura. 

Trinomiologia: o trinômio volição–estado vibracional–autocura. 

Polinomiologia: o polinômio diligente discernimento–intenção–vontade–ação assisten-

cial; o polinômio consecutivo intermissão-proéxis-compléxis-euforex. 

Antagonismologia: o antagonismo imperícia energética / assistência paracirúrgica;  

o antagonismo egoísmo / acoplamento interassistencial; o antagonismo autodiscernimento inte-

rassistencial / riscomania; o antagonismo emotividade assistencial / desassim; o antagonismo 

pusilanimidade / epicentrismo; o antagonismo assexualidade / assistência avançada; o antago-

nismo saúde / doença. 

Paradoxologia: o paradoxo da ectoplasmia ser a matéria prima interassistencial e ao 

mesmo tempo agente potencializador de doenças orgânicas. 

Politicologia: a meritocracia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia; 

a paratecnocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura. 

Legislogia: as leis paragenéticas; as leis evolutivas das estigmatizações somáticas; as 

leis cosmoéticas dos limites assistenciais; a ineficácia das leis da física nas análises dos fenôme-

nos paracirúrgicos; a derrogação das leis materialistas da Fisiologia. 

Filiologia: a bioenergofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a escotofobia; a espectrofobia; a monopatofobia; a hamartofobia; a auto-

gnosiofobia; a antropofobia; a afefobia. 

Sindromologia: a síndrome do estresse pós-traumático; a síndrome autista; as síndro-

mes pós-guerra. 

Mitologia: o mito da heterocura; o mito dos milagres santificadores; o mito da ressur-

reição de São Lázaro; o mito da fé necessária à assistência; o mito do pecado causando blo-

queios sexochacrais de enorme monta; o mito bíblico de Matusalém ínsito no desejo pueril da 

eternidade somática; o mito de Panaceia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energossomatoteca; a fenomenoteca; a conscien-

cioterapeuticoteca; a nosoteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Amparologia; a Paraconscienciologia; a Pa-

rafenomenologia; a Parapsicologia; a Paraterapeuticologia; a Energossomatologia; a Interassisten-

ciologia; a Vitimologia; a Dessomatologia; a Pensenologia; a Parageneticologia. 
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IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin epicon sustentadora do campo energético interassistencial;  

a conscin assistente-pesquisadora compondo o grupo de paracirurgiões; a conscin praticante da 

tenepes auxiliar a distância nos trabalhos de paracirurgia; a consciência assistida; a conscin isca 

humana lúcida; a consciex amparadora especializada superintendendo extrafisicamente todo  

o trabalho. 

 

Masculinologia: o projetor consciente; o parapercepciologista; o consciencioterapeuta;  

o projecioterapeuta; o parageneticista; o parafisiologista; o conviviólogo; o acoplador energético;  

o parapsíquico ectoplasta; o doador de energia; o energizador; o paracirurgião; o intermissivista;  

o proexista; o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a projetora consciente; a parapercepciologista; a consciencioterapeuta;  

a projecioterapeuta; a parageneticista; a parafisiologista; a convivióloga; a acopladora energética; 

a parapsíquica ectoplasta; a doadora de energia; a energizadora; a paracirurgiã; a intermissivista;  

a proexista; a tenepessista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens energossomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiotherapeuta. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: paracirurgia local = a assistência paracirúrgica aplicada às conscins pre-

sentes no local físico de instalação do campo energético; paracirurgia a distância = a assistência 

paracirúrgica aplicada às conscins distantes fisicamente do ambiente de instalação do campo 

energético; paracirurgia projetiva = a assistência paracirúrgica aplicada às conscins projetadas ou 

consciexes. 

 

Culturologia: a minicultura da assistência energética passista; a cultura da iscagem lú-

cida interassistencial. 

 

Comportamento. De acordo com a Evitaciologia, eis, por exemplo, 7 comportamentos 

ou manias a serem evitados pelo assistente ectoplasta, a fim de prevenir a macro-PK destrutiva, 

listados abaixo em ordem alfabética: 

1.  Dipsomania. 

2.  Hoplomania. 

3.  Ninfomania. 

4.  Piromania. 

5.  Riscomania. 

6.  Satiromania. 

7.  Toxicomania. 

 

Procedimentos. Pela Metodologia Paracirúrgica, eis 3 procedimentos técnicos mais co-

mumente utilizados nos procedimentos cirúrgicos, descritos abaixo em ordem alfabética: 

1.  Acoplamento. Usa o arcabouço psicossomático íntegro do assistente, através do aco-

plamento interconsciencial, na condição de molde ou matriz energética, para potencializar a ação 

paracirúrgica e restaurar a homeostase do psicossoma de conscin ou consciex. 

2.  Energização. Utiliza a exteriorização energética ectoplásmica associada à força di-

retiva para o órgão alvo, visando promover o desbloqueio energético psicossomático. 

3.  Projeção. Energiza diretamente o paraórgão da conscin projetada ou da consciex, lan-

çando mão do fenômeno da projeção consciencial lúcida. 
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Intermissão. No âmbito da Intermissiologia, eis 2 procedimentos paratécnicos avança-

dos, realizados durante o período intermissivo, de relevante interesse pesquisístico aos proexó-

logos: 

1.  Macrossoma. Maceteamento somático a partir da intervenção paragenética, adequa-

do à proéxis. 

2.  Paramicrochip. Implante de parapeça na região parencefálica da consciex, visando 

potencializar as energias conscienciais (ECs), quando ressomada. 

 

Limites. De acordo com a Exitologia, eis duas condições limitantes do êxito dos resulta-

dos paracirúrgicos, relativas ao assistido: 

1.  Vacina. Estados nosográficos enquanto vacina antimimese, reduzindo o risco de des-

vio da proéxis. 

2.  Estigma. Condição nosográfica decorrente da inépcia no uso somático em vidas ante-

riores. 

 

Sucesso. À luz da Meritologia, o sucesso da técnica paracirúrgica está diretamente rela-

cionado ao mérito da consciência, de acordo com a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), dispensando 

qualquer tipo de fé. 

Inacessibilidade. Pela Intraconscienciologia, a intimidade, o recôndito, o âmago consci-

encial é inviolável, impenetrável e inatingível pelos procedimentos paracirúrgicos, acessível ape-

nas pela própria consciência, através do autodiscernimento. 

 

VI.  Acabativa 
 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabética, 15 verbe-

tes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, eviden-

ciando relação estreita com a paracirurgia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, 

mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

05.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

08.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

12.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

13.  Paraanaplasia:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

15.  Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  PREDISPOSIÇÃO  ÍNTIMA  À  INTERASSISTÊNCIA  PARA-
CIRÚRGICA  DENOTA  MATURIDADE  AFETIVA,  MAGNANIMI-
DADE  E  SUPERAÇÃO  DOS  TRAFARES  DA  CONSCIÊNCIA  

MINIPEÇA  DO  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Qual o grau pessoal, leitor ou leitora, de dedicação, participação e lu-

cidez na assistência paracirúrgica? Já participou extrafisicamente de paracirurgia? 
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P A R A C L I M A    O R G A N I Z A C I O N A L  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paraclima organizacional é a pararrealidade de contextos institucionais 

passível de ser identificada através do levantamento técnico das necessidades, crises e conflitos 

interpessoais dos participantes, a qual explicita o padrão pensênico médio de conscins e conscie-

xes, capaz de influenciar, positiva ou negativamente, o comportamento e o relacionamento nas in-

terações individuais e grupais ocorridas no ambiente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra clima deriva do idioma Francês, climat, e esta do idioma La-

tim, clima, “as grandes regiões divisórias da superfície da Terra, por maior ou menor proximidade 

do Polo; clima; condição atmosférica”, adaptada do idioma Grego, klima, “inclinação de algum 

ponto da Terra, do Equador ao Polo, em relação ao Sol”. Surgiu no Século XV. O ter-

mo organizar provém do idioma Francês, organiser, e este do idioma Latim Medieval, organiza-

re, “estabelecer as bases; dotar de alguma estrutura; dispor de modo a tornar apto à vida”. Apare-

ceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Clima multidimensional organizacional. 2.  Atmosfera multidimensi-

onal organizacional. 3.  Holopensene predominante na empresa. 4.  Realidade extrafísica empre-

sarial. 5.  Padrão pensênico institucional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 46 cognatos derivados do vocábulo clima: acli-

mabilidade; aclimação; aclimada; aclimado; aclimador; aclimadora; aclimamento; aclimar; 

aclimatação; aclimatada; aclimatado; aclimatar; aclimatável; aclimatização; aclimatizada; acli-

matizado; aclimatizar; aclimável; astroclima; bioclima; climálise; climática; climático; climatis-

mo; climatização; climatizada; climatizado; climatizador; climatizadora; climatizar; climatofisi-

ológica; climatofisiológico; climatógrafo; climatograma; Climatologia; climatológica; climato-

lógico; climatologista; climatoterapia; climatoterápico; macroclima; mesoclima; mesoclimático; 

microclima; paleoclima; paraclima. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraclima organizacional, paraclima organizaci-

onal traforista e paraclima organizacional trafarista são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Clima organizacional. 2.  Ambiência empresarial. 3.  Atmosfera in-

trafísica organizacional. 4.  Meio institucional. 

Estrangeirismologia: o rapport entre conscins e consciexes; a glasnost interconscienci-

al; o feedback tarístico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da hiperacui-

dade na sondagem extrafísica da realidade organizacional. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paraclima: ver-

dade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interação com a multidimensionalidade; o aber-

tismo autopensênico abrindo espaço a mudanças organizacionais; os autopensenes empáticos; os 

pensenes da interassistencialidade; o materpensene anticonflitivo; o holopensene de respeito  

à realidade do outro; os grupopensenes; a grupopensenidade; a conexão pensênica sadia, positiva, 

cosmoética; a conexão pensênica doentia, negativa, anticosmoética; o holopensene pessimista;  

o holopensene otimista; o holopensene de reconciliação; os harmonopensenes; a harmonopenseni-

dade; o holopensene pessoal indutor do paraclima grupal. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16365 

Fatologia: a pesquisa do clima organizacional ampliada; a sondagem do clima empresa-

rial aprofundada; o modelo de gestão; o estilo de liderança; o padrão de comunicação; a produti-

vidade; os níveis de interação e cooperação; a participação nas tomadas de decisão; o processo su-

cessório; o levantamento técnico personalizado das necessidades, nível de satisfação, qualidade 

de relacionamento interpessoal das conscins envolvidas; a liberdade de expressão; o diálogo; a es-

cuta; a identificação dos valores, pessoais e grupais; o diagnóstico organizacional; a resolução de 

conflitos; os programas de valorização das pessoas nas instituições; o clima organizacional sadio; 

o clima organizacional patológico exigindo intervenções pontuais; a cooperação em vez da com-

petição; a defesa do direito de todos; a identificação das necessidades de melhoria da segurança 

nos ambientes; o programa de prevenção de acidentes; a qualidade de vida no trabalho; o reco-

nhecimento da colaboração do trabalho individual. 

 

Parafatologia: o paraclima organizacional; a sintonia entre conscins e consciexes esta-

belecendo campo circunstanciado de relacionamento interdimensional pessoal, grupal ou organi-

zacional; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; o espaço vivencial multidimensional; a empatia multidimensional; o descortino re-

alista dos bastidores extrafísicos; o paradiálogo; o parapensene empático da conscin tenepessista; 

o entendimento do processo multidimensional pró-acertos grupocármicos; as demandas organiza-

cionais podendo gerar papéis interassistenciais; o diagnóstico situacional multidimensional; a cos-

movisão dos conflitos; o atendimento à plateia multidimensional; as retrovidas; a holobiografia;  

a Paradiplomacia; a vivência do Paradireito; a solução parapsíquica; o rapport com as Centrais 

Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo necessidade das conscins–necessidade das consciexes;  

o sinergismo interesses pessoais–demandas organizacionais; o sinergismo melhoria dos proces-

sos institucionais–satisfação dos colaboradores; o sinergismo positivo da ortopensenidade; o si-

nergismo da intencionalidade cosmoética; o sinergismo patológico pensar mal dos outros–confli-

tividade; o sinergismo equipe extrafísica–equipe intrafísica na aplicação de estratégias cosmoé-

ticas; o sinergismo evolutivo liderança situacional multidimensional–liderado interassistencial 

lúcido potencializando a harmonia organizacional. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade intercons-

ciencial; o princípio cosmoético de buscar o melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da avaliação do clima institucional multidimensional; a teoria da 

avaliação holopensênica. 

Tecnologia: a técnica da análise do paraclima através do levantamento do clima institu-

cional; as técnicas de entrevista; as técnicas de dinâmica de grupo; a pouca eficiência técnica 

dos questionários para o levantamento do clima e paraclima organizacional; a técnica da convi-

vialidade multidimensional; as técnicas de retratação; a técnica da higidez autopensênica; as téc-

nicas paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o paravoluntariado das reconciliações grupocármicas; a implantação 

do trabalho voluntário de auxílio interpares no contexto institucional; a ampliação do voluntaria-

do para a região onde a empresa está instalada. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos da Experimentologia; o laborató-

rio conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Ree-

ducaciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório consciencio-

lógico da Serenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 
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Efeitologia: a mudança de cultura institucional como efeito da implantação de progra-

mas de melhoria organizacional; o efeito das posturas cosmoéticas aproximando amparadores 

extrafísicos; o efeito da conexão pensênica entre conscins e consciexes; o efeito da empatia na 

harmonização da convivialidade multidimensional; o efeito de vir à tona as informações de retro-

vidas a partir do diagnóstico técnico do paraclima; os desentendimentos interpessoais no traba-

lho como efeito dos ressentimentos e das mágoas ocultadas; o efeito nocivo de “empurrar com  

a barriga” os problemas; o efeito das intervenções cosmoéticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para o estabelecimento de circuito men-

talsomático empático. 

Ciclologia: o ciclo das mudanças nas crises de valores. 

Enumerologia: o paraclima realizador; o paraclima construtivo; o paraclima empreen-

dedor; o paraclima reeducativo; o paraclima de confiança; o paraclima exemplarista; o paracli-

ma reurbanizador. 

Binomiologia: o binômio vez-voz dos funcionários; o binômio diálogo-paradiálogo;  

o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático; o binômio Paradireito-paradever. 

Interaciologia: a interação alto escalão–chão de fábrica; a interação (dupla) líder-lide-

rado; a interação escuta intrafísica–escuta extrafísica; a interação parapercepção-paradiagnós-

tico. 

Crescendologia: o crescendo (organizacional) clima-paraclima; o crescendo autocra-

cia-democracia; o crescendo solução convencional–solução parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-competência-desempenho; o trinômio saber fa-

zer–poder fazer–querer fazer; o trinômio autoconsciência–autogestão emocional–empatia; o tri-

nômio transparência-franqueza-respeito; o trinômio serenidade–pacificação íntima–anticonflitu-

osidade. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa-diagnóstico-ambiente-paraclima. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodimensio-

nal; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo tares / ta-

con; o antagonismo holopensene cosmoético / holopensene anticosmoético; o antagonismo tem-

peramento pacifista / temperamento belicista; o antagonismo falar bem / pensar mal; o antago-

nismo interesses compatíveis / interesses incompatíveis. 

Paradoxologia: o paradoxo das interferências extrafísicas despercebidas pela maioria 

das conscins. 

Politicologia: a democracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às renovações autopensênicas cosmoéticas. 

Filiologia: a paratecnofilia; a anticonflitofilia. 

Fobiologia: a extrafisicofobia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout. 

Maniologia: a mania de tirar conclusões precipitadas sem ouvir todas as partes; a mania 

de pensar mal dos outros; a mania de ouvir sem escutar; a mania de não dialogar; a mania de não 

se colocar no lugar do outro. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a pesquisoteca; a conflitoteca; a pensenoteca; a higie-

nicoteca; a convivioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Materpensenologia; a Holopensenologia; a Para-

percepciologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciocentrologia; a Conflitologia; a Conscien-

cioterapia; a Conviviologia; a Paradireitologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia; a Cosmo-

eticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin tenepessista; a conscin 

ofiexista; o ser desperto; o ser interassistencial. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o especialista; o consultor; o diretor; o coordenador; o supervisor; o chefe; o funcionário;  

o colaborador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitiva; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evo-

lutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a líder; a conscien-

cioterapeuta; 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 reciclan-

te existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a especialista; a consultora; a diretora; a coordenadora; a supervisora; a chefe; a fun-

cionária; a colaboradora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenologus;  

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraclima organizacional traforista = a pararrealidade reforçando o pa-

drão pensênico de confiabilidade, cordialidade, democracia, coerência, diálogo, isenção, empatia 

e pacifismo; paraclima organizacional trafarista = a pararrealidade reforçando o padrão pensênico 

de arrogância, fechadismo, antagonismo, autoritarismo, egoísmo, incoerência, indiferença e or-

gulho. 

 

Culturologia: a transformação da cultura trafarista na traforista; a cultura do diálogo 

multidimensional sadio; a cultura dos valores pessoais adquiridos em várias vidas, interferindo 

no paraclima pessoal, grupal e institucional; a cultura da priorização do autoparapsiquismo. 

 

Paratecnologia. No contexto da Parapercepciologia, eis 3 paratécnicas passíveis de se-

rem aplicadas na identificação do paraclima organizacional, dispostas a seguir na ordem fun-

cional: 

1.  Estado vibracional. 

2.  Sinalética energética pessoal. 

3.  Assimilação simpática (assim). 

 

Paradiagnóstico. Sob a ótica da Cosmovisiologia, a percepção do paraclima organiza-

cional através do parapsiquismo lúcido e cosmoético possibilita o levantamento de pelo menos 13 

aspectos importantes no entendimento multidimensional de crises e conflitos, a seguir enumera-

dos na ordem alfabética: 

01. Estilo de liderança. 

02. Holopensene predominante. 

03. Insatisfações. 

04. Manipulações. 

05. Materpensene do campo. 

06. Medos. 
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07. Perfil dos envolvidos. 

08. Qualidade da intenção. 

09. Resistência a mudanças. 

10. Ruídos de comunicação. 

11. Trafais. 

12. Trafares. 

13. Trafores. 

 

Positividade. Pela Confluenciologia, os pensamentos hígidos, positivos e cosmoéticos 

das conscins, ao atrair consciexes de padrão semelhante, formam paraclima saudável propício ao 

desenvolvimento de atitudes facilitadoras de campo interassistencial, ao modo dessas 15 listadas  

a seguir em ordem alfabética: 

01. Abertismo. 

02. Anticonflituosidade. 

03. Altruísmo. 

04. Autenticidade. 

05. Bom humor. 

06. Confiança. 

07. Ética. 

08. Flexibilidade com discernimento. 

09. Fraternidade. 

10. Honestidade. 

11. Otimismo. 

12. Serenidade. 

13. Sinceridade. 

14. Solidariedade. 

15. Universalismo. 

 

Negatividade. De modo análogo, os pensamentos doentios, negativos e anticosmoéticos, 

promovem resultados desestabilizadores, formando paraclima patológico. Eis, em ordem alfabéti-

ca, 15 variáveis comportamentais dificultadoras da instalação de campo interassistencial: 

01. Ansiedade. 

02. Competição. 

03. Desunião. 

04. Fofoca. 

05. Insegurança. 

06. Irracionalidade. 

07. Irritabilidade. 

08. Mágoa. 

09. Manipulação. 

10. Preconceito. 

11. Queixas. 

12. Radicalismo. 

13. Repressão. 

14. Ressentimento. 

15. Vitimização. 
 

Resultados. Conforme a Paradireitologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 

possíveis resultados obtidos, a partir de ações interassistenciais, ao longo do processo de reconhe-

cimento do paraclima organizacional: 

01. Aceitação racional da realidade. 

02. Acertos grupocármicos. 

03. Amparo de função. 
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04. Assimilações simpáticas de energias conscienciais. 

05. Autoconfiança. 

06. Desassédio. 

07. Empatia evolutiva. 

08. Libertação grupocármica. 

09. Lucidez parapsíquica. 

10. Qualificação da tenepes. 

11. Recéxis. 

12. Recins. 

13. Reconciliações. 

14. Respeito. 

15. Vínculo consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paraclima organizacional, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

04.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

05.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Pensene  sistemático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

13.  Poder  da  verdade:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  DESVENDAR  DO  PARACLIMA  ORGANIZACIONAL  FAVO-
RECE,  NO  ÂMBITO  PESSOAL,  GRUPAL  E  INSTITUCIONAL,  
MEDIDAS  INTERASSISTENCIAIS  DE  RETRATAÇÕES  E  RE-
CONCILIAÇÕES  INTERDIMENSIONAIS  MULTISSECULARES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite contribuir na formação do paraclima or-

ganizacional onde se manifesta? Com qual predominância de padrão autopensênico: traforista ou 

trafarista? Já experienciou alguma retratação ou reconciliação interdimensional multissecular exi-

tosa? 

 
Bibliografia  Específica: 
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N. 6; 2006; Venda Nova do Imigrante, ES; Abril-Junho, 2006; páginas 125 a 134. 
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refs.; 15 x 21 cm; br.; Editare – Editora de Textos Educacionais; São Paulo, SP; 1992; páginas 38 a 54. 
6.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 388 a 406. 
7.  Vinyamata, Eduard; Org.; Aprender a Partir do Conflito: Conflitologia e Educação; 152 p.; 10 caps.; 14 

tabs.; 16 x 23 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 17 a 26 e 42 a 47. 

 

I. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16371 

P A R A C L Í N I C A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paraclínica é a Ciência aplicada ao estudo e à pesquisa dos recursos, téc-

nicas, dispositivos, procedimentos, dinâmicas, estruturas e estratégias profiláticas e terapêuticas, 

de base multidimensional, utilizados na interassistência direta assistente-assistido, extrapolando 

os convencionalismos da Medicina Clínica Tradicional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra clínica provém do mesmo idioma Grego, klinikê, “cuidados mé-

dicos a algum doente acamado”, de klinikós, “relativo ao leito”, e este de klíno, “inclinar-se; dei-

tar-se”. Apareceu no Século IX. 

Sinonimologia: 1.  Paraclinicologia. 2.  Paramedicina. 3.  Cuidadologia Multidimensio-

nal. 4.  Paraterapeuticologia. 5.  Medicina Multidimensional. 6.  Terapeuticologia Extrafísica. 

Cogantologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo clínica: cli-

nicada; clinicado; clinicar; clínico; clinicopatológica; clinicopatológico; paraclínica; paraclíni-

co; Paraclinicologia; policlínica; policlínico; subclínica; subclínico. 

Neologia. O vocábulo Paraclínica e as duas expressões compostas Paraclínica Profiláti-

ca e Paraclínica Terapêutica são neologismos técnicos da Consciencioterapia. 

Antonimologia: 1.  Medicina Convencional. 2.  Clínica Médica. 3.  Terapêutica humana. 

4.  Ato médico. 5.  Enfermaria intrafísica. 6.  Medicação intrafísica. 

Estrangeirismologia: o approach terapêutico extrafísico; o follow up após o ato interas-

sistencial; o Iatrós e o Klinikós, termos antigos para descrever o médico cuidador de doentes aca-

mados. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Assistenciologia Multidimensional Cosmoética. 

Citaciologia. Segue a máxima terapêutica universal, também nas abordagens extrafísi-

cas:  O sorriso é o melhor remédio. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal homeostático; a força ortopensênica diante da pa-

tologia extrafísica e dos distúrbios da consciência; o holopensene da Baratrosfera; o holopensene 

da parapsicopatia reverberando na Terra; o holopensene ainda minoritário da homeostase intra-

consciencial; o holopensene para-hospitalar; os ortopensenes do microcosmo higienizado. 

 

Fatologia: a exigência de maturidade e Cosmoética ao lidar com intervenções interassis-

tenciais; a eliminação do egão mantendo naturalidade nas interrelações; as crenças nucleares, ou 

esquemas disfuncionais, alimentadores das patologias do psicossoma; a raiva, a mágoa, a culpa  

e o medo, dificultando a conexão amparador-amparando; o fato de a conscin poder “aprender  

a ser incapaz”, a partir de múltiplas frustrações, explicando a gênese da pusilanimidade; a recipro-

cidade afetiva acelerando as cicatrizações de mágoas, melindres e vitimizações da conscin emoci-

onalmente imatura; a difusão da Psicologia Positiva capaz de promover a substituição do compor-

tamento trafarista pelo traforista homeostático; o estudo autodidata da Psicologia Cognitiva sendo 

recurso intraconsciencial profilático, diagnóstico e terapêutico; a atenção às psicopatologias ori-

undas da Paragenética, ainda ignoradas nesta vida; as Tertúlias Conscienciológicas enquanto 

agente terapêutico disseminador das verpons e de energias salutares no planeta; a harmonização,  

à distância, de teletertulianos; a Antifisiologia da negação do envelhecimento humano gerando os 

candidatos a parapsicóticos após a dessoma; a limpeza de feridas infectadas feita pelo médico, en-

fermeiro ou auxiliar de enfermagem, sendo o exemplo intrafísico do pragmatismo interassistenci-
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al cara a cara; os ambientes hospitalares homeostáticos potencializando os recursos paraclínicos 

da equipe extrafísica especializada; a insuficiência da Medicina Convencional em proporcionar  

o bem estar íntimo e o alívio real, devido à ignorância quanto à holossomática e à projetabilidade 

lúcida (PL); a Higiene Consciencial, enquanto subespecialidade da Paraclínica; a Organização In-

ternacional de Consciencioterapia (OIC); o set consciencioterápico; as Dinâmicas Parapsíqui-

cas; a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP); o Centro de Altos Estudos da Consci-

enciologia (CEAEC); o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a As-

sociação Internacional do Parapsiquismo (ASSIPI); a Associação Internacional de Consciencio-

metria (Conscius); os cursos de campo Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), 

Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3 (ECP3) e Imersão Projecioterápica; o Curso 

Modular de Saúde da OIC; o Curso Higiene Consciencial; o Curso 40 Manobras Energéticas;  

o Holociclo; as Cognópolis; a clínica de Medicina extrafísicamente amparada por paraclinicólo-

gos e paracirurgiões; os polos de saúde (clínicas e hospitais) construídos em bairros afastados do 

centro da cidade, otimizando o atendimento comunitário, como no caso da Cleveland Clinic, em 

Ohio (EUA). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interassistência 

direta sem fronteiras interdimensionais; a voliciolina do tenepessista enquanto matéria-prima da 

interassistência a distância auxiliando procedimentos paraclínicos e paracirúrgicos; as energias 

assistenciais dos profissionais da saúde aproveitadas pelos amparadores no atendimento a consci-

exes doentes; a infinidade de consciexes carentes no extrafísico; o fato comum de a doença atingir 

primeiro o psicossoma para depois acometer o soma; a profilaxia das vulnerabilidades físicas, 

cognitivas e parapsíquicas, com base no contexto urbano local, nos esquemas disfuncionais e nas 

limitações paraperceptivas; a paraimunidade permanente; a vontade motivada e as repetições de 

hábitos novos promovendo o rapport da equipex com o intermissivista semperaprendente; o opor-

tunismo cosmoético dos amparadores ao ver a conscin iniciar o despertamento interassistencial de 

maneira lúcida; os hospitais extrafísicos; a parassepsia extrafísica; os ambientes assépticos de 

atendimento extrafísico; as enfermarias extrafísicas; a paracaquexia ou a condição mórbida da 

consciex em catatonia; o fato conhecido de o médico tentar salvar o paciente de dia, através das 

manobras de ressuscitação, e auxiliar na dessoma durante a noite, através da projetabilidade lúci-

da; as sequências de experimentos nos laboratórios conscienciológicos otimizadoras da autocura, 

aproximando o intermissivista da Paraterapeuticologia; a ofiex como sendo o local de maior uso 

dos recursos paraclínicos; a Paratecnologia no atendimento às conscins e consciexes doentes;  

o tratamento de doenças, como a lombalgia e a enxaqueca, otimizado através da intensificação de 

energias terapêuticas em projeções assistidas por amparadores técnicos em recursos paraclínicos; 

a Paraclínica sendo a 5
a
 ordem lógica do quadro de 70 especialidades da Conscienciologia; a Pa-

racirurgia como medida complementar à Paraclínica; a lucidez extrafísica sendo recurso paraclíni-

co prioritário para o assistente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Medicina–Higiene Consciencial–Paraclínica; o siner-

gismo intenção cosmoética–assistencialidade profícua. 

Principiologia: o princípio médico de salvar o paciente sempre, utilizando todos os es-

forços, sem hesitação, até a assistolia irreversível (40 minutos); o princípio da meritocracia do 

assistido e do assistente diante do auxílio técnico extrafísico; o princípio de transformar em 

oportunidade de interassistência a Psicopatologia recém-autodiagnosticada; o princípio da des-

dramatização; o princípio da não autovitimização; o princípio de toda autocura começar pela 

autocognição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 
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Teoriologia: a teoria projeciológica enquanto base de entendimento da Paraclínica;  

a teoria da “impotência aprendida” proposta por Martin Seligman (1942–), gênese da pusilani-

midade perante a Evoluciologia. 

Tecnologia: a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV), permitindo as abordagens paraclínicas da equipe extrafísica (equipex); a técnica do pa-

drão homeostático de referência; a técnica de qualificação autoconsciencioterápica da intenção: 

“por que?”, “para que?” e “para quem?”; a técnica do posicionamento pessoal; as técnicas 

consciencioterápicas de abordagem ao evoluciente; a técnica da Autorrefutaciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório 

conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o labo-

ratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Higie-

nistas; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colé-

gio Invisível da Policarmologia. 

Efeitologia: o efeito homeostático do neuroectoplasma na recomposição holossomática 

da consciência enferma; o efeito das projeções lúcidas; o efeito da ortopensenidade na depura-

ção dos valores existenciais. 

Neossinapsologia: o resgate de paraneossinapses no momento do approach extrafísico;  

a fixação das neossinapses na manutenção do novo comportamento, a partir das repetições sa-

dias. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico precedido das técnicas de higienização da cons-

ciência; a força da intenção cosmoética acelerando o ciclo evolutivo. 

Enumerologia: o fim da acídia; o autoultimato cosmoético; a tomada de decisão; a per-

cepção de melhoria íntima; o autodiagnóstico definitivo; o autenfrentamento auxiliado pelas inter-

venções paraclínicas; a autossuperação revigorante. A crise existencial sadia; o investimento dos 

amparadores; a contrapartida do amparando; o fortalecimento da relação amparador-amparando;  

o comportamento homeostático; a responsabilidade com a ortopensenidade; a Cosmoética viven-

ciada. 

Binomiologia: o binômio mórbido exaltação da juventude–vergonha da velhice; o en-

tendimento do binômio ego sintônico–ego distônico no autodiagnóstico do próprio temperamento; 

o binômio melin-recin fazendo a profilaxia da melex. 

Interaciologia: a interação Paraclínica-Paracirurgia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo agitação–imobilidade física–acalmia–domínio 

energético–maturidade. 

Trinomiologia: o trinômio patológico orgasmolatria-juvenilização-gerontofobia; o tri-

nômio cogniciofilia-eudemonia-autossuperação; o trinômio da mudança de hábito compreensão- 

-esforço-repetição; o trinômio terapêutico Clínica Médica–Projecioterapia–Paraclínica; o trinô-

mio paraclínico paciência-compreensão-intervenção; o trinômio indução-postergação-evitação  

a ser aplicado nos diferentes níveis de doença terminal, a partir da intervenção extrafísica. 

Polinomiologia: o polinômio da abordagem extrafísica mérito-predisposição-momen-

tum-approach. 

Antagonismologia: o antagonismo valores materiais excessivos / homeostase holosso-

mática; o antagonismo doença / saúde; o antagonismo mágoa / autocompreensão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a piora do estado de saúde ser parte do processo de me-

lhora definitiva; o paradoxo de a melhora da saúde se apresentar como parte do processo de 

dessoma (“melhora do adeus”). 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a lucidocracia; a democracia; a Parapoliticolo-

gia; a política da saúde; a Política Nacional da Saúde Ambiental. 

Legislogia: a lei do maior esforço; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a proexofilia; a tenepessofilia; a terapeuticofilia; a interassistenciofilia; a cog-

niciofilia; a bibliofilia; a cosmovisiofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a parapsicofobia; a superação da autorreflexofo-
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bia; a eliminação da errofobia; a epistemofobia; a catagelofobia; a cacorrafiofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Godot; a síndrome da abstinência da Baratrosfera. 

Maniologia: a mania de tomar remédios; a mania de doenças. 

Mitologia: o mito popular “ninguém volta para dizer o que há depois da morte” elimi-

nado pela projeção ressuscitadora comum em conscins enfermas. 

Holotecologia: a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca; a medicinoteca; a cognote-

ca; a conscienciometroteca; a projecioteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraclínica; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxia; a Parassemi-

ologia; a Paraterapêutica; a Projecioterapia; a Extrafisicologia; a Recinologia; a Proexologia;  

a Higiene Consciencial. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser reurbanizador; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipe extrafísica de consciencioterapeutas;  

a equipe extrafísica de para-higienistas; a equipe extrafísica de paracirurgiões. 

 

Masculinologia: o paraclinicólogo; o parassepsiólogo; o higienista; o conscienciômetra; 

o consciencioterapeuta; o clínico geral; o médico Hipócrates (460–370 a.e.c.), pai da medicina, 

introdutor do método clínico; o médico clínico britânico William Harvey (1578–1657), primeiro 

descritor do sistema circulatório; o enfermeiro; o auxiliar de enfermagem; o técnico em enferma-

gem; o doutor da alegria; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o projetor consciente; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o retomador de tarefa; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopes-

quisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o empreendedor; o to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a paraclinicóloga; a parassepsióloga; a higienista; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a médica clínica; a enfermeira; a auxiliar de enfermagem; a técnica em 

enfermagem; a doutora da alegria; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intra-

física; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a projetora consciente; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a retomadora de tarefa; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; 

a autopesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a empreem-

dedora; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens determinator; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens projectius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cotherapeuticus;  

o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paraclínica Profilática = os recursos paraclínicos utilizados na prevenção 

de doenças; Paraclínica Terapêutica = os recursos paraclínicos utilizados na cura de doenças. 

 

Culturologia: a cultura da saúde; a cultura da autopesquisa; a cultura da Autopsicote-

rapia; a cultura da autoconscienciometria; a cultura da Autoconsciencioterapia. 
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Autocogniciofilia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 recursos intraconscienciais 

indispensáveis do paraclínico na profilaxia de comorbidades holossomáticas e no atendimento  

a consciências necessitadas da assistência direta, frente a frente: 

1.  Autoconfiança. A noção da força psíquica do pensamento diante da pressão holopen-

sênica patológica, evitando a contaminação do ato interassistencial pela patopensenidade autoder-

rotista (autassédio). 

2.  Autoridade. A noção da Cosmoética norteando as medidas, recursos e limites do ato 

interassistencial, minimizando erros, dúvidas, ricochetes e “parcelamentos” evitáveis. 

3.  Autossustentabilidade. A noção da conexão mentalsoma-energossoma, possibilitan-

do os comandos de mobilização das energias, cortando interferências e rebarbas energéticas  

e promovendo a parassepsia do autodesempenho interassistencial. 

 

Autodeterminologia. Eis, na ordem alfabética, 4 exemplos de intervenções comuns no 

universo da Paraclínica, utilizadas na maioria das abordagens extrafísicas, em algum grau, dose 

ou forma, conforme cada caso: 

1.  Depuração pensênica. O reestabelecimento da autopensenidade a partir da perma-

nência em ambientes homeostáticos, harmônicos, recuperando consciexes com instabilidade emo-

cional, pensamentos saltuários, dispersivos e instáveis. 

2.  Impactoterapia. A exposição de verdades de maneira irresistível e irrefutável, atra-

vés da acareação extrafísica, patrocinada por amparador ou consciência com suposta ascendência 

sobre o acareado, paraolhos nos paraolhos, de maneira cosmoética. 

3.  Paracicatrização. A intervenção extrafísica na cicatrização de feridas emocionais 

(marcas no psicossoma) a partir do ectoplasma, corroborando os movimentos íntimos da autopes-

quisa franca, promovendo o reajuste holossomático. 

4.  Paraindução. A indução de sono terapêutico na dimensão extrafísica, após dessoma 

traumática difícil ou doença de alta morbidade (sofrimento). 

 

Paraclinicologia. A fim de esclarecer e exemplificar o assunto, citam-se 20 recursos pa-

raclínicos fundamentados na literatura Projeciológica e na vivência de pesquisadores da Consci-

enciologia (Ano-base: 2012), utilizados de modo direto no ato interassistencial e apresentados em 

ordem alfabética: 

01.  Harmonização. O lava-jato extrafísico, ou banho de energias, normalmente utiliza-

do na porta de acesso a cursos de campo, promovendo a assepsia das energias do aluno. 

02.  Inibição. Os animais extrafísicos, consciências subumanas, auxiliares na repressão  

e abrandamento da agressividade da consciência extrafísica enferma. 

03.  Isolamento. A parede de energias isolando determinado ambiente de atendimento 

extrafísico. 

04.  Megaeuforização. A volitação extrafísica em ambiente rico de fitoenergias, trazen-

do a sensação indescritível de bem estar íntimo e megaeuforização, gerando ortopensenes poten-

cializadores de reciclagens intraconscienciais (recins). 

05.  Otimização. O paramicrochip implantado no paracérebro do proexista, a fim de oti-

mizar o rendimento proexológico. 

06.  Parafixação. O estado vibracional ensinado à consciex ou conscin projetada, fixan-

do as parassinapses dos comandos de movimentação das energias, vincando marco parapsíquico 

sadio. 

07.  Parapensenização. O aparelho extrafísico na forma de capacete, acoplado à cabeça 

da consciex ou conscin projetada, compondo paratecnologia de efeitos benéficos para a penseni-

dade do assistido. 

08.  Pesquisa. A autoscopia interna e a heteroscopia permitindo ao pesquisador estudar 

as estruturas anatômicas em detalhes, de maneira vívida, sem similaridade com qualquer recurso 

humano 3D, ou peça anatômica. 
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09.  Potencialização. O aparelho extrafísico acoplado ao braço direito do epicon, a fim 

de potencializar a energização de alunos dos cursos de campo (ECP2, EPC3, Imersão Projeciote-

rápica). 

10.  Preparação. A projeção antefinal, promovida como recurso para atenuar os efeitos 

da dessoma e preparar a pré-consciex para novo curso extrafísico. 

11.  Rastreamento. A psicometria extrafísica (iconosgnosia) empregada no planejamen-

to do resgate de conscins e consciexes sabidamente enfermas e desaparecidas, por exemplo no ca-

so de acidentes aéreos. 

12.  Recapitulação. O exame de consciência patrocinado pelos amparadores na visão 

panorâmica projetiva, não relacionada a acidentes, promovendo profunda reflexão autoconscien-

cioterápica. 

13.  Recomposição. A destra estrategicamente posicionada sobre a fronte gerando efeito 

psicológico e energético na recomposição dos chacras superiores. 

14.  Reconfiguração. O neuroectoplasma usado para refazer o paracérebro da consciex 

neurologicamente enferma. 

15.  Refazimento. O arco voltaico paracerebral promovendo potente efeito no alívio da 

patopensenidade. 

16.  Relaxação. A cama extrafísica, local de repouso, parte da estrutura de atendimento 

à consciex doente. 

17.  Reparação. A retrocognição extrafísica, na condição de recurso terapêutico dosado, 

promovendo a autocompreensão e mudança do comportamento nosográfico a partir do autesclare-

cimento impactante e reestruturador. 

18.  Restabelecimento. A enfermaria extrafísica solidamente estabelecida em comunex 

ou na própria ofiex. 

19.  Reverberação. A Projecioterapia, quando a conscin se projeta parcialmente e per-

mite o trabalho assistencial dos amparadores técnicos com energias intensas no energossoma, re-

verberando em todo holossoma, facilitando as autossuperações. 

20.  Transfiguração. A transfiguração extrafísica do amparador no ente querido do as-

sistido, proporcionando a catarse emocional na superação da síndrome da autovitimização dentro 

do grupocarma. 

 

Limite. A Paraclínica é aplicada até o limite do mérito no qual a consciência assistida 

apresenta paracognição potencial ou possível para exercer a mudança pensênico-comportamental, 

gerada pelo ato interassistencial. Após esse limite o approach é intervencionista, radical, a fim de 

tratar a enfermidade agora mais densa, não raro somatizada, através da Paracirurgia, último recur-

so de atendimento meritório multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoultimato  cosmoético:  Megadecidologia;  Homeostático. 

02.  Geronte  evolutivo:  Gerontologia;  Homeostático. 

03.  Neovalor:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Paraassepsia  Antecipada:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Saber:  Serenologia;  Neutro. 

08.  Saúde  ambiental:  Paraecologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 
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11.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

 

A  INTERASSISTÊNCIA  DIRETA,  FACE  TO  FACE,  POTENCI-
ALIZA  OS  RECURSOS  DA  PARACLÍNICA  ATRAVÉS  DA  SI-
NERGIA  ENTRE  AMPARADOR-EPICENTRO-ASSISTIDO,  LE-

VANDO  AO  ALÍVIO  E  REMISSÃO  DE  PARAENFERMIDADES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atuou na condição de paraclínico(a)? Conhece 

os efeitos da interassistência direta, não apriorista, diante da consciência enferma? Qual nível de 

prioridade você dedica à Paraclínica? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Morte e a Vida de Charlie. Título Original: Charlie St. Cloud. País: EUA; & Canadá. Data: 2010. Du-

ração: 99 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Dire-

ção: Burr Steers. Elenco: Zac Efron; Charlie Tahan; Amanda Crew; Ray Liota; Kin Bassinger, Tegan Moss, Donal Lo-

gue. Produção: Michael Fottrell; Jared Leboff; & Marc Platt. Roteiro: Craig Pearce; & Lewis Colick, baseado na novela 

de Ben Sherwood The Death and Life of Charlie St. Cloud. Fotografia: Henrique Chediac. Música: Rolfe Kent. Estúdio: 
Universal Pictures; Relativity Media; & Marc Platt Productions. Distribuidora: Paramount Pictures Brasil. Sinopse: Os 

irmãos Charlie (Zac Efron) e Sam (Charlie Tahan) eram grandes parceiros, mas trágico acidente os separou. Apesar disso, 

Charlie conseguiu manter contato com Sam após a morte, tornando-se, porém, estranho e recluso, abandonando futuro 
promissor para trabalhar no cemitério da pequena cidade. Anos mais tarde, Charlie reencontra a jovem Tess Carol 

(Amanda Crew) e passa a sentir forte atração. Agora, Charlie precisa decidir entre manter a promessa de nunca mais aban-

donar o irmão, ou dar novo rumo para a vida. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Leite, Hernande; Proposta de Descrição e Caracterização da Síndrome de Godot; Artigo; Conscientia; Re-

vista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 14 enus.; 3 filmes; Foz do Iguaçu, PR; 
Abril-Junho, 2010; páginas 208 a 214. 

2.  Martins, Eduardo; Higiene Consciencial Aplicada à Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 5 notas; 6 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 
2011; páginas 251 a 260. 

3.  Seligman, Martin E. P.; Florescer: Uma Nova Compreensão sobre a Natureza da Felicidade e do Bem-

estar (Flourish); revisor Fernanda Hamann de Oliveira; trad. Cristina Paixão Lopes; 362 p.; 10 caps.; 87 enus.; 10 gráfs.; 
17 tabs.; 1 website; 261 notas; 315 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 15 a 208. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
gina 964. 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7cm; enc. 

4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 

42, 127, 147, 152 e 367. 

 

E. M. 
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P A R A C O M P R E E N S I B I L I D A D E    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paracompreensibilidade interassistencial é a qualidade ou capacidade de 

percepção, compreensão e atuação cosmoética da consciência lúcida, parapsíquica, perante o mo-

mento evolutivo das demais consciências e do Planeta, sem manisfestar qualquer fator de 

desequilíbrio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo compreensibilidade procede do idioma Latim, 

comprehensibilitas, de comprehensibilis, e este de comprehendere, “apoderar-se de; tomar; 

agarrar; prender; tomar juntamente; abranger; compreender”. Surgiu no Século XIX. O prefixo 

inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo 

assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou 

adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar 

presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de 

alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Parainteligibilidade interassistencial. 2.  Paraperceptibilidade interas-

sistencial. 3.  Abordagem interassistencial holomadura. 4.  Perspicuidade interassistencial. 5.  Te-

ática parapsíquica interassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas paracompreensibilidade interassistencial, para-

compreensibilidade interassistencial esboçante e paracompreensibilidade interassistencial 

avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Incompreensibilidade interassistencial. 2.  Indisponibilidade interas-

sistencial. 3.  Cascagrossismo interassistencial. 4.  Ininteligibilidade interrelacional. 5.  Aborda-

gem anticosmoética. 6.  Imaturidade parapsíquica. 7.  Iscagem inconsciente. 

Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade interassistencial pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Compreen-

damos a imaturolândia. Compreendamos o incompreensível. Compreensibilidade: ferramenta 

autodesassediadora. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a autopensenização traforista; 

a autopensenidade acolhedora; o ato de pensenizar cosmoeticamente perante as imaturidades  

alheias. 

 

Fatologia: a acalmia perante quaisquer manifestações conscienciais; a ausência de pre-

conceitos; a ausência de arrogância; a ausência de ansiedade; o ato de saber escutar a real necessi-

dade do assistido; a compreensão dos limites da assistência; a hierarquia aceita sem melindres;  

a anticonflitividade; a impactoterapia; a criatividade ampliando as possibilidades interassistenci-

ais; o mentalsoma superintendendo até mesmo a tacon, quando necessário; a dosificação interas-

sistencial; o ato de saber aguardar o momento oportuno; os insights; o ato de criar as oportunida-

des sem expectativas assediadoras; a condição de sempre fazer o melhor ao alcance, de acordo 

com os limites máximos da autopensenidade; os resgates grupocármicos; os inúmeros e incansá-

veis convites pró-evolutivos; as intermináveis mimeses por parte do assistido; os locais com ho-

lopensenes estigmatizados; a realidade mesológica do ambiente ou do Planeta no qual se vive;  
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o olhar traforista perante o assistido e os cenários interassistenciais; o heterassédio sempre presen-

te nas cobranças frequentes indicando a total incompreensibilidade; as assepsias da língua vene-

nosa; o comportamento doentio do praticante do bullying; a perda de paciência de qualquer or-

dem; a megafraternidade; a aquisição do senso universalista; o anonimato interassistencial; o res-

peito aos limites conscienciais alheios; a tranquilidade perante o momento evolutivo da humani-

dade. 

 

Parafatologia: a paracompreensibilidade interassistencial; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; o amparo de função; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; 

os acoplamentos; as assins; a soltura do energossoma; a clarividência; o ato de saber ouvir o am-

parador extrafísico; os extrapolacionismos parapsíquicos; a liberação intencional, sem medo, das 

ECs através da vontade, favorecendo a interassistência; a compreensão dos efeitos da multidimen-

sionalidade e da multiexistencialidade nos complexos intrincamentos conscienciais e sociais; os 

resgates na Baratrosfera; as retrocognições desencadeadas antes, durante e após as vivências inte-

rassistenciais; a descoincidência vígil homeostática; o arco voltaico craniochacral; o parapsi-

quismo evidenciando a realidade multidimensional do assistido; a paracompreensibilidade inte-

rassistencial sendo ponto favorecedor para o acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE)  

e à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo disponibilidade 

interassistencial–oportunidades evolutivas; o sinergismo parapsíquico; o sinergismo patológico 

expectativa-frustração. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do menos 

doente assistir ao mais doente; o princípio da evolução estar calcada na interassistência; o prin-

cípio cosmoético de estar disponível interassistencialmente 24 horas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na compreensão das esco-

lhas e direitos alheios, mesmo quando antievolutivos. 

Teoriologia: a teoria de as interprisões grupocármicas estimularem a necessidade da 

paracompreensibilidade e da interassistencialidade na convivência multidimensional. 

Tecnologia: a técnica da ausência de expectativas; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica do detalhismo; a técnica da heterocrítica cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado cosmoético interassistencial contribuindo na melhoria 

da paracompreensibilidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o labo-

ratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito do holopensene acolhedor contribuindo para os resultados interas-

sistenciais; o efeito antiassistencial da conduta pré-julgadora trafarística; o efeito profilático  

e lúcido de não pensenizar mal de ninguém; o efeito da paracompreensibilidade otimizando a au-

tevolução. 

Neossinapsologia: a incompreensibilidade atravancando a vivência de neossinapses in-

terassistenciais; as neossinapses e paraneossinapses interassistenciais promovidas pelo ampara-

dor quando o amparando permite; a criticidade sadia favorecendo as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo compreensão-interassistência; o ciclo pato-

lógico incompreensão–heterocríticas trafaristas–heterassédio–interprisão; o ciclo homeostático 

compreensibilidade–abordagem adequada–dosificação–interassistência assertiva. 

Enumerologia: o fato de a incompreensão comprometer as possibilidades interassisten-

ciais; o fato de a heterocrítica excessiva comprometer as possibilidades interassistenciais; o fato 
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de a omissão deficitária comprometer as possibilidades interassistenciais; o fato de a síndrome do 

bonzinho comprometer as possibilidades interassistenciais; o fato de a ausência de técnica 

comprometer as possibilidades interassistenciais; o fato de o antiexemplarismo comprometer as 

possibilidades interassistenciais; o fato de o egocentrismo comprometer as possibilidades inte-

rassistenciais. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-hete-

roperdoamento; o binômio tacon-tares; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade. 

Interaciologia: a interação amparador extrafísico–amparador intrafísico potencializan-

do a paracompreensibilidade. 

Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; o crescendo incompreensão-tolerân-

cia-compreensibilidade-paracompreensibilidade. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio com-

preensão-acolhimento-esclarecimento; o trinômio observação acurada–escuta técnica–interven-

ção precisa. 

Polinomiologia: o polinômio parapsiquismo-megacompreensão-megafraternidade-uni-

versalismo; o polinômio (assertivo) percepção-parapercepção-abordagem-interassistência.  

Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / paciência; o antagonismo incompreensi-

bilidade / compreensibilidade; o antagonismo atenção / dispersividade; o antagonismo superfi-

cialidade / detalhismo; o antagonismo cobrança excessiva / acolhimento; o antagonismo explici-

tação cosmoética / sinceridade rude; o antagonismo maxipeça do minimecanismo interassis-

tencial / minipeça do maximecanismo interassistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais compreensão se adquire, mais incompreen-

são se percebe à volta; o paradoxo de a agressividade poder ser o pedido de ajuda. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a política da não interferên-

cia; a política de compreender o direito alheio de expressar-se antievolutivamente. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à compreensão das imaturidades evolutivas 

de toda ordem. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a conscienciometrofobia; o medo das repercussões holosso-

máticas por parte do assistente antes, durante e / ou pós-assistência. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a extinção da síndrome do 

justiceiro; a supressão da síndrome da imaturidade consciencial; a suspensão da síndrome do an-

siosismo; a eliminação da síndrome da subestimação consciencial. 

Mitologia: o mito da imutabilidade da consciência. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca; a convivioteca; 

a grupocarmoteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca; a paradireitoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercep-

ciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Desassediologia; a Consciencioterapia; a Holo-

maturologia; a Paradiplomacia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin paracompreensiva na condição otimizada auto e hetero-

desassediadora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolu-

ciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens comprehensivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paracompreensibilidade interassistencial esboçante = a atuação cosmoé-

tica pautada na imperturbabilidade inicial perante determinada manifestação antievolutiva alheia; 

paracompreensibilidade interassistencial avançada = a atuação cosmoética pautada na imper-

turbabilidade pessoal, multidimensional, vivenciada perante qualquer manifestação antievolutiva 

alheia. 

 

Culturologia: a cultura da Megafraternologia; a cultura da paz; a cultura da intelectua-

lidade; a cultura da Parapercepciologia; a cultura da interassistencialidade. 

 

Caracterologia. A falta de paracompreensibilidade interassistencial pode gerar estigma-

tizações e assédio. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 personalidades mal compreendidas 

ao longo do tempo: 

01. Bissexuais. 

02. Bruxas. 

03. Cê-dê-efes. 

04. Chefes. 

05. Extraterrestres. 

06. Gênios. 

07. Homossexuais. 

08. Índios. 

09. Loucos. 

10. Madrastas. 

11. Místicos. 

12. Neoparadigmatas. 

13. Nerds. 

14. Obesos. 

15. Prostitutas. 

16. Questionadores. 

17. Religiosos. 

18. Sogras. 

19. Transexuais. 

20. Travestis. 

 

Propulsores. Eis, na ordem alfabética, 10 ações cosmoéticas, passíveis de serem aplica-

das a partir da vontade pessoal, demonstrando inteligência evolutiva (IE) e favorecendo o desen-

volvimento da paracompreensibilidade interassistencial: 

01. Antiprocrastinação. 

02. Antivitimização. 
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03. Autocompreensibilidade. 

04. Autoconscientização multidimensional (AM). 

05. Autorganização evolutiva. 

06. Docência conscienciológica. 

07. Domínio das bioenergias. 

08. Escrita da megagescon pessoal. 

09. Postura antiqueixa. 

10. Tenepes. 

 

Tabelologia. A partir de análises comportamentais e energéticas podem-se confrontar 15 

polaridades antagônicas, dispostas na ordem alfabética, entre realidades patológicas e sadias, en-

volvendo a paracompreensibilidade interassistencial, possíveis de serem examinadas no dia a dia: 

 

Tabela  –  Cotejo  Paracompreensibilidade  /  Incompreensibilidade 

 

N
os

 Paracompreensibilidade Incompreensibilidade 

01.  Autodesassédio Autassédio 

02.  Democracia Autoritarismo 

03.  Heterodesassédio Heterassédio 

04.  Mudança sadia de bloco pensênico Ruminação patopensênica 

05.  Omissão superavitária Omissão deficitária 

06.  Ortopensenidade Patopensenidade 

07.  Pacificação íntima Emocionalismo 

08.  Paradiplomacia Belicismo 

09.  Parapsiquismo atuante Cascagrossismo 

10.  Proatividade Reatividade patológica 

11.  Reconciliação  Interprisão  

12.  Reflexão  Impulsividade 

13.  Respeito Repressão 

14.  Tares Paternalismo 

15.  Tranquilidade íntima Agressividade 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 20 questões visando contribuir para a avaliação da realidade paracompreensiva 

pessoal, considerando não ser possível melhorar o nível de assistência sem melhorar o nível de 

paracompreensibilidade: 

01. Autavaliação. Quais fatos, parafatos e conquistas evolutivas pessoais indicam a am-

pliação da paracompreensibilidade diante das vivências interassistenciais? 

02. Autodiscernimento. Você ainda permite a adrenalina predominar no soma? Por 

quais motivos? 

03. Autodoação. Você está disponível para compreender as dificuldades das demais 

consciências? 

04. Autolucidez. Qual a frequência de reclamações pessoais diante da realidade do pla-

neta Terra no último ano? 
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05. Autoposicionamento. Nas oportunidades interassistenciais, na maior parte das ve-

zes, você é assertivo na tarefa do esclarecimento? 

06. Autorresponsabilidade. Cada veículo do holossoma utilizado por você, contribui, 

predominantemente, para gerar assédio ou desassédio? 

07. Autossuperação. Você guarda mágoa de alguma consciência? Por qual razão? 

08. Bioenergia. O quanto você compreende a importância de dominar as energias? Essa 

compreensão transparece na prática diária? 

09. Compléxis. Você compreende a importância e as repercussões de ser completista, 

nesta vida, perante si próprio, os amigos evolutivos e os desafetos multiexistenciais? 

10. Convivialidade. Você, nas interações do dia a dia, ainda vira a cara para alguma 

consciência?  

11. Cosmoética. Você fala apenas o necessário ou carrega nas tintas? 

12. Empatia. Qual o tamanho da compreensão pessoal diante das imaturidades alheias? 

Você se considera mais empático ou menos empático? 

13. Exemplarismo. O percentual das ações praticadas por você afetam positivamente os 

contextos egocármico, grupocármico e policármico? 

14. Heterassistência. Você comprende o quão assistencial é se deixar ser assistido? 

15. Hiperacuidade. Qual o nível de detalhismo pessoal nas interações assistenciais? 

16. Minipeça. Você se considera minipeça interassistencial? Quais os indicadores? 

17. Proatividade. Diante das oportunidades interassistenciais inesperadas você age ou 

deixa para a próxima? 

18. Ritmo. Você prefere o marasmo evolutivo ou a aceleração evolutiva? 

19. Traforismo. No último triênio, você se indignou ou fez comentários depreciativos  

a respeito do local onde nasceu ou vive atualmente? 

20. Verpons. Você, hoje, diante das verdades relativas de ponta existentes, ainda não di-

gere as infantilidades evolutivas de alguém do grupocarma? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paracompreensibilidade interassistencial, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01. Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02. Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03. Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04. Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

06. Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07. Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08. Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09. Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

10. Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11. Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12. Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13. Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14. Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

15. Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático.  
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A  CONSOLIDAÇÃO  DA  PARACOMPREENSIBILIDADE  INTER-
ASSISTENCIAL  PESSOAL  É  CONTRIBUIÇÃO  INESTIMÁVEL  

EM  FAVOR  DO  AUTO  E  HETERODESASSÉDIO  E  DA  IM-
PLANTAÇÃO  DA  MEGAFRATERNIDADE  NESTE  PLANETA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a importância de respeitar o mo-

mento evolutivo das demais consciências? Na escala de 1 a 5, qual o grau pessoal de paracompre-

ensibilidade interassistencial pessoal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Lendas da Vida. Título Original: The Legend of Bagger Vance. País: EUA. Data: 2000. Duração: 126 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção & Produção: Robert Redford. 

Elenco: Will Smith; Matt Damon; Charlize Theron; Bruce McGill; Lane Smith; Thomas Jay Ryan; Dan Beene; & Jack 

Lemmon. Roteiro: Jeremy Leven. Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: A paixão pelo golfe é o pano de fundo da estra-

nha relação entre o ex-jogador deprimido Rannulph Junnah (Matt Damon) e o homem misterioso chamado Bagger Vance 
(Will Smith), determinado a ajudá-lo a reencontrar-se ensinando sobre a arte de viver. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
241 a 508. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 502 e 796. 

 

L. R. 
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P A R A C O N C E P T Á C U L O    M E N T A L S O M Á T I C O   
( P A R A C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paraconceptáculo mentalsomático é o aparato paracerebral (Mentalso-

matologia) hígido, permitindo à consciência parapsíquica autolúcida, captar, contribuir e disponi-

bilizar paraconhecimentos conscienciológicos heurísticos avançados, de origem intermissiva para 

enriquecer, de modo teático, a própria tarefa assistencial do esclarecimento (tares) cosmovisioló-

gica e gesconográfica.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo conceptáculo deriva do Idioma Latim conceptaculum, “lugar 

onde algo é concebido, receptáculo”. O termo mental procede também do idioma Latim Tardio, 

mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensa-

mento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, 

somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Sécu- 

lo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Pararreceptáculo mentalsomático. 2.  Paracumulador mentalsomáti-

co. 3.  Paranicho ideativo. 4.  Incubadora paracerebral. 5.  Paraútero intelectivo. 6.  Paraviveiro 

mentalsomático. 6.  Criadouro paracerebral.  

Cognatologia. Eis em ordem alfabética 26 cognatos derivados do vocábulo conceptácu-

lo: autoconceptáculo; autoneoconceptáculo; autoparaconceptáculo; concepção; concepcional; 

conceptacular; conceptibilidade; conceptismo; conceptista; conceptiva; conceptível; conceptivo; 

concepto; conceptual; conceptualismo; conceptualista; conceptualizada; conceptualizado; con-

ceptualizar; inconceptibilidade; inconceptível; inconcepto; megaconceptáculo; neoconceptáculo; 

paraconceptáculo; paraneoconceptáculo. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraconceptáculo mentalsomático, paraconcep-

táculo mentalsomático simples e paraconceptáculo mentalsomático complexo são neologismos 

técnicos da Paracerebrologia. 

Antonimologia: 1.  Conceptáculo  cerebral. 2.  Receptáculo cognitivo cerebral. 3.  He-

misférios cerebrais.  

Estrangeirismologia: o paracérebro e o mentalsoma na condição de raison d’être da 

evolução consciencial; o ajuste do dial para sintonia fina da paracaptação avançada; o link com as 

Centrais Extrafísicas facilitado pela qualidade do autoparaconceptáculo mentalsomático; os 

devices paracerebrais autoparapsíquicos sofisticados; o modus operandi tecnoparapsíquico; o Pa-

raperceptarium; o Cosmocognitarium; o Autorretrocognitarium; o Cognitarium; o Elucidarium; 

o Heuristicarium; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Gesconografologia Cosmovisiológica.  

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Verpons são 

paraconcepções. Paraconceptáculos incubam megagescons. Existe prenhez ideativa. Há para-

concepções ectópicas. Paraconcepções fortalecem autoconvicções. Há proles mentaissomáticas. 

Paraconceptáculos geram neocognições.  

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema, classifi-

cadas em 3 subtítulos:   

1.  “Conceptáculo. Conceptáculo é o conceito de conceber, contudo diferente do con-

ceito de concepção. Se você tem autoconsciência do que recebe, colabora na concepção, porém 

concebe e acrescenta mais do que um mero agente-receptáculo”.  

2.  “Mentalsoma. O mentalsoma, depurado ao máximo, é a síntese última da evolução 

da consciência entrevista por nós, neste momento evolutivo. Assim, reunimos tudo o que conquis-

tamos, através de milênios e milênios, no paracérebro”. 
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3.  “Organizadores. O paracérebro é o princípio organizador ou a causa eficiente da 

Paragenética Pessoal. A Paragenética Pessoal é o princípio organizador do mentalsoma. O men-

talsoma é o princípio organizador do psicossoma. O psicossoma é o princípio organizador do 

soma”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paracerebralidade; o holopensene pessoal para-

psíquico parapolímata; a fôrma holopensênica autorreceptiva interassistencial; a autopensenidade 

paradireitológica tarística; a autopensenização cosmoética; o materpensene interassistencial técni-

co; os autoneopensenes; a autoneopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; a autopensenidade linear; a autopensenização criativa; a auto-

pensenosfera heurística; o materpensene ideativo original; a mudança qualificada de bloco auto-

pensênico. 

 

Fatologia: a autocriatividade sadia; a autoincubadora de ideias evolutivas; a habilidade 

tarística inventiva; a autoprodutividade conscienciológica ininterrupta, fruto da autopesquisa di-

nâmica; a matriz mental hígida; a autocoerência relativa favorecendo a extração de neoideias au-

tevolutivas do conceptáculo intelectivo; o autoberçário de ideias conscienciológicas afins; as me-

táforas técnicas enriquecendo a estilística pessoal; as fissuras autocognitivas a identificar e repa-

rar; o sedentarismo intelectual atuando na condição restringidora de neoverpons; o cérebro físico 

ainda desconhecido, apesar dos megaesforços das Neurociências; o medo e a desinformação 

quanto à evolutividade caminhando juntas; a baixa autestima intelectual prejudicando as autorre-

novações mentaissomáticas; a fricção de cabeças da verbetografia garantindo a higidez men-

talsomática dos intermissivistas agitadores de ideias; a recomposição neuronial necessária para 

criação das rotas cerebrais alternativas; a falta de disciplina e assiduidade nas autopesquisas para-

psíquicas bloqueando o conteúdo informativo mentalsomático; as autorrepressões emocionais di-

ficultando a instalação do autoconceptáculo intelectivo; a autodidaxia contribuindo para a catálise 

autocognitiva; a visão religiosa distorcida, quanto à perenidade consciencial pós-dessoma, eterni-

zando posturas mentais rígidas; o ato de decantar o paracérebro quando na intrafisicalidade;  

o aquecimento cerebral necessário oferecido pelos debates conscienciológicos, elevando o nível 

das pesquisas grupais; os pré-requisitos autocognitivos e evolutivos básicos para os Cursos Inter-

missivos (CIs); o cérebro considerado, erroneamente, a essência da personalidade humana; a ver-

bação e o autexemplarismo, fixadores de conteúdos holomnemônicos a serem recuperados em 

ressoma vindoura; a preferência pelas palavras-síntese sesquipedais; a utilização confortável dos 

neuroléxicos analógicos; a qualidade avançada das neoideias inatas; o preparo cuidadoso da auto-

posteridade gesconográfica cosmovisiológica autorrevezamental a confiança na autocognição ad-

quirida ao longo da seriéxis; a conteudística intelectual refinada, polivalente e alimentada de mo-

do permanente; a autocriatividade multímoda cosmoética; a verponogênese consciencial relacio-

nada à recente intermissão; o êxito evolutivo da autosseriéxis atrelada, de modo indescartável, ao 

amadurecimento autocognitivo.  

 

Parafatologia: o paraconceptáculo mentalsomático; a soltura mentalsomática; o paracé-

rebro estuante de neoverpons; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático coadjutor  

à condição de usina geratriz ideativa; a manutenção nutricional permanente do paraconceptáculo 

autocognitivo; a renovação contínua dos dicionários paracerebrais; a conexão direta da holomne-

motécnica pessoal com o paracérebro; a reprodução fiel de temas tarísticos cursistas, segundo as 

matrizes originais extrafísicas; os extrapolacionismos mentaissomáticos consolidados; a fonte 

mentalsomática autoparapsíquica inesgotável; a autoparapsicofonia espontânea e autêntica; os 

males da base cultural parapsíquica despriorizada; o paraconceptáculo mentalsomático cultivado 

diuturnamente; os desbloqueios corticais e paracorticais removidos pelo neuroectoplasma e a pa-

ratecnologia; as parassincronicidades acachapantes devidas à autobagagem intelectual; a autopa-

raprocedência revelada na dileção temática pela autopesquisa; a ebulição autocriativa parapsíqui-
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ca constante elaborada no mentalsoma; a parafisiologia holossomática sustentada pelo paracére-

bro; o paraconceptáculo criando o estilo tarístico e parapsíquico próprio; o burilamento crítico do 

autotemperamento e da paragenética pessoal a partir do paracérebro; o aparato paracerebral profí-

cuo alimentado em multividas; a autopriorização do evolutivamente essencial sintetizado no para-

cérebro; a busca incessante pela renovação interlocutiva com amparadores polímatas a partir da 

paratelepatia; a paraprodução do autoconhecimento conscienciológico; a autoconsciência da para-

cerebralidade; a neoconcepção mentalsomática dependente do incremento ideativo cosmoético;  

a verificação das parafontes ideativas; a paracaptação direta do discurso tarístico dos amparadores 

extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisa da autoconsciência–autopesquisa da consciên-

cia; o sinergismo cultura parapsíquica–autopesquisa científica; o sinergismo paraconceptáculo- 

-verponogênese; o sinergismo das simulcognições; o sinergismo cosmovisiológico; o sinergismo 

das mundividências. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da liberdade da volição; o prin-

cípio da descrença (PD); o princípio da automotivação pró-mentalsomática; o princípio da 

autaprendizagem experimental; o princípio do omniquestionamento; o princípio da autevolu-

tividade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ampliando a paracaptação multidi-

mensional; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código multidimensional da Paradireitolo-

gia conferindo as fontes das neoideias; o codex subtilissimus pessoal. 

Teoriologia: a teoria das ideias inatas; a teoria da parapensenidade; a teoria da Pare-

pistemologia; a teoria do paraconhecimento; a teoria da paracomunicação; a teoria da semipos-

sessão benigna; a teoria da autopsicofonia. 

Tecnologia: a técnica da interlocução tarística; a inteligência evolutiva (IE) criativa 

presente na técnica da migração de conceitos; a técnica da comunicação assertiva; a técnica da 

recuperação de cons; a técnica da ancoragem autorreciclogênica; a técnica da autorreestrutura-

ção pensênica; a técnica da autodidaxia conscienciológica; a técnica gesconográfica das 3 ca-

deiras. 

Laboratoriologia: o labcon pararreceptivo; o laboratório conscienciológico Tertuliari-

um; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico 

da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararecerebrologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível da Paraeducação; o Colégio Invisível da Despertologia; o Co-

légio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio In-

visível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Autorganização. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da paracaptação de neoideias intermissivas; os efeitos 

notórios da interassistencialidade tarística; os efeitos catalíticos das neoverpons; os efeitos qua-

litativos da maturidade autocognitiva; os efeitos benéficos da autorrecuperação de cons; os 

efeitos homeostáticos da gesconografia verponística; os efeitos duradouros da tares cosmovisio-

lógica. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelo autodesassédio mentalsomático; as 

neossinapses oriundas da autorreeducação psicossomática; as neossinapses criadas pela autossi-

nalética energoparapsíquica; as neossinapses nascidas do autodomínio somático; as neossinap-

ses recuperadas do paracérebro; as neossinapses recompostas pela paratecnologia. 

Ciclologia: o turno mentalsomático conectado ao ciclo circadiano; o ciclo ressomático; 

o ciclo seriexológico; o ciclo mudancista multidimensional; o ciclo evolutivo; o ciclo laborioso 

verponístico; o ciclo inspiracional. 
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Enumerologia: o paraconceptáculo erudito; o paraconceptáculo maduro; o paracon-

ceptáculo profícuo; o paraconceptáculo veterano; o paraconceptáculo polímata; o paracon-

ceptáculo operoso; o paraconceptáculo cosmovisiológico.  

Binomiologia: o binômio interlocução-interdiscurso; o binômio coloquialismo–lingua-

gem culta; o binômio Epistemologia-Parepistemologia; o binômio conceito-concepção; o binô-

mio conteúdo-forma (confor); o binômio emissão-recepção; o binômio captação-transmissão. 

Interaciologia: a interação leitura-neoconcepção; a interação conhecimento-paraco- 

nhecimento; a interação abertismo-criatividade; a interação liberdade de expressão–captação de 

neoideias; a interação desrepressão-criação; a interação pesquisa-parapesquisa; a interação 

parambiente-paracontexto. 

Crescendologia: o crescendo irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracére-

bro; o crescendo gescon-megagescon; o crescendo paraconcepção-neoverpon; o crescendo 

ideia-neoideia-verpon; o crescendo cerebralidade-biparacerebralidade; o crescendo visão-

cosmovisão.  

Trinomiologia: o trinômio ideia-hipótese-teoria; o trinômio iniciativa-executiva-acaba-

tiva; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–

–percepções extrassensoriais; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio intelectualidade- 

-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio membros-tronco-cabeça; o trinômio devaneio-di-

vagação-elocubração; o trinômio informação-captação-transmissão; o crescendo cérebro- 

-mentalsoma-paracérebro. 

Polinomiologia: o polinômio associação ideativa–ideias afins–ideias inatas–ideias ana-

lógicas; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio audição-escuta-assimilação-apropria-

ção; o polinômio letras-palavras-expressões-frases; o polinômio concepção-criação-invenção- 

-inovação; o polinômio obviedade-platitude-previsibilidade-simploriedade; o polinômio ilusão- 

-imaginação-realidade-pararrealidade. 

Antagonismologia: o antagonismo mesmice / renovação; o antagonismo emocionalida-

de / racionalidade; o antagonismo jejuno / veterano; o antagonismo autoinovação ideativa / au-

tomimese ideativa; o antagonismo nutrição mentalsomática / anemia mentalsomática; o antago-

nismo neoconcepção / repetição; o antagonismo original / cópia. 

Paradoxologia: o paradoxo de as Centrais Extrafísicas estarem disponíveis a todos, po-

rém sendo acessada apenas por alguns; o paradoxo da invisibilidade do paracérebro gerando 

ideias concretas; o paradoxo parapsíquico de a proximidade do óbvio poder dificultar as autopa-

rapercepções. 

Politicologia: a parapsicocracia; a mentalsomatocracia; a conscienciocracia; a discerni-

mentocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis da Paragética; as leis da Parafisiologia Holossomática; as paraleis 

da Cosmoética; as leis de causa e efeito; a lei do progresso; a lei do mérito evolutivo; a lei do 

megaesforço parapsíquico. 

Filiologia: a intelectofilia; a cosmopensenofilia; a mentalsomatofilia; a parapercepciofi-

lia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a autocogniciofilia; a autopesquisofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome da preguiça 

mental; a síndrome do oráculo; a síndrome da douta ignorância; a síndrome da fissura autocog-

nitiva; a síndrome da hipomnésia; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a mania de desvalorizar o autoparapsiquismo intelectual; a mania de pro-

crastinar a autopesquisa científica. 

Holotecologia: a cerebroteca; a autocognoteca; a intelectoteca; a evolucioteca; a neuro-

teca; a recinoteca; a recicloteca; a psicoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracerebrologia; a Cosmovisiologia; a Verponologia; a Pense-

nologia; a Heuristicologia; a Interassistenciologia; a Paraneurologia; a Verponogenologia; a Cos-

moeticologia; a Despertologia; a Autevoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin grosse tête; a conscin lúcida; a personalidade neofílica; a isca 

humana lúcida; a consciênçula; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin criativa; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor de ideias inatas; o autor; o intelectual; o verbe-

tista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o verponista; o autopesquisador; o enciclopedista; o epicon 

lúcido; o autorrevezamentista; o paracientista autocrítico; o leitor heterocrítico; o acoplamentista; 

o projetor lúcido; o crítico social; o crítico parassocial.  

 

Femininologia: a agente retrocognitora de ideias inatas; a autora; a intelectual; a verbe-

tista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a verponista; a autopesquisadora; a enciclopedista; a epicon 

lúcida; a autorrevezamentista; a paracientista autocrítica; a leitora heterocrítica; a acoplamentista; 

a projetora lúcida; a crítica social; a crítica parassocial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Ho-

mo sapiens irrumptor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraconceptáculo mentalsomático simples = o aparato paracerebral do ci-

entista parapsíquico ético; paraconceptáculo mentalsomático complexo = o aparato paracerebral 

do paracientista intermissivista cosmoético autoparapsíquico. 

 

Culturologia: a cultura geral; a Paraculturologia da Paracerebrologia; a cultura para-

psíquica; a cultura tarística; a cultura científica autopesquisística; a cultura polímata cosmoéti-

ca; a cultura superficial de verniz; a cultura interassistencial erudita. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paraconceptáculo mentalsomático, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autoconfiança  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Biparacerebralidade:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

05.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Holomnemoparatecnologia:  Holomnemonicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Incubação  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Incubadora  conscienciológica:  Neoverponologia;  Homeostático. 

11.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

12.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

13.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 
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PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  INTERASSISTENCIAL  

AUTOLÚCIDA,  O  USO  TARÍSTICO  DO  PARACONCEPTÁCU-
LO  MENTALSOMÁTICO  PERMITE  PARAMETRIZAR  O  NÍVEL  

COSMOVISIOLÓGICO  DO  PRÓPRIO  CURSO  INTERMISSIVO.   
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a pararrealidade do autopara-

conceptáculo mentalsomático? Busca aproveitá-lo na elaboração de palestras, artigos, cursos, 

verbetes e livros conscienciológicos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a Ed. Marina 

Thomaz; pref. 2a Ed. Daniel Muniz; pref. 3a Ed. Cristina Arakaki; pref. 4a Ed. Allan Gurgel; revisor Marcelo Bellini; 368 

p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.;  

1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 websites; 

glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; 
enc.; sob.; 4a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; página 155. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 208, 236, 329 e 469. 

3.  Idem; 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 174, 387  

e 1.209.  
4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander  Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42  ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pá-

ginas 51, 59, 128, 259, 275 e 560 a 562.  

5.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander 

Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 ter-

mos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

2002; página 80. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-
ciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 83, 94, 119, 121, 355, 357, 377, 390, 580, 734 e 739.  

 

M. L. B. 
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P A R A C O N E X Ã O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraconexão é a ligação extra e intrafísica, interconsciencial, existente 

previamente embasando as ocorrências e as personagens da maioria dos casos de assistenciali-

dade entre as consciências, consciexes, conscins, homens, mulheres, amparadores, assistentes  

e assistidos, condição esta de extrema relevância para a expansão da autoconsciencialidade da 

conscin lúcida, quando interassistencial e desejosa de tornar-se minipeça do maximecanismo in-

terconsciencial assistencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo conexão deriva do idioma Latim, connexio ou conexio, “conexão; 

ligação; ajuntamento; união; reunião; associação; conclusão de silogismo; ligação das palavras”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Pré-paraconexão. 02.  Paraligação. 03.  Conexão consciencial; co-

nexão interdimensional. 04.  Paraconvivialidade. 05.  Conexão prévia. 06.  Afinidade multiexis-

tencial.  07.  Interrelação secular. 08.  Interdependência evolutiva. 09.  Associação evolutiva. 10.  

Interação consciencial íntima. 

Neologia. As duas expressões compostas paraconexão inconsciente e paraconexão cons-

ciente são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Desconexão. 02.  Separação interconsciencial. 03.  Desconexão in-

terdimensional. 04.  Separabilidade. 05.  Antipatia multiexistencial. 06.  Desconexão secular.  

07.  Desassociação regressiva. 08.  Indiferença estacionária. 09.  Fuga anticosmoética. 10.  Negli-

gência antifraterna. 

Estrangeirismologia: os links interconscienciais profundos; o attachment evolutivo  

a partir da subumanidade; o rapport interconsciencial prévio. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à convivialidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade interassistencial lúcida; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; as múltiplas conexões pensê-

nicas. 

 

Fatologia: a convivialidade humana; o preparo consciencioterápico; o trabalho interas-

sistencial preliminar na ausência da conscin ou consciex a ser assistida; o aquecimento para o tra-

balho assistencial; a avaliação antecipada do contexto assistencial; a assistência recíproca; a com-

preensão da interassistencialidade consciencial; o perdão pré-assistencial necessário a todas as 

categorias de assistências; os liames multimilenares entre milhões de consciências componentes 

de todo grupo evolutivo; o fato de todas as consciências serem comutadoras de convivialidade;  

o plugue de conexão máxima da evocação interconsciencial; o nível de adaptabilidade de cada 

conscin; os vínculos interpessoais terapêuticos; as pré-vinculações conscienciais seculares; as co-

nexões precedentes; o revigoramento dos retrovínculos; o resgate na holomemória da empatia  

e da afinidade anteriores; os vínculos assimétricos entre consciencioterapeuta e evoluciente; os 

vínculos assimétricos entre cuidador e idoso. 

 

Parafatologia: a paraconexão; a paraconvivialidade; as comunicações interdimensio-

nais; as conexões energéticas; as conexões parapsíquicas; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a clarividência viajora; as pros-
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pecções multidimensionais; as energias conscienciais como sendo os cartões de visita das cons-

ciências; a abertura do caminho para a chegada dos assistidos; a intervenção dos amparadores ex-

trafísicos favorecendo as auto e heterorretrocognições; as profilaxias específicas quanto ao porão 

consciencial, acidentes de percurso, macro-PK destrutiva e melex; a dessoma; o período pós-des-

somático; a segunda dessoma; a recepção pós-dessomática; a Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da fraternidade vivida. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da inexistência de primeiros encontros. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a técnica de viver em grupo; a técnica do menos doente assistir ao mais 

doente. 

Voluntariologia: o voluntariado da interassistencialidade tacon-tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da mutualidade interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo miniconexão-maxiconexão. 

Enumerologia: a paraconexão assistencial; a paraconexão energética; a paraconexão 

parapsíquica; a paraconexão harmônica; a paraconexão desarmônica; a paraconexão paralela;  

a paraconexão máxima. 

Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio assistência-parassis-

tência. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo conexão profissional–conexão assistencial; o crescendo 

conexão afetiva–conexão sexual. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador extrafísico–assistente humano–assistido;  

a  paraconexão interconsciencial triangular. 

Polinomiologia: o polinômio (quarteto) amparador extrafísico–assistente humano–pos-

sessor interconsciencial–possesso. 

Antagonismologia: o antagonismo amparador / possessor; o antagonismo paraconexão 

assistencial / paraconexão assediadora. 

Politicologia: as políticas sociais de assistência às populações dos despossuídos. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade evolutiva. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parafenomenofilia; a coerenciofilia; a cosmoeticofilia;  

a raciocinofilia; a parassociofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca; a parapsi-

coteca; a cosmoeticoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conexologia; a Vinculologia; a Convi-

viologia; a Sociologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parasso-

ciologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência minipeça interassistencial multidimensional; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador-interconector; o paraconector. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora-interconectora; a paraconectora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens energovibrator;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conviviologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraconexão inconsciente = a mais comum existindo na convivialidade 

da maioria das assistências interconscienciais; paraconexão consciente = a menos frequente sur-

gindo nas assistências interconscienciais dependentes do desenvolvimento parapsíquico mais 

avançado da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia. 

Heterocriticologia. Sob a ótica da Conviviologia, devemos sempre acatar, até assisten-

cialmente, com sincera alegria, sem masoquismos, as heterocríticas quando úteis, contudo, por 

outro lado, esquecendo ou rechaçando as heterocríticas anticosmoéticas e assediadoras. 

Exibiciologia. Nos Blogues, Orkut, muros de lamentações e loucuras da Internet é fácil 

encontrar excessivos exibicionismos pessoais e grupais de pessoas ansiosas para se afirmarem 

empregando corrosivos venenos íntimos, perfídias, calúnias, invencionices e factoides, ainda ine-

rentes às próprias personalidades patológicas. 

Interassistenciologia. Tais indivíduos, homens e mulheres, infelizes assediadores intra-

físicos, malamados, viúvos e órfãos conscienciais recalcitrantes e revoltados, muitos na condição 

de antigos pacientes da Psiquiatria, defensores, em certos casos, de abordagens primárias, imatu-

ras, superficiais, superemotivas, devem receber as correntes de pensamentos positivos e serem in-

cluídos nas exteriorizações de energias conscienciais assistenciais da tenepes. 

Cosmoeticologia. A maioria de tais personagens, em largo número, consréus ressomadas 

magoadas, se sentem contrariadas nos trabalhos automiméticos manipuladores e “santificadores” 

de algum tipo de tacon religiosa ou política, pelos esclarecimentos, não raro da Cosmoética Des-

trutiva e da Impactoterapia, próprios da tares empregada no paradigma da Conscienciologia com  

a vivência do princípio da descrença. 

Tertuliologia. Tais personalidades, em geral elementos óbvios de paraconexões interas-

sistenciais, prévias, até seculares, são sempre convidadas a comparecerem pessoalmente aos de-

bates das tertúlias conscienciológicas a fim de todas as pessoas envolvidas serem encaradas, es-

clarecidas e melhor informadas de modo recíproco, dirimindo dúvidas, afastando malentendidos e 

desinformações, e quando possível, alcançando algum consenso de fraternidade, perdões mútuos  

e intercompreensão. 

Evitaciologia. Daí a razão de se evitar dar os nomes da maioria das pessoas endereçando 

perguntas, e também invectivas de toda natureza, para o Curso de Longo Curso das tertúlias cons-

cienciológicas diárias do CEAEC, no qual é buscado o máximo esforço na consecução da tares 
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teática. Vale informar o fato de serem descartados todos os argumentos ad hominem das questões 

estudadas e perguntas remetidas, pois os interessados devem esquecer as pessoas dos debatedores 

e focar os temas dos debates tarísticos a fim de todos alcançarem algum proveito evolutivo cos-

moético com as pesquisas construvivas. 

Desassediologia. Agindo assim, são interrompidas as longas correntes de assédios e aci-

dentes de percursos parapsíquicos de múltiplas procedências e as conscins com boa intenção e au-

todiscernimento podem trabalhar o desenvolvimento da interassistencialidade em paz. É óbvio 

processo de desassédio mais eficaz e imediato ante os saudosistas da Baratrosfera, cujos nomes 

devem ser incluídos nos pedidos interassistenciais dos trabalhos da tenepes. 

Pacifismologia. O mais inteligente é todas as consciências fazerem as pazes, ou seja, 

desde já, com todos os compassageiros evolutivos, pois as paraconexões interconscienciais vêm 

não somente desde a Antiguidade, mas desde a fase evolutiva da subumanidade. Por isso, foi redi-

gido e publicado o compêndio Homo sapiens pacificus depois da publicação do livro Homo sa-

piens reurbanisatus. 

 

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 paraconexão, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

04.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

07.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Recepção  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Homeostático. 

 

AS  PARACONEXÕES  INTERASSISTENCIAIS  ENTRE   
AS  CONSCIÊNCIAS  SOMENTE  SÃO,  DE  FATO,  IDEN- 
TIFICADAS,  A  RIGOR,  COMPLETAMENTE,  QUANDO  

ALCANÇAM  A  SEGUNDA  DESSOMA  NA  INTERMISSÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica as próprias ligações com as consciên-

cias assistidas, por exemplo, nos trabalhos desenvolvidos durante a tenepes? Tais ligações ultra-

passam o universo da parentela consanguínea? 
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P A R A C O N S C I E N C I O L O G I A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paraconscienciologia é a Ciência aplicada aos estudos embasados plena-

mente nas manifestações do parapsiquismo ou das parapercepções das consciências, ou seja,  

a Conscienciologia Extrafísica ou da Intermissiologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição 

logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Conscienciologia Parapsíquica. 2.  Conscienciologia Extrafísica.  

3.  Paraconscienciometrologia. 4.  Ciência das parapercepções conscienciais. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo Paracons-

cienciologia: Maxiparaconscienciologia; Miniparaconscienciologia; paraconsciencióloga; para-

conscienciólogo. 

Neologia. O termo Paraconscienciologia e as duas expressões compostas Paraconscien-

ciologia Pessoal e Paraconscienciologia Alheia são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Extraconscienciologia. 2.  Interconscienciologia. 3.  Conscienciome-

trologia. 4.  Ciência das percepções conscienciais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente o autodiscerni-

mento quanto à autoconscientização multidimensional (AM). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapsicopensenes;  

a parapsicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a formação cultural; o autodidatismo; as prioridades da conscin lúcida;  

a Conscienciologia Experimental. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo; os parafatos; os parafenômenos; o autoparapsiquismo; 

o heteroparapsiquismo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção cons-

ciencial lúcida; o extrapolacionismo parapsíquico; as práticas diárias da tenepes; a manutenção da 

ofiex pessoal; a consecução da programação existencial; as autoparapercepções; a pangrafia; o fe-

nômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs). 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática dos fenômenos parapsíquicos. 

Tecnologia: as técnicas das projeções conscientes. 

Voluntariologia: os voluntários dos cursos das dinâmicas parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos das mensagens ou conteúdos dos parafenômenos. 
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Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelas autovivências extrafísicas. 

Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene). 

Enumerologia: o estado vibracional; a clarividência; a autoprojeção consciente; a psico-

fonia; a psicografia; a pangrafia; a cosmoconsciência. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica. 

Interaciologia: a interação fenômeno anímico–fenômeno parapsíquico. 

Crescendologia: o crescendo memória cerebral–memória extracerebral. 

Trinomiologia: o trinômio euforin-primener-cipriene. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo parafenômeno cosmoético / parafenômeno anticos-

moético. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a pesquisofilia; a paraconscienciofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraconscienciologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; 

a Extrafisicologia; a Paratecnologia; a Projeciologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; 

a Sociexologia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciex paraconsciencióloga. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 parapsychicus; o Homo sapiens paraconscientiologus;  

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens paradireitologus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paraconscienciologia Pessoal = a Ciência aplicada aos estudos das mani-

festações das parapercepções da própria pessoa em si; Paraconscienciologia Alheia = a Ciência 

aplicada aos estudos das manifestações das parapercepções de outrem. 
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Culturologia: a cultura da Parapercepciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a Conscienciologia pode ser racionalmente 

abordada por intermédio de 6 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, aqui dispos-

tos na ordem funcional: 

1.  Intraconscienciologia: as pesquisas do microuniverso intraconsciencial. 

2.  Extraconscienciologia: as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial. 

3.  Interconscienciologia: as pesquisas das manifestações das consciências entre si. 

4.  Paraconscienciologia: as pesquisas das manifestações extrafísicas das consciências. 

5.  Policonscienciologia: as pesquisas globalizantes, em grande escala, das consciências. 

6.  Epiconscienciologia: as pesquisas das condições da Consciex Livre. 

 

Especialidades. A partir da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 

especialidades da Conscienciologia envolvendo mais diretamente os fenômenos parapsíquicos re-

lativos à Paraconscienciologia: 

01.  Cosmoconscienciologia. 

02.  Despertologia. 

03.  Energossomatologia. 

04.  Extrafisicologia. 

05.  Intermissiologia. 

06.  Macrossomatologia. 

07.  Paraassepsiologia. 

08.  Parabiologia. 

09.  Parabotânica. 

10.  Paracicatrização. 

11.  Paracirurgia. 

12.  Paraclinicologia. 

13.  Paracronologia. 

14.  Parafenomenologia. 

15.  Parafisiologia. 

16.  Parageneticologia. 

17.  Parageografologia. 

18.  Para-Hemostasia. 

19.  Para-Historiologia. 

20.  Paranatomia. 

21.  Paranestesiologia. 

22.  Paraneurologia. 

23.  Parapatologia. 

24.  Parapedagogiologia. 

25.  Parapercepciologia. 

26.  Paraprofilaxiologia. 

27.  Pararregeneraciologia. 

28.  Parassemiologia. 

29.  Parassociologia. 

30.  Paratecnologia. 

31.  Paraterapeuticologia. 

32.  Parazoologia. 

33.  Projeciografia. 

34.  Projeciologia. 

35.  Projecioterapia. 
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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 Paraconscienciologia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

09.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  PARACONSCIENCIOLOGIA  ENVOLVE,  INEVITAVELMEN- 
TE,  A  CONSCIÊNCIA,  EM  DETERMINADO  PATAMAR  DA  

EVOLUÇÃO  DA  LUCIDEZ  PESSOAL,  TORNANDO-SE,  POU- 
CO  A  POUCO,  VALIOSO  INSTRUMENTO  DE  COGNIÇÃO. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a Paraconscienciologia? Vo-

cê se aplica mais às próprias parapercepções ou às parapercepções dos outros? 
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P A R A C O N S C I E N C I O M E T R I A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraconscienciometria é a parapercepção da consciência intra ou extrafí-

sica capaz de adentrar intimidade do microuniverso de outra conscin ou consciex de imediato, 

sem contato e nem interlocução, auscultando a exata realidade intraconsciencial de outrem, ao 

modo de anamnese instantânea do perfil consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ínti-

mo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O segundo ele-

mento de composição metria procede do mesmo idioma Latim, metrum, “medida de algum ver-

so”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Paraconscienciometrologia. 2.  Heteroconscienciometria. 3.  Parasse-

miologia. 4.  Psicometria interconsciencial. 

Neologia. O vocábulo paraconscienciometria e as duas expressões compostas paracons-

cienciometria intrafísica e paraconscienciometria extrafísica são neologismos técnicos da Para-

percepciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciometria. 2.  Autoconscienciometria. 3.  Semiologia.  

4.  Psicometria. 

Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-  

-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre; o Para-

perceptarium; o exame paraconscienciométrico expandido pelo rapport interconsciencial; a visão 

panorâmica do timeline seriexológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da conscienciometria pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da clarividência; o abertismo autopensênico; a ex-

trapolação pensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade; a polipensenização; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os holomnemopense-

nes; a holomnemopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade; o esquadrinhamento pensenosférico; a auscultação do holopensene da consciência 

sob análise; o holopensene extrafísico harmonizado da comunex predispondo as ocorrências da 

paraconscienciometria; a identificação instantânea do materpensene; o retrato da pensenização 

usual. 

 

Fatologia: a busca da conscin lúcida, na vigília física ordinária, do domínio das percep-

ções avançadas da consciência; a primeira impressão fidedigna e conclusiva sobre outrem; a cos-

movisão imediata sobre a realidade da consciência; o resumo rápido e eficiente da conscienciali-

dade alheia. 

 

Parafatologia: a paraconscienciometria; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a clarividência; a paraperceptibilidade da 

sensibilidade impressiva de aproximação; a paraperceptibilidade pesquisística aperfeiçoada; os 

paraolhos clínicos superespecializados; a paranatomização consciencial máxima; a sondagem 

energosférica avançada; o escrutínio holossomático detalhado; a leitura psicosférica profunda;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16400 

a consulta remota à parapsicoteca; o acesso autorizado à holomemória alheia; a consecução da 

síntese holobiográfica; a noção realista quanto ao provável saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmoniza-

das; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da auto-

pensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;  

o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergis-

mo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo; o siner-

gismo avaliativo sentidos somáticos–faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o sinergis-

mo erudição evoluciológica–destreza paraconscienciométrica. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o prin-

cípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio funda-

mental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo  

a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio das ECs pessoais estarem impregnadas pela 

autoconsciencialidade; o princípio da singularidade holobiográfica. 

Codigologia: a noção quanto à teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a autotecnicidade mentalsomática veterana; as técnicas de movimentação bioenergéti-

ca; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pes-

soais; as técnicas projetivas; as técnicas psicométricas aplicadas à Holosfera. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colé-

gio Invisível dos Parapsiquistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios Invisíveis 

da Ciência e da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento 

da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de am-

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exem-

plificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscien-

ciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos atuais das auto-he-

ranças conscienciais. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a apreensão imediata do temperamento básico; a apreensão imediata 

das tendências paragenéticas; a apreensão imediata da mundividência primordial; a apreensão 

imediata da intencionalidade majoritária; a apreensão imediata dos interesses prioritários; a apre-

ensão imediata das condutas predominantes; a apreensão imediata da autocosmoética vivenciada. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação 

conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica; a interação Para-

conscienciometrologia-Parassemiologia-Paraperfilologia; a interação desnudamento intracons-

ciencial–desvelamento seriexológico. 
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Crescendologia: o crescendo paradiagnóstico-paraprognóstico. 

Trinomiologia: o trinômio bagagem cognitiva–densidade intelectiva–potencialidade 

heurística; o trinômio megatrafor-megatrafar-megatrafal. 

Polinomiologia: a decodificação imediata do polinômio postura-olhar-voz-gesto; o poli-

nômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação 

/ sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;  

a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no universo do parapsiquismo. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Heteroconsciencio-

metrologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parassemiologia;  

a Intraconscienciologia; a Multidimensiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; consciex paraconscienciômetra. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens ener-

gossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraconscienciometria intrafísica = a parapercepção direta e correta da 

intimidade de outra consciência por parte da conscin perceptiva, homem ou mulher; paracons-
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cienciometria extrafísica = a parapercepção direta e correta da intimidade de outra consciência 

por parte da consciex perceptiva. 

 

Culturologia: a Culturologia da Parapercepciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem natural, 

3 categorias ou modalidades de parafenômenos menos incomuns do universo da paraconsciencio-

metria: 

1.  Evoluciólogo. O parafato de o evoluciólogo ao se aproximar saber corretamente  

a realidade íntima da pessoa. 

2.  Sensitiva. O parafato de a conscin sensitiva discriminar os detalhes do perfil exato da 

consciex se aproximando no momento. 

3.  Clarividente. O parafato de a conscin clarividente fazer o paradiagnóstico exato do 

paciente psiquiátrico sem contato físico com o mesmo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paraconscienciometria, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

06.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

07.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Parapsiquismo  paraproxêmico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

O  PARAFENÔMENO  DA  PARACONSCIENCIOMETRIA  

OCORRE  DE  MANEIRA  INSTANTÂNEA,  EM  NÍVEL  GENE-
RALIZADO  E  ALTO  PATAMAR  DE  CORREÇÃO,  O  TEMPO  

TODO,  NAS  COMUNIDADES  EXTRAFÍSICAS  EVOLUÍDAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de algum fenômeno paraconscien-

ciométrico? De qual modalidade? 
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P A R A C O N S T R U C T U R A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraconstructura é a autoconstrução da estrutura do constructo pessoal, 

fundamental, ou microuniverso consciencial, em desenvolvimento permanente por meio da evolu-

ção dos próprios esforços autolúcidos, prioritários e cosmoéticos da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo constructura vem do idioma Latim Tardio, constructura,  

e este do idioma Latim, constructus, “amontoado; acumulado”, particípio passado do verbo cons-

truere, “amontoar; acumular; empilhar; emendar; levantar; construir; edificar; dispor; juntar as 

palavras segundo as regras da sintaxe”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Ampliação do microuniverso consciencial. 2.  Conscin lúcida.  

3.  Conscin evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo construção; 

autoconstrução; constructo; Constructologia; construída; construído; construidor; construidora; 

construir; construível; construtiva; construtividade; construtivismo; construtivista; construtivo; 

construto; construtor; construtora; construtura; megaparaconstructura; neoconstructo; neopara-

constructura; paleoconstructo; paraconstructo; paraconstructo-chave; paraconstructura; primo-

constructo; primoparaconstructura; reconstrução; reconstruída; reconstruído; reconstruir; re-

troconstructo; reconstrutor; reconstrutora. 

Neologia. O vocábulo paraconstructura e as 3 expressões compostas paraconstructura 

infantil, paraconstructura adolescente e paraconstructura madura são neologismos técnicos da 

Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin vulgar. 2.  Conscin medíocre. 3.  Conscin trancada. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Autocognitarium; o Serenarium; o Pes-

quisarium; a open mind. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; a autopensenização carregada no 

pen; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a construção do microuniverso da consciência; o aperfeiçoamento do microu-

niverso da consciência pela própria consciência; a estabilidade do microuniverso consciencial; as 

procriações mentaissomáticas; o nicho das neoideias; a falha do microuniverso consciencial do 

megatrafar; a rachadura na construção do microuniverso da consciência no surto psicótico; o de-

sabamento da construção do microuniverso consciencial da conscin ao cometer suicídio; o fato de 

ocorrer a neoparaconstructura quando a consciência alcança a condição da desperticidade. 

 

Parafatologia: a paraconstructura; a paraconstructura na condição de megaverpon; a au-

tovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

a inteligência evolutiva; a paraconstructura mais evoluída da Consciex Livre (CL); o primopense-

ne como sendo, ao mesmo tempo, a primoparaconstructura e a megaparaconstructura. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo autolucidez-autopen-

senidade-assertividade; o sinergismo ângulos-parângulos na construção do corpus da Conscien-

ciologia. 

Principiologia: a criação da consciência, ou princípio consciencial, simples e ignorante; 

o princípio da multidimensionalidade consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da genialidade evolutiva. 

Tecnologia: as técnicas avançadas da Neurociência; as técnicas da paracientificidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas. 

Efeitologia: os efeitos do respeito aos autolimites mateológicos na produtividade men-

talsomática prolífica. 

Ciclologia: o ciclo elucubração-estruturação-divulgação-refutação. 

Binomiologia: o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-as-

sertividade; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração- 

-transpiração; o binômio progressista neoverpons-neocons. 

Interaciologia: a interação cosmovisiológica constructura-paraconstructura. 

Crescendologia: o crescendo paracomunicativo paratelepatia-conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-ofiex; o trinômio holofilosófico Universalismo- 

-megafraternidade-Cosmoética; o trinômio paraconstructo-paraconceito-paracognição. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia–parapercepção-Parapercep-

ciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo autolucidez 

/ inconsciência. 

Politicologia: a democracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a gnosiofilia; a assistenciofilia; a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a discernimentoteca; a parapsicoteca;  

a fenomenoteca; a experimentoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intraconscienciologia; a Extrafisicologia;  

a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Egocarmologia; a Cos-

moeticologia; a Parapercepciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodissecciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 paraconstructor; o Homo sapiens attentus; o Homo sa-

piens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

constructus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens sensitivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraconstructura infantil = o microuniverso consciencial da conscin 

criança; paraconstructura adolescente = o microuniverso consciencial da conscin adolescente; pa-

raconstructura madura = o microuniverso consciencial da conscin adulta, a partir da maturidade 

biológica aos 26 anos de idade física. 

 

Culturologia: a Culturologia da Evolução Consciencial; a cultura conscienciológica. 

 

Taxologia. Sob  a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 ca-

tegorias de paraconstructuras básicas: 

1.  Paraconstructura parafenomenológica: a especificação da Parafenomenologia In-

terdimensional. 

2.  Paraconstructura parapedagógica: a composição das disciplinas dos Cursos Inter-

missivos. 

3.  Paraconstructura paraterapêutica: a fundamentação da Paratecnologia interassis-

tencial. 

4.  Paraconstructura verponológica: a conteudística da Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paraconstructura, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Chispa  discernidora:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

09.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Meta  optata:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Microuniverso  intransitável:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

14.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 
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DEPOIS  DE  CRIADA  SIMPLES  E  IGNORANTE,  A  CONS-
CIÊNCIA  APERFEIÇOA  O  PRÓPRIO  MICROUNIVERSO  

CONSCIENCIAL  POR  MEIO  DOS  AUTESFORÇOS  INSTINTI-
VOS,  PSICOMOTRIZES,  INTELECTIVOS  E  PARAPSÍQUICOS. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, vive satisfeito com o próprio microuniverso 

consciencial, ou seja: com você mesmo? Por qual razão? 
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P A R A C O N T A T O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paracontato é a vivência autoconsciente ou o ato de a conscin, homem 

ou mulher, sentir, convictamente, de modo insofismável, junto a si, a presença extrafísica, contí-

gua, de alguma consciex, por meio das percepções e parapercepções de apenas 1 veículo ou dos  

4 veículos de manifestação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo contato deriva do idioma Latim, contactus, “toque entre si de duas 

ou mais coisas; encontro; convívio; intercomunicação”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Contato extrafísico. 2.  Sensação paratátil. 3.  Paraperceptibilidade 

impressiva. 4.  Encontro com consciex. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo contato: con-

tatada; contatado; contatar; contativo. 

Neologia. Os 4 vocábulos paracontato, miniparacontato, maxiparacontato e megapara-

contato são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Contato humano. 2.  Sensação tátil. 3.  Perceptibilidade somática na-

tural. 4.  Encontro com conscin. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente da energos-

somaticidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem pa-

racontatos enriquecedores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal predisponente ao parapsiquismo; os pensenes da 

multidimensionalidade; a busca da ortopensenidade pessoal; a grafopensenidade conjunta; os neo-

pensenes do paracontato. 

 

Fatologia: as reações físicas do corpo humano ao paracontato. 

 

Parafatologia: o paracontato; a ectoplasmia racional; o acesso pessoal à multidimensio-

nalidade; a dimener; a autopesquisa do parapsiquismo; a autodisponibilidade à paraperceptibilida-

de; a prática da tarefa energética pessoal (tenepes) diária; a vivência com a oficina extrafísica 

(ofiex); o parafenômento enriquecedor sem ressaca energética; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação energética 

simpática (assim). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

sinalética energética. 

Efeitologia: os fenômenos parapsíquicos de efeitos físicos. 

Enumerologia: a interpretação do paracontato; a dissecção do paracontato; o conteúdo 

do paracontato; a mensagem extrafísica do paracontato; o registro pessoal do paracontato; o re-

sultado útil do paracontato; o paracontato (extrafísico) com Serenão. 
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Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: o combate à parapsicofobia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energeticoteca;  

a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia; 

a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Projeciologia; a Evoluciologia;  

a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Sociexologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a consener; a isca humana lúcida; o ser 

interassistencial; a consciência assistida; a conscin parapercepciologista; a pessoa catalítica;  

a conscin amparadora; a consciex amparadora; a dupla tenepessista–amparador extrafísico;  

a conscin pesquisadora; a consréu ressomada; a conscin sensitiva; a conscin minipeça do maxime-

canismo interassistencial; o ser desperto; os componentes da Sociedade Extrafísica (Sociex);  

a equipe extrafísica (equipex); a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o assistido; o evoluciente;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exempla-

rista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador  

parapsíquico; o pré-serenão vulgar; o proexista; o maxiproexista; o proexólogo; o projetor cons-

ciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da Conscienciologia; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a assistida; a evoluciente;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplaris-

ta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora  

parapsíquica; a pré-serenona vulgar; a proexista; a maxiproexista; a proexóloga; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da Conscienciologia; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens despertus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparacontato = o encontro da conscin tão somente impressivo, contu-

do, marcante, persuasivo, da presença de alguma consciex não idenficada; maxiparacontato =  

o encontro da conscin semidescoincidida, com visualização e identificação da consciex comuni-

cante; megaparacontato = o encontro autoconsciente da conscin, projetada, com alguma consciex 

interlocutora, sobrevindo a rememoração racional do episódio extrafísico, inclusive com a capta-

ção e retenção da mensagem lógica transmitida. 

 

Taxologia. Na análise da Parapercepciologia, os paracontatos podem ser classificados, 

por exemplo, segundo a natureza das manifestações ideais, em 4 categorias, aqui dispostas na or-

dem alfabética: 
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1.  Contiguidade: o paracontato ideal pode ser direto, por si mesmo, na aparição para  

a pessoa isolada, ou secundário, indireto, por meio de intermediário, por exemplo, através do pa-

rapsiquismo de outrem. 

2.  Continuidade: o paracontato ideal pode ser frequente, de rotina, por exemplo, na prá-

tica diária da tenepes pelo tenepessista, ou frustrante, esporádico, a única vez perceptível na vida 

humana (lifetime). 

3.  Homeostasia: o paracontato ideal pode ser sadio com consciex amparadora de fun-

ção, ou patológico, doentio, com consciex assediadora, por exemplo, no surto da semipossessão. 

4.  Iniciativa: o paracontato ideal pode ser daqui para lá, da conscin projetada volunta-

riamente para a consciex, ou, em segundo plano, de lá para cá, da consciex para a conscin, por 

exemplo, no momento evolutivo crítico. 

 

Sinais. Segundo a Vivenciologia, os paracontatos podem gerar sensações, percepções, 

parapercepções ou sinais variados ao modo destes 15, mais comuns, aqui dispostos na ordem alfa-

bética: 

01.  Aceleração dos batimentos cardíacos. 

02.  Arrepios: eriçamento de pelos. 

03.  Balonamento: sensação de expansão de partes do soma. 

04.  Banhos energéticos. 

05.  Bocejos. 

06.  Calores pelo soma: alteração das sensações de temperaturas. 

07.  Descoincidências: desalinhamento dos veículos de manifestação. 

08.  Entorpecimentos. 

09.  Êxtase. 

10.  Formigamentos. 

11.  Latejamentos nos chacras. 

12.  Mioclonias: contrações musculares. 

13.  Parestesias. 

14.  Sons intracranianos. 

15.  Vibrações timpânicas. 

 

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 o paracontato, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Conação:  Voliciologia;  Neutro. 

05.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

07.  Nução:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

09.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 
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O  PARACONTATO,  DE  CERTO  NÍVEL  OU  NATUREZA, 
DA  CONSCIN  COM  ALGUMA  CONSCIEX,  PODE  INSPIRAR  

NEOPERSPECTIVAS  E  PATROCINAR  O  INCREMENTO 
E  O  UPGRADE  DA  SINALÉTICA  PARAPSÍQUICA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Quais tipos de paracontatos você já experimentou? Trouxeram algum 

esclarecimento ou benefício evolutivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 57 e 58. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-

ses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 912 e 937. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 251. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 147, 322, 553, 621, 793, 

801, 831 e 930. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 380 e 526. 
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P A R A C O N V O C A Ç Ã O    P R O E X O L Ó G I C A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraconvocação proexológica é a chamada, convite ou interpelação ex-

trafísicos para o realinhamento da consecução da programação existencial (proéxis) recebida pela 

conscin intermissivista, homem ou mulher, por meios parapsíquicos, ao modo de orientação irre-

sistível. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo convocação provém do idioma Latim, convocatio, “chamada”. 

Apareceu em 1553. O vocábulo programação procede do mesmo idioma Latim, programma, 

“publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; ins-

crição”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, exis-

tentialis, “existencial”. Apareceu em 1898. 

Sinonimologia: 1.  Paraconvocação à programação existencial. 2.  Chamamento extrafí-

sico proexológico. 3.  Convocação extrafísica proéxica. 4.  Paraconvite proéxico. 5.  Paraconvo-

cação ao projeto de vida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo convoca-

ção: convocabilidade; convocada; convocado; convocador; convocadora; convocante; convo-

car; convocatória; convocatório; convocável; desconvocação; desconvocada; desconvocado; 

desconvocar; paraconvocação; reconvocação; reconvocada; reconvocado; reconvocador; re-

convocadora; reconvocatório; reconvocável. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraconvocação proexológica, paraconvocação 

proexológica preparatória e paraconvocação proexológica executiva são neologismos técnicos 

da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Paraconvocação antiproexológica. 2.  Chamamento extrafísico anti-

proexológico. 3.  Paraconvite anticosmoético; paraconvite antievolutivo. 4.  Chamado extrafísico 

religioso. 5.  Paraconvocação baratrosférica. 

Estrangeirismologia: o circulus vitiosus atrasando a proéxis; o zoom seriexológico;  

a conscin open mind. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à comunicabilidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal proexológico; os dubiopensenes; a dubiopenseni-

dade; os globopensenes; a globopensenidade; os heredopensenes; a heredopensenidade; os mini-

pensenes; a minipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os orismopensenes; a orismo-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os extrapensenes; a ex-

trapensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; a vivência da assinatura ortopensênica;  

o autopensene da responsabilidade; o autopensene do compromisso; a importância do mapeamen-

to dos holopensenes intrafísicos; a autotaquirritmia pensênica; o cultivo do holopensene da cog-

nição. 

 

Fatologia: a convocação diante do compromisso existencial; a autovivência convocató-

ria como alerta evolutivo; o clareamento sobre a certeza íntima de se ter algum propósito de vida; 

o lembrete confirmando a programação de vida; o chancelamento da existência da proéxis; a am-

pliação do discernimento sobre ter frequentado o Curso Intermissivo (CI); a mudança abrupta 

ocasionando recins rumo à consecução da proéxis; a importância do mapeamento local e da orga-
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nização das ideias; o senso de autopreservação; a curiosidade dosada; a meritocracia por meio da 

assistencialidade; a preocupação da conscin em alinhar a proéxis; as diretrizes da programação 

existencial; as ferramentas proexológicas; as hipóteses retrocognitivas; o fluxo evolutivo consci-

encial; as sincronicidades; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a desmistificação e a autodesconstru-

ção religiosa; a pseudovitimização; as posturas antiproéxis; a ignorância parapsíquica; as automi-

meses dispensáveis; os desvios antiproéxis; a abertura à influência patológica da Socin; a roboti-

zação atrasando a autevolução; a condição da melancolia intrafísica (melin) sendo cartão de entra-

da à Baratrosfera; os pedágios evolutivos; o planejamento pontual tarístico; a importância de  

a conscin concretizar a proéxis; a autoimpactoterapia contribuindo à equalização proexológica;  

o indicador de maxiproéxis; a reflexão sobre o próprio nível evolutivo; a autodeterminação cola-

borando com o encontro do grupo evolutivo; os encontros de destino; a saída da “areia movediça” 

dos interesses nebulosos; o retorno ao rumo proéxico; o ato de priorizar a tares ao invés da tacon; 

a percepção de a conscin considerada mais importante, influente ou forte, nem sempre ser evoluti-

vamente lúcida; a essência consciencial; a autorreciclagem; a importância do autoconhecimento 

enquanto profilaxia à distorção cognitiva; o mapeamento dos gaps proexológicos; os lapsos de 

comatose existencial; as atuações pró-evolutivas; o senso proexológico; a valorização das ideias 

inatas pessoais; a extrapolação das ideias existentes; a identificação do megatrafor; o ato de ob-

servar sendo observado; o saldo da conta-corrente evolutiva; a observação dos resultados repetiti-

vos; o ato de tirar proveito evolutivo mesmo em situações antievolutivas; a gratidão à equipe in-

trafísica e à equipe evolutiva pessoal; o solilóquio sadio; o ato de persistir promovendo sincroni-

cidades rumo à consecução da proéxis. 

 

Parafatologia: a paraconvocação proexológica; a paramensagem indicando a proéxis;  

a paraconvocação meritória; a paravisita assistencial; o lembrete confirmatório de comprometi-

mento proexológico antes da ressoma elaborado no Curso Intermissivo; a recuperação de cons 

magnos através da paraconvocação; a importância do desenvolvimento do uso adequado da sina-

lética energética parapsíquica pessoal; a paraconvocação promovida por assediador ou guia extra-

físico amaurótico, utilizando-se da lavagem subcerebral; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a atuação tarística dos amparadores extrafisicos; a Parelencologia; a paratelepa-

tia; a autovivência da expansão da consciência; a monitoria extrafísica da equipex de amparado-

res; a intervenção do amparador extrafísico nos momentos críticos; a paradidática apropriada ao 

momento evolutivo da conscin para maior rapport; a predisposição ao trabalho em conjunto com 

a equipe extrafísica otimizando a realização da proéxis; o revezamento da equipex na intermissão; 

as identificações seriexológicas contidas no parafenômeno; a pesquisa paracognitiva; os parafenô-

menos conscienciais ocorridos na vigília física ordinária; a hermenêutica paraperceptiva; a análise 

exaustiva do fenômeno extrafísico; a interpretação do parafato; a paraconfirmação dos parafenô-

menos; os sonhos semilúcidos e projeções lúcidas enquanto ferramentas promotoras das autocog-

nições; o ato de empregar o autodiscernimento para não subestimar os parafenômenos e nem sub-

jugar a si próprio e as ideias pessoais; o ato de pesquisar multidimensionalmente; o Paradireito;  

a cosmovisão; o fluxo do Cosmos; a autotaquirritmia extrafísica; as percepções holobiográficas 

em paralelo ao fenômeno da paraconvocação proexológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo certeza íntima–confirmação extrafísica proexológica;  

o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo informação-motivação; o sinergismo vontade- 

-determinação para a realização da proéxis; o sinergismo reforma pessoal–exemplarismo interas-

sistencial; o sinergismo desconstrução-construção das ideias com discernimento; o sinergismo 

predisposição assistencial–amparador de função; o sinergismo posicionamento evolutivo–fluxo 

do Cosmos; o sinergismo Impactoterapia-Recexologia. 

Principiologia: o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio da descren-

ça (PD); o princípio da coragem evolutiva; o princípio da autoconscientização multidimensional 

(AM); o princípio da restauração evolutiva; o princípio da autodisponibilidade intra e extrafísi-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16413 

ca; o princípio da priorização evolutiva a partir do autoconhecimento; o princípio da existência 

dos 4 veículos de manifestação da consciência; o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: o código pessoal de conduta proexogênica; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC). 

Teoriologia: o 1% da teoria em face dos 99% da autovivência; a teoria das cláusulas 

pétreas da proéxis; a teoria da reciclagem consciencial; a teoria das pesquisas parapsíquicas;  

a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria do completismo existencial; a teoria 

do megafoco existencial. 

Tecnologia: a técnica de vivenciar, pesquisar, sobrepairar e montar o quebra-cabeça 

perante o fenômeno; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); as técnicas da respiração; a téc-

nica da reflexão constante; a técnica do estado vibracional; a técnica do parâmetro existencial;  

a técnica da autopesquisa; a técnica do planejamento existencial; as técnicas do relaxamento;  

a técnica da economia de males. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico otimizando as reciclagens e a recu-

peração de cons magnos; o voluntário intrafísico atuante no extrafísico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o Cosmos 

enquanto megalaboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Bioenergo-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parapercepcio-

logia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito nocivo da dispersão consciencial; o efeito da reciclagem intracons-

ciencial na recuperação de cons; o efeito da vontade evolutiva; o efeito do megafoco energético 

evolutivo; o efeito nosográfico da ablepsia parapsíquica; o efeito da priorização das opções evo-

lutivas. 

Neossinapsologia: a ampliação das ideias proéxicas criando neossinapses na vida in-

trafísica. 

Ciclologia: o ciclo da espiral evolutiva oportunizando as mudanças contínuas; o ciclo 

experimental da evolução pessoal; o ciclo de reciclagens. 

Binomiologia: o binômio amparador-amparando; o binômio parassincronicidade-para-

fenômeno; o binômio acoplamento energético–ectoplasmia; o binômio autocrítica-heterocrítica; 

o binômio crise-crescimento; o binômio adcons-autossuperação; o binômio distorção cognitiva–

–atraso evolutivo. 

Interaciologia: a interação com o amparador de função na realização da proéxis; a in-

teração entre os parafenômenos desmistificando o dogmatismo; a interação contínua intrafísico- 

-extrafísico; a interação do esforço pessoal evolutivo fornecendo morfopensenes para a atuação 

tarística do amparador. 

Crescendologia: o crescendo deficit evolutivo–superavit evolutivo; o crescendo ônus- 

-bônus. 

Trinomiologia: o trinômio essência-glasnost-equilíbrio; o trinômio paraconvocação- 

-aporte-objetivo proexológicos; o trinômio mérito–cosmovisão–fluxo cósmico; o trinômio vonta-

de-intenção-realização; o trinômio Experimentologia-Multidimensiologia-Evoluciologia; o trinô-

mio proéxis grupal–reurbanização intrafísica–reurbanização extrafísica; o trinômio princípio da 

descrença–discernimento–profilaxia; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; 

o trinômio tares-gescons-autorrevezamentos; o trinômio autoconfiança-discernimento-mérito;  

o trinômio princípio-base-constructo; o trinômio insistência-persistência-êxito. 

Polinomiologia: o polinômio ideia-inovação-experiência-evolução; o polinômio acom-

panhamento–continuísmo–revisão–raciocínio lógico; o polinômio ser-estar-vivenciar-chegar- 

-concluir; o polinômio parar-refletir-ponderar-decidir. 

Antagonismologia: o antagonismo Religião / Ciência; o antagonismo parado / proati-

vo; o antagonismo varejismo / atacadismo; o antagonismo olhar crítico / atuação deficitária. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin ter recebido a paraconvocação proexológica 

irresistível e usar o livre arbítrio para efetivar a consecução ou não da autoproéxis; o paradoxo 
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mérito–falta de lucidez proexológica; o paradoxo de a conscin intermissivista tendo proéxis po-

der vivenciar a antiproéxis. 

Politicologia: a autocracia; a meritocracia; a autassediocracia; a parapolítica atuante na 

intrafisicalidade. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a importância das leis do Paradireito; as leis da Cos-

moética. 

Filiologia: a neofilia enquanto valor prioritário existencial. 

Fobiologia: o medo da responsabilidade. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da insegurança; a sín-

drome da santificação. 

Maniologia: a apriorismomania. 

Mitologia: o mito do salvador do mundo. 

Holotecologia: a proexoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Desvi-

ologia; a Reurbanologia; a Multidimensiologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Recexologia;  

a Interassistenciologia; a Autoparaprocedenciologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a conscin lúcida; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente de destino; os assistentes de destino;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o orientador evolutivo; os parassistentes proexo-

lógicos; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassagei-

ro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; 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 para-

percepciologista; 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 de destino; as assistentes de destino; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a orientadora evolutiva; as parassistentes proexológicas; 

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

orientatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraconvocação proexológica preparatória = aquela promovida ao inter-

missivista jovem inversor, objetivando o realinhamento da aquisição dos aportes necessários  

à consecução da proéxis; paraconvocação proexológica executiva = aquela promovida ao inter-

missivista maduro, objetivando o realinhamento das atividades interassistenciais otimizadoras da 

consecução da proéxis. 
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Culturologia: a cultura do obscurantismo; a cultura da terceirização antievolutiva;  

a cultura da glasnost interpretada de maneira equivocada; a cultura de viver em subnível; a cul-

tura do arrimo da opinião pública. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paraconvocação proexológica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessa-

dos: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Convite  ao  intermissivista:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

07.  Convite  providencial:  Amparologia;  Homeostático. 

08.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Irresistibilidade:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

12.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

15.  Vínculo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

 

A  PARACONVOCAÇÃO  PROEXOLÓGICA  É  A CONSTATA-
ÇÃO  OBJETIVA  DA  TAREFA  INTRANSFERÍVEL  A  SER  RE-
ALIZADA  PELA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  ELABO-

RADA  NO  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o fenômeno da paraconvocação 

proexológica? Quais ações já fez ou está fazendo para corresponder às orientações de realinhame-

to da autoproéxis? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  A História de Florence Nightingale. Título Original: Florence Nightingale. País: Inglaterra. Data: 1985. 

Duração: 140 min. Gênero: Drama; Biografia; & História. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Portu-

guês (em DVD). Direção: Daryl Duke. Elenco: Jaclyn Smith; Claire Bloom; Timothy Dalton; Timothy West; Peter Mc-
Enery; Stephan Chase; Ann Thornton; & Jeremy Brett. Produção: Gerald W. Abrams; Ron Carr; & Anthiny B. Rich-

mond. Desenho de Produção: Harry Pottle. Direção de Arte: Mark Hedges. Roteiro: Ivan Moffat; & Rose Leiman Gol-
demberg. Fotografia: Jack Hildyard. Música: Stanley Myers. Figurino: Marti Allen. Edição: Bill Lenny. Companhia: 

Cypress Point Productions. Outros dados: Inspirado em fatos reais. Sinopse: O filme conta a história da mulher aristocra-

ta desafiando os valores da sociedade da época ao reformar as condições de trabalho nos hospitais e definir a profissão da 
enfermagem do modo como a entendemos atualmente. 

2.  O Teorema Zero. Título Original: The Zero Theorem. País: EUA; & Romênia. Data: 2013. Duração: 107 

min. Gênero: Drama; Fantasia; & Ficção Científica. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 
(em DVD). Direção: Terry Gilliam. Elenco: Christoph Waltz; Mélanie Thierry; David Thewlis; Matt Damon; & Tilda 

Swinton. Produção: Dean Zanuck; & Nicolas Chartier. Desenho de Produção: David Warren. Direção de Arte: Alina 

Petrini. Roteiro: Pat Rushin. Fotografia: Nicola Pecorini. Música: George Fenton. Figurino: Carlo Poggioli. Edição: 
Mick Audsley. Companhia: Asia & Europe / Zanuck Independent. Sinopse: Qohen Leth (Christoph Waltz), habilidoso 

hacker de computador, vive em constante crise existencial. É instruído pela empresa fantasma chamada “Management”, 

para resolver o enigma do “Teorema Zero”, com a fórmula matemática para determinar a razão da existência dos homens 
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e se a vida possui algum sentido. Obcecado pela missão, encontra obstáculos interrompendo o trabalho. Qohen espera pelo 

telefonema contendo todas as respostas da grande procura. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Fer-
raro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 

cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 119. 

 

R. S. M. 
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P A R A C R I M I N O L O G I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A Paracriminologia é a Ciência aplicada aos estudos da Criminologia Ex-

trafísica do submundo baratrosférico determinante das raízes da criminalidade terrestre. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição crimino deriva do idioma 

Latim, crimen, “separação; triagem; decisão em geral; decisão judiciária; motivo da decisão; 

acusação; falsa acusação; calúnia; crime ou objeto da acusação”. O terceiro elemento de composi-

ção logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de 1 tema”. A palavra criminologia surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Antidireitologia. 2.  Anticosmoeticologia. 3.  Anticosmoética Extra-

física. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 65 cognatos derivados do vocábulo crime: acri-

minação; acriminado; acriminar; crimeza; criminabilidade; criminação; criminado; criminador; 

criminal; criminalidade; criminalismo; criminalista; criminalística; criminalístico; criminaliza-

ção; criminalizado; criminalizador; criminalizante; criminalizar; criminalizável; criminaloide; 

criminante; criminar; criminável; criminogênese; criminogenético; criminogenia; criminogêni-

co; criminógeno; Criminologia; criminológico; criminologista; criminólogo; criminosa; crimino-

se; criminosidade; criminoso; descriminação; descriminado; descriminador; descriminalizador; 

descriminalizante; descriminalizar; descriminalizável; descriminante; descriminar; descriminá-

vel; incriminação; incriminada; incriminado; incriminador; incriminante; incriminar; incrimina-

tivo; incriminatório; incriminável; queixa-crime; recriminação; recriminado; recriminador; re-

criminante; recriminar; recriminativo; recriminatório; recriminável. 

Neologia. O vocábulo Paracriminologia e as duas expressões compostas Paracriminolo-

gia Pessoal e Paracriminologia Grupal são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Criminologia. 2.  Direitologia. 3.  Paradireitologia. 4.  Cosmoetico-

logia. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a má performance evolutiva; a nódoa no curriculum 

vitae multidimensional; o modus ratiocinandi desvairado; a Schadenfreude; o congressus subtilis; 

a repetição ad nauseam de automimeses dolosas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autocosmoeticologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Anticosmoética; os malignopensenes; a ma-

lignopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; 

os baratropensenes; a baratropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbo-

pensenes; a morbopensenidade; a autopensenização monovisiológica; a instalação e sustentação 

de holopensene perversor. 

 

Fatologia: as reproduções intrafísicas da Baratrosfera; os determinantes extrafísicos da 

criminalidade planetária. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os homicídios coordenados pela paracriminalida-

de; o submundo extrafísico; o parabanditismo; os paraatos condenáveis; as interações multidi-
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mensionais violentas; a infração dos paradeveres; a rejeição à Paradireitologia; a agressão à Cos-

moética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da 

ratificação de erro autoconsciente; os princípios da parassegurança; o princípio da primazia das 

ECs cosmoéticas. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para pautar os limites 

interassistenciais do não acumpliciamento. 

Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da cor-

respondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria se-

mântica; a teoria da argumentação; a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da 

lógica; o agravamento das dívidas na teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex; 

a teoria da transmigração interplanetária. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta; 

a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem 

ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica 

da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas para delimitação da 

margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as técnicas espúrias da manipu-

lação consciencial. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da reurbex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressi-

vos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis; 

os efeitos nefastos da desinteligência evolutiva; os efeitos da assistência ofiexista na ruptura da 

consciex com a paracriminalidade. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo 

patológico multidimensional e multiexistencial da vingança. 

Enumerologia: a Paraetologia Criminosa; a Paracomunicologia Corruptora; a Paratec-

nologia Delinquente; a Parafenomenologia Dolosa; a Paravivenciologia Infratora; a Paraconvivio-

logia Patológica; a Parassociologia Transgressora. 

Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio 

patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio 

autassédio-heterassédio; o binômio (dupla) algoz-vítima; o binômio crime-irracionalidade. 

Interaciologia: a interação renitência em erro admitido–confiabilidade pessoal perdi-

da; a interação criminalidade-paracriminalidade. 

Crescendologia: o crescendo erro sustentado–erro agravado. 

Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tole-

rância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão;  

o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade 

física / maturidade mental; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo erro pontual / erro sistêmi-

co; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário; o antagonismo paracriminalidade isolada 

/ paracriminalidade organizada. 
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Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto; o para-

doxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo das ambições mun-

danas da consciex. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informati-

cocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a lei patológica de talião; a lei patológica 

da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;  

a lei de ação e reação; as leis do gersismo; as paraleis da Moral Cósmica. 

Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofo-

bia; a epistemofobia; a hedonofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;  

a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico; 

a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autoviti-

mização. 

Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;  

a riscomania; a fracassomania. 

Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cogno-

teca; a criativoteca; a polemoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracriminologia; a Parapatologia; a Autodeterminologia; a Cos-

moeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; 

a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consciência baratrosférica; a isca 

humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o paracriminoso; o paracriminalista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a paracriminosa; a paracriminalista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens consener; o Homo sa-

piens toxicomaniacus; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens alcoolopathus; o Homo sa-

piens parapathologus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo 

sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sa-

piens neophobicus; o Homo sapiens occlusus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paracriminologia Pessoal = a Ciência aplicada aos estudos da Crimino-

logia Extrafísica do submundo baratrosférico determinante das raízes da criminalidade terrestre 

de determinada consciex ou conscin projetada anticosmoética; Paracriminologia Grupal = a Ciên-

cia aplicada aos estudos da Criminologia Extrafísica do submundo baratrosférico determinante 

das raízes da criminalidade terrestre de determinado grupo de consciexes anticosmoéticas. 

 

Culturologia: a cultura da Multidimensiologia; a incultura baratrosférica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Paracriminologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

7 manifestações anticosmoéticas da paracriminalidade neste planeta: 

1.  Congressus subtilis: o íncubo e o súcubo. 

2.  Parespionagem: o projetor anticosmoético. 

3.  Homicídio: a consciex assassina. 
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4.  Pararrastão: a corja de consréus arrastantes. 

5.  Possessão interconsciencial maligna: o possessor. 

6.  Transfiguração extrafísica malévola: o antítipo extrafísico patológico. 

7.  Vampirismo bioenergético: a consener. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paracriminologia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

02.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

07.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Parafissura  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paragangue:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Parailicitude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  PARACRIMINOLOGIA  AO  ESTUDAR  A  CRIMINOLOGIA  

EXTRAFÍSICA  DO  SUBMUNDO  BARATROSFÉRICO,  DETER-
MINANTE  DAS  RAÍZES  DA  CRIMINALIDADE  TERRESTRE,  

SE  INCLUI  NAS  PARAPESQUISAS  DA  PARADIREITOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu acuradamente sobre a Paracriminolo-

gia? Você atua de algum modo contra a criminalidade extrafísica? 
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P A R A D A    P R O D U T I V A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parada produtiva é o ato ou efeito de a conscin lúcida parar, interromper 

ou suspender determinada atividade, temporariamente, seja por minutos ou breve período, a fim 

de recuperar forças para o prosseguimento imediato com autodisposição física e / ou mental 

maior. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo parada vem do idioma Latim Vulgar, parada, de parare, “esfor-

çar-se para obter; alcançar; adquirir com dinheiro; dispor; preparar-se; ordenar; resolver; decidir”. 

Surgiu no Século XVI. O vocábulo produtivo deriva do idioma Latim, productivus, “próprio para 

ser alongado”, de producere, “conduzir para diante; tirar de; apresentar; produzir; criar; procriar; 

gerar; induzir; revelar; alongar”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Miniparada construtiva. 02.  Minipausa reflexiva; pausa para medi-

tação. 03.  Suspensão de trabalho. 04.  Parada de emergência; parada momentânea; parada repen-

tina; paralisação temporária. 05.  Breve descanso; cessação temporária. 06.  Descontinuação sa-

dia. 07.  Entreato de trabalho; intervalo fecundo. 08.  Entrepausa oportuna; pausa criativa. 09.  In-

terlúdio autopensênico. 10.  Interregno de atividade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo produtivo: 

contraprodutiva; contraprodutivo; improdutibilidade; improdutível; improdutividade; improduti-

va; improdutivo; produtibilidade; produtiva; produtível; produtividade; reprodutibilidade; re-

produtível; reprodutiva; reprodutivo. 

Neologia. As 4 expressões compostas parada produtiva, parada produtiva mínima, pa-

rada produtiva mediana e parada produtiva máxima são neologismos técnicos da Autexperimen-

tologia. 

Antonimologia: 01.  Parada improdutiva. 02.  Parada patológica imposta; pausa para  

o cigarro. 03.  Parada cardíaca. 04.  Parada forçada por desorganização. 05.  Ação contínua.  

06.  Atividade febricitante. 07.  Azáfama pessoal; vida atribulada. 08.  Inatividade pessoal.  

09.  Vida inútil; vida sedentária. 10.  Férias permanentes; hedonismo. 

Estrangeirismologia: o take a break; a parada para o checkup pessoal; o combate ao 

workaholism; a chômage; o autostop; o self stop; as break marks; o tilt do computador;  

o burnout. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à saúde física e mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da operosidade construtiva; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a parada produtiva; a parada para reflexão; a parada para pensenizar; a parada 

para o balanço geral; a parada para esticar as pernas; o alongamento prevenindo problemas fisio-

lógicos; a ginástica laboral; o combate ao estresse; a parada para descansar a vista do monitor;  

a arte de saber parar no momento certo; a parada para decidir; o saber desligar e o saber retomar 

de imediato; a mudança do bloco; a pausa frutífera; o tempo da parada produtiva; a parada produ-

tiva planejada; as marcas deixadas no ponto da parada para auxiliar o recomeço; a reabertura dos 

trabalhos no ponto exato da parada; o reinício com disposição maior; o aumento da produtividade 

pós-parada; o fato de ninguém ser de ferro; o refazimento das energias; a recarga das baterias;  

o reforço energético; a parada podendo significar renovação; a mudança do fôlego; a defesa da 

manutenção do corpo humano; a manutenção do cérebro; os limites do soma; as influências do 
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soma; os efeitos da fadiga; a parada obrigatória; a parada emergencial; a parada opcional; a pa-

rada condicional; o horário de descanso; o repouso mental; o lanche; a água; a ida ao banheiro;  

o calor; o frio; a aposiopese; a apóstrofe; as influências do holopensene; a pausa sabática; os efei-

tos do ambiente; o apagão; o blecaute; o redutor de velocidade; as intercorrências; as doenças do 

trabalho; a campanha dos 10 minutos; o celular na vida moderna; a pausa dos comerciais; os con-

gestionamentos do trânsito; a era das supercomunicações. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assepsia energé-

tica do ambiente extrafísico; os reforços extrafísicos de energias conscienciais; as ECs intermiten-

tes; o intervalo entre as transmissões energéticas na tenepes; o reajuste do entrosamento com  

o amparo extrafísico; o refazimento fisiológico e parafisiológico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre o corpo são e a mente sadia. 

Principiologia: o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria e prática da parada produtiva; a teoria do estresse. 

Tecnologia: a técnica de saber parar no momento oportuno; as técnicas de relaxe psico-

físico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: os efeitos patológicos do excesso de trabalho. 

Neossinapsologia: a parada produtiva revitalizando a predisposição às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo pause-play; o ciclo trabalho-repouso; o ciclo exercícios-pausas;  

o ciclo dia-noite. 

Binomiologia: o binômio focagem-desfocagem. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação caminhar-parar. 

Trinomiologia: o trinômio desgaste-refazimento-produtividade. 

Polinomiologia: o polinômio autolucidez holossomática–autopreservação–autorrenova-

ção–autodisciplina. 

Antagonismologia: o antagonismo gastrossoma / mentalsoma; o antagonismo parada 

produtiva prefacial / parada produtiva posfacial; a extensão do antagonismo das condições  

antes da parada em confronto com as condições pós-parada. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência imortal–soma perecível. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a laborfilia. 

Fobiologia: a disciplinofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da dispersão conscien-

cial; a síndrome da despriorização existencial. 

Maniologia: a hedonomania. 

Mitologia: o combate ao mito do superman. 

Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a prioroteca; a somatote-

ca; a sinaleticoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autocoerenciologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autorrecexologia; a Auto-

criticologia; a Eficienciologia; a Metodologia; a Ergonomia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin laboriosa; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sa-

piens semperaprendens; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parada produtiva mínima = a suspensão da atividade apenas por alguns 

minutos; parada produtiva mediana = a suspensão da atividade durante algumas horas; parada 

produtiva máxima = a suspensão da atividade durante alguns dias. 

 

Culturologia: a cultura da Somatologia. 

 

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 parada produtiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

04.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Dosagem:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Isolamento  dignificador:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 
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A  PARADA  PRODUTIVA  INDICA  SEMPRE  INTELIGÊNCIA, 
AUTORREFLEXÃO,  MATURIDADE  E  QUALIFICAÇÃO  DAS 

ATIVIDADES  CONSTRUTIVAS  POR  PARTE  DA  CONSCIN 

LÚCIDA,  SEJA  HOMEM  OU  MULHER,  QUANDO  OPEROSA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de parar, de quando em quando, 

sem ansiedade, o próprio trabalho físico ou mental a fim de recuperar a autodisposição? Você 

prossegue a atividade com ânimo renovado? 
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P A R A D E S C O N F I Ô M E T R O  
( A U T O V I G I L A N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradesconfiômetro é a capacidade de a consciência desconfiar quando 

está sendo inconveniente ou excessiva perante os compassageiros evolutivos, conscins e / ou 

consciexes, exercitando a autocriticidade e o autodiscernimento, posicionando-se cosmoeticamen-

te ante as diversas injunções existenciais multidimensionais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição, negação 

ou falta; separação; afastamento”. O termo confiança provém igualmente do idioma Latim, confi-

dare, através de confidere, “confiar”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição metro 

procede do idioma Grego, métron, “instrumento para medir; uma medida”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Paramancômetro. 2.  Parassemancômetro. 3.  Parassemancol. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradesconfiômetro, paradesconfiômetro básico 

e paradesconfiômetro avançado são neologismos técnicos da Autovigilanciologia. 

Antonimologia: 1.  Desconfiômetro intrafisicalista. 2.  Incapacidade de percepção da in-

conveniência pessoal. 3.  Acriticidade pessoal conviviológica. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da 

autoproéxis pela participação na maxiproéxis; o rapport multimilenar entre as conscins; o adoça-

mento da expertise evolutiva pessoal; o modus vivendi, operandi e ratiocinandi em análise diu-

turna; os feedbacks interpares impulsionadores da evolução em grupo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da ortoconvivialidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paradesconfiôme-

tro: bússola ortoconviviológica. 

Coloquiologia: o ato de ficar antenado e manter ligado o paradesconfiômetro pessoal. 

Proverbiologia: – Quem fica bobo na praça, o jacaré abraça. Se a pessoa não pensar, 

ela vai no bico. Quem fica de boca aberta, engole mosquito. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Desconfiômetro. Você, conscin intermissivista, com o tempo ficará desconfiada,  

o que refletirá no maior estado de alerta na intra e na extrafisicalidade”. “Quanto aos holopense-

nes humanos, a conscin deve saber o momento adequado para adentrar determinado recinto de 

modo a não interferir nos campos bioenergéticos já instalados e ser contribuinte sadio e não me-

ro receptor adventício”. 

2.  “Dosificação. Para tudo é necessário o emprego do dosímetro interconsciencial, ge-

rado pelo autodesconfiômetro, automancômetro ou autossemancômetro. Quando os alunos apro-

fundam o nível de percepção, o professor mais hábil e paciente aumenta a dosificação da exposi-

ção da matéria”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade; o holopensene pessoal da pers-

picácia cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;  

o materpensene pessoal cosmoético; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holo-

pensene da Interconviviologia Lúcida. 

 

Fatologia: o ato cosmoético de ter desconfiômetro em favor dos outros; a autocriticidade 

convivencial; a autocriticidade embasando a heterocriticidade cosmoética; a autocrítica construti-
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va; a manifestação pessoal calibrada; o bom-tom interconvivencial; o respeito à inteligência alhei-

a; os limites conviviológicos; as manifestações ponderadas; o modus operandi apropriado; o dis-

curso proveitoso; o modus faciendi vantajoso; a análise desapaixonada e competente; o reconheci-

mento ao valor alheio; o respeito à singularidade interpares; as fissuras intraconscienciais; a in-

conveniência conviviológica ignorada; a ilogicidade lastreada nas teimas emocionais; a inadequa-

ção aos costumes ou ao bem-estar de outrem; a indelicadeza; a incivilidade; a grosseria; os exage-

ros pessoais; as manipulações interconscienciais; a esnobação das oportunidades existenciais;  

a postura imprópria; a fala inadequada; a assertiva inoportuna; a intervenção deslocada; a atitude 

indiscreta; os deslizes paradiplomáticos; a convergência de interesses; a vontade de acertar; a au-

toconfiança no próprio taco; o soerguimento cosmoético; a aplicação do dosímetro na tarefa do 

esclarecimento (tares); a sabedoria das intervenções oportunas; a interassistencialidade ancorando 

a grupalidade cosmoética; o esforço pela convivialidade sadia; a ortoconvivialidade teática rom-

pendo fôrmas grupais milenares; a verbação depurada; a anticonflitividade pessoal mantendo a re-

fratariedade cosmoética; a racionalidade despertogênica; a heterocriticidade em prol da tares;  

o senso elevado de autodiscernimento; a autocriticidade cosmoética enquanto eixo evolutivo da 

conscin lúcida. 

 

Parafatologia: o paradesconfiômetro; o ato cosmoético de ter paradescondiômetro em 

prol da Interassistenciologia Lúcida; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a con-

junção da sinalética energética e parapsíquica pessoal ao paradesconfiômetro; a autocriticidade 

parapsíquica; o emprego lúcido do paradesconfiômetro perante os amparadores extrafísicos; o pa-

rapsiquismo intelectual fomentando o paradesconfiômetro pessoal; a banalização da inarredabili-

dade de o intermissivista integrar vitrine multidimensional; as imaturidades pessoais fomentando 

a interassedialidade; a ingenuidade perante as consciexes imaturas inoportunas; a esnobação do 

amparo extrafísico de função; a distorção multidimensional da cosmovisão pessoal; a jejunice e 

os exageros parapsíquicos; o senso de Paradireito conectado aos paradeveres pessoais; o entrosa-

mento entre paradesconfiômetro e paradiplomacia na interassistência; a busca pela qualificação 

das parapercepções visando atender às neodemandas extrafísicas; os ensaios à Pré-Intermissiolo-

gia; a desperticidade qualificando o paradesconfiômetro; a possibilidade da maxifraternidade en-

tre conscins e consciexes; a inteligência evolutiva no emprego da autovigilância multidimensio-

nal, máxima e onipresente; o exemplarismo dos limites cosmoéticos dos amparadores extrafísi-

cos; o exemplarismo do paradesconfiômetro da conscin lúcida em ação interpretando corretamen-

te os fatos e parafatos interconectados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autocriticidade; o sinergismo cosmo-

visão-profilaxia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto linha mestra do autoparades-

confiômetro; o princípio inteligente de pensar sempre antes de fazer; o princípio da medida 

certa; o princípio da convivialidade sadia; o princípio do bem maior; o princípio da economia de 

males; o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando o paradesconfiômetro 

pessoal; o código grupal de Cosmoética (CGC) fomentando o paradesconfiômetro coletivo em 

prol da harmonia conviviológica. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da 

reurbex. 

Tecnologia: a vivência da técnica do detalhismo aplicada em respeito aos direitos das 

outras consciências. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito harmonizador da omissuper; o efeito nosográfico da omissão defi-

citária. 
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Neossinapsologia: as neossinapses autovigilantes advindas da criticidade cosmoética. 

Ciclologia: a apreensão de realidades através do ciclo olhar-observar-analisar-interpre-

tar-deduzir-concluir. 

Enumerologia: a autocrítica quanto ao momento de reciclar a postura anacrônica; a au-

tocrítica quanto ao momento de expressar a opinião pessoal; a autocrítica quanto ao momento de 

parar a conversa difícil; a autocrítica quanto ao momento de retirar-se do ambiente conturbado;  

a autocrítica quanto ao momento de adentrar no holopensene constituído; a autocrítica quanto ao 

momento de atender ao amparo extrafísico; a autocrítica quanto ao momento de priorizar a assis-

tência possível. 

Binomiologia: o binômio paradesconfiômetro da conscin projetada–paradesconfiôme-

tro da conscin em vigília física; o binômio Paradireito-Paradever; o binômio autodesconfiôme-

tro-heterodesconfiômetro; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio assim-desassim; o bi-

nômio informação-discrição; o binômio autoconfiança-heterodesconfiança; o binômio autoim-

perdoamento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação convergência- 

-divergência; a interação assistencial CCCI–Socin Patológica. 

Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal refinan-

do o paradesconfiômetro pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio poder-po-

sição-prestígio; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio valo-

res inconciliáveis–interesses incompatíveis–coexistência harmoniosa. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma desafiando os 

conviventes intermissivistas. 

Antagonismologia: o antagonismo incorruptibilidade cosmoética / corruptibilidade an-

ticosmoética; o antagonismo irreverência / sarcasmo; o antagonismo realidade / imaginação;  

o antagonismo poder temporal / poder consciencial; o antagonismo ser / estar; o antagonismo 

ingenuidade / interassistencialidade; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo lealdade cos-

moética / fidelidade acrítica. 

Paradoxologia: o paradoxo da autovivência do constrangimento para melhorar; o binô-

mio admiração-discordância na condição de miniparadoxo da Conscienciologia; o paradoxo da 

divergência sem desunião; o paradoxo da conscin superdesconfiada mantendo megaconfiança na 

equipe extrafísica. 

Politicologia: a democracia; a proexocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; 

a cosmoeticocracia; a democracia direta; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalida-

de; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esfor-

ço na conquista e manutenção diuturna da autocriticidade cosmoética; as leis da proéxis; as pa-

raleis. 

Filiologia: a autocriticofilia; a conscienciofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a evoluciofi-

lia; a assistenciofilia; a neofilia conjunta. 

Fobiologia: a criticofobia inibindo o uso do paradesconfiômetro. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da apriorismose; a evitação da síndrome da 

dominação; a reversão da síndrome do ostracismo; a inibição da síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a derrubada da síndrome do justiceiro; a suspensão da síndrome de Gabriela;  

a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a megalomania; a mania de achar-se superior aos demais; a mania de perse-

guição. 

Holotecologia: a convivioteca; a criticoteca; a interassistencioteca; a parapsicoteca;  

a mentalsomatoteca; a socioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autovigilanciologia; a Desconfiometrologia; a Autocriticologia; 

a Cosmoeticologia; a Autoprofilaciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Pa-

radiplomaciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin desconfiada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin oportunista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 criticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens in-

terassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens 

empathicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paradiplomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradesconfiômetro básico = aquele relativo aos limites cosmoéticos re-

paradores de posturas e atos pessoais multidimensionais equivocados; paradesconfiômetro avan-

çado = aquele relativo aos limites cosmoéticos profiláticos de posturas e atos interassistenciais 

multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da Autocriticologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura 

da Autoconscienciometrologia; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura da Recexologia;  

a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Conviviologia Evolutiva. 

 

Caracterologia. Segundo a Perfilologia, eis, por exemplo, 20 características, não exclu-

dentes entre si, de personalidades imaturas ou ignorantes quanto ao emprego do paradesconfiôme-

tro na diuturnidade conviviológica: 

01. Alarmista. Precipita-se diante de informações obscuras promovendo alarde ou in-

verdades. 

02. Ansiosa. Afoba-se intervindo em determinado assunto sem respeitar as áreas e res-

ponsáveis. 

03. Arrivista. Prioriza o alpinismo pessoal, utilizando-se de astúcia manipuladora em 

prol do próprio egão. 

04. Arrogante. Mantém-se sempre acima de qualquer suspeita, não reconhecendo as 

falhas pessoais. 

05. Autoritária. Desmerece a capacidade alheia, buscando impor a vontade pessoal in-

dependentemente do melhor para a maioria. 

06. Calculista. Age calculadamente em busca de metas pessoais egocêntricas, empre-

gando recursos, posturas e atos anticosmoéticos. 
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07. Controladora. Busca manter o controle de tudo, excedendo-se em detalhes autasse-

diantes. 

08. Corporativista. Cria e fomenta panelinhas de poder paralelo, desrespeitando os po-

deres democráticos instaurados. 

09. Egocêntrica. Mantém-se no centro das abordagens e decisões coletivas. 

10. Falaciosa. Usa argumentos de poder ilógicos ou mesmo parapsíquicos. 

11. Falastrona. Fala muito, cometendo indiscrições e gafes interpessoais. 

12. Gersista. Omite informações e mantém contatos prévios tácitos para garantir vanta-

gens próprias em situações coletivas. 

13. Impulsiva. Afoba-se irracionalmente, intervindo de modo inadequado nas questões 

coletivas. 

14. Intrusiva. Interrompe a conversa entre pessoas, de maneira intrusiva, sem pedir li-

cença. 

15. Jactanciosa. Conta vantagem, exagerando quanto aos feitos e méritos pessoais. 

16. Plutocrata. Abusa do poder pessoal econômico-financeiro, manipulando situações  

e pessoas carentes. 

17. Precipitada. Precipita-se nos autoposicionamentos públicos, sem consultar especia-

lista ou estudar o assunto em pauta. 

18. Presunçosa. Extrapola as raias da função, menosprezando e desrespeitando o traba-

lho alheio. 

19. Sabichona. Considera-se sempre superior a todos, não conseguindo manter diálogo 

horizontal. 

20. Verborrágica. Impõe o laringochacra potente, abusando do discurso, ocupando  

o tempo dos outros e decidindo no grito. 

 

Autodiscernimentologia. O uso do paradesconfiômetro exige o esforço máximo em 

busca dos limites cosmoéticos de atuação pessoal, a partir do exercício do autodiscernimento. 

Teática. Conforme a Interconviviologia, eis, em ordem alfabética, 20 traços, posturas ou 

condições próprias da conscin desenvolta quanto ao paradesconfiômetro: 

01. Amparabilidade. Mantém a ortopensenidade enquanto conceptáculo para o amparo 

de função. 

02. Autoconfiança. Desenvolve deliberadamente a autoconfiança quanto ao trinômio 

comunicabilidade-paraperceptibilidade-intelectualidade. 

03. Autorreflexão. Exercita o hábito da reflexão pessoal antes, durante e depois das in-

terações conscienciais. 

04. Coerência. Procura manter coerência junto aos recebimentos proéxicos hauridos. 

05. Cosmovisão. Privilegia a mundividência cosmovisiológica. 

06. Discrição. Mantém-se discreta em relação aos fatos e parafatos. 

07. Educação. Valoriza o conhecimento e a polimatia. 

08. Escuta. Sabe ouvir os colegas nos momentos de tensão. 

09. Interassistencialidade. Prioriza a interassistência nas manifestações pessoais diu-

turnas (Interassistenciologia). 

10. Minipeça. Compreende a condição pessoal de minipeça interassistencial, não se 

considerando a única apta a fazer determinadas tarefas. 

11. Modéstia. Evita vangloriar-se. 

12. Multidimensionalidade. Mantém-se atilada às possibilidades e realidades multidi-

mensionais ocasionais. 

13. Omissuper. Na dúvida abstém-se, fazendo omissão superavitária. 

14. Paraperceptibilidade. Utiliza os recursos energéticos e parapsíquicos pessoais. 

15. Prudência. Não se intromete em atividades para as quais não se sinta capacitada. 

16. Raia. Reconhece as organizações vigentes e atua dentro das raias institucionais. 

17. Renúncia cosmoética. Abre mão de valores objetivos pessoais, em prol do melhor 

para todos. 
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18. Respeito. Busca a heterocompreensão a partir do respeito a outrem. 

19. Silêncio. Sabe manter silêncio nas ocasiões de exaltação emocional. 

20. Traforismo. Observa a história pessoal e o valor ínsito dos compassageiros evolu-

tivos. 

 

Paradesconfiometrologia. A carga de uso do paradesconfiômetro dos interconviventes, 

compassageiros evolutivos, explicita os níveis de Cosmoética vigentes na Socin Patológica, nas 

Baratrosferas, na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) ou nas co-

munexes avançadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradesconfiômetro, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03. Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04. Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05. Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

06. Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08. Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09. Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

10. Cognopoliologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

11. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

12. Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Jeitinho  brasileiro:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

14. Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático. 

15. QI  social:  Conviviologia;  Neutro. 

 

O  DESENVOLVIMENTO  DO  PARADESCONFIÔMETRO  CON-
DUZ  A  CONSCIN  AUTOCRÍTICA  À  COMPREENSÃO  TEÁ-

TICA  DOS  LIMITES  COSMOÉTICOS  DA  INTERCONVIVIOLO-
GIA,  EM  FAVOR  DA  HOMEOSTASIA  PESSOAL  E  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de semperaprendente, admite ser  

o uso do paradesconfiômetro instrumento útil à evolução pessoal e grupal? Quais posturas multi-

dimensionais vem adotando em prol do autodesenvolvimento de tal competência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; Homo sapiens paradiplomaticus; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 4; Se-
ção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 19 enus.; 1 tab.; 3 notas; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2006; páginas 325 a 333. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-

tes;alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 76, 321 e 452. 
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3.  Idem; 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 495 e 549. 

 

D. D. 
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P A R A D E V E R  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromis-

sos, normas, princípios e paraleis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento auto-

consciente da evolução pessoal entrosada à evolução do grupo evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo dever procede do idioma Latim, de abere, “dever; ser devedor; es-

tar obrigado a; ter obrigação de”. Surgiu em 1275. 

Sinonimologia: 1.  Paraobrigação. 2.  Paracompromisso. 3.  Pararresponsabilidade.  

4.  Encargo evolutivo. 5.  Dever do Homo sapiens serenissimus. 6.  Dever multidimensional.  

7.  Paradiplomacia Cósmica. 

Neologia. Os 3 vocábulos paradever, miniparadever e maxiparadever são neologismos 

técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Dever humano. 2.  Paradireito. 3.  Direito Humano. 4.  Encargo in-

trafísico. 5.  Parapoliticologia. 6.  Anticosmoeticologia. 7.  Antidemocracia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Todos de-

vemos trabalhar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o paradever; o dever dos deveres; a obrigação cosmoética; o livre arbítrio das 

consciências; as imposições da autoconsciencialidade; o conjunto das obrigações indescartáveis 

da proéxis; o reconhecimento pessoal das obrigações libertárias; os encargos determinados e acei-

tos; os deveres autoconscientes; os deveres de honra; o ofício evolutivo diário; o vínculo cons-

ciencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Parafatologia: os paradeveres autoimpostos; os paracompromissos autoimpostos; as pa-

rarresponsabilidades autoimpostas; a paracidadania cósmica; a paradignidade; as parafunções; as 

incumbências extrafísicas; os encargos das consciexes lúcidas; os compromissos cosmoéticos ex-

trafísicos; as responsabilidades das consciexes autoconscientes; os imperativos cosmoéticos na 

Sociex; o preceito parassociológico; as respostas da conscin lúcida às responsabilidades dos auto-

conhecimentos multidimensionais; a interdimensionalidade; o maximecanismo assistencial multi-

dimensional; o paracosmopolitismo; as pararreurbanizações; as transmigrações extrafísicas;  

a lealdade aos compromissos pré-ressomáticos; os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos;  

a autabnegação como paradever lógico; a relação Paradireito-paradever. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

sinalética energética; o laboratório conscienciológico da tenepes. 
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Binomiologia: o binômio preceito cosmoético–saber extrafísico. 

Interaciologia: a interação autossacrifício lúcido–autevolução racional. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Parasso-

ciologia; a Parageopolítica; a Paraprocedenciologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia;  

a Holomaturologia; a Criteriologia; a Vinculologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Libe-

rologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Ofiexologia; a Intermissiologia; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex lúcida; a conscin lúcida projetada; a conscin minipeça do maxi-

mecanismo interassistencial; a consciência providencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o tenepessista; o ofiexista; o conscienciólogo; o in-

versor existencial; o reciclante existencial; o agente retrocognitor; o proexólogo; o minidissidente 

ideológico; o maxidissidente ideológico; o amparador extrafísico; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a intermissivista; a tenepessista; a ofiexista; a consciencióloga; a inver-

sora existencial; a reciclante existencial; a agente retrocognitora; a proexóloga; a minidissidente 

ideológica; a maxidissidente ideológica; a amparadora extrafísica; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens obligatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadever = a tomada de consciência dos mecanismos da própria 

evolução por parte da conscin; maxiparadever = a recepção lúcida por parte da conscin da 

condição de minipeça dentro do maximecanismo interassistencial evolutivo. 

 

Taxologia. Segundo a Conviviologia, os deveres, em geral, podem ser classificados em 

múltiplas categorias, por exemplo, estas 11, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Dever da urbanidade: o exemplarismo da educação ou do bom-tom na conviviali-

dade. 

02.  Dever da verdade: a autovivência das verpons. 

03.  Dever de agir: o exercício das funções pessoais da autoridade constituída. 

04.  Dever de beneficência: a autoconsciência da interassistencialidade. 

05.  Dever de fidelidade: a manutenção do compromisso ou da promessa por parte da 

consciência. 

06.  Dever de gratidão: o agradecimento às consciências por benefícios recebidos. 

07.  Dever de justiça: o tratamento de maneira justa para todos os seres vivos. 

08.  Dever de não-maleficência: a omissão superavitária (omissuper) de evitar causar 

danos a outrem. 

09.  Dever de reparação: a compensação justa e meritória dada a outrem. 

10.  Dever para consigo mesmo: o aprimoramento consciencial, evolutivo, cosmoético. 

11.  Dever profissional: o cumprimento das obrigações impostas pela profissão legal. 

 

Paradeveres. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 realidades relativas a paradeveres envolvendo a conscin lúcida quanto à inteligência evolutiva 

(IE) ou a ex-aluna (ou ex-aluno) de Curso Intermissivo pré-ressomático: 

01.  Autoposturas: os posicionamentos evoluídos além dos convencionalismos hu-

manos. 

02.  CIs: os efeitos retardados, intrafísicos, dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos. 
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03.  EQM: a experiência da quase morte como chamada ao cumprimento da programa-

ção existencial (proéxis). 

04.  FEP: a qualidade do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal. 

05.  Parapalavra: o empenho pessoal no cumprimento dos compromissos evolutivos an-

te o evoluciólogo afim. 

06.  Paravínculos: as ligações legítimas extrafísicas ou da paraprocedência da cons-

ciência. 

07.  PL: a projetabilidade lúcida nas projeções conscienciais, quando assistidas por am-

paradores extrafísicos, na condição de alerta e atualização consciente em face dos paradeveres. 

08.  Proéxis: o paradever da retribuição dos recursos, aportes e acervos recebidos para  

a consecução da programação existencial. 

09.  Tenepessismo: a prática da tarefa energética, pessoal (tenepes), diária, na condição 

de paradever autoimposto de modo bem-vindo, graciosamente. 

10.  Voluntariado: a condição interassistencial do voluntário, ou voluntária, sentida co-

mo sendo paradever espontâneo sem imposições alheias ou externas. 

 

Paraprazer. Dentro do universo da Holomaturologia, com o passar do tempo, e o natu-

ral acúmulo das experiências, o paradever torna-se paraprazer. Contudo, dentro da Parapatologia, 

as inversões doentias transformam muitas vezes os prazeres em obrigações qual acontece nas 

compulsões, em geral, condições estas primárias, bem diferentes dos aspectos sadios abordados 

aqui. 

Violação. No contexto da Extrafisicologia, a violação dos paradeveres, compromissos, 

obrigamentos, encargos e tarefas básicas da evolução mantém legiões de consciexes nas paraco-

matoses, nas melexes e na Baratrosfera, levando muitas outras às transmigrações extrafísicas in-

terplanetárias impostas (consréus transmigradas). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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NO  VOLUNTÁRIO  AUTOCONSCIENTE,  HOMEM  OU  MU- 
LHER,  EM  GERAL,  DA  CCCI,  JÁ  SÃO  ENCONTRADAS  
AS  RAÍZES  DA  COMPREENSÃO  BÁSICA  DE  NORMAS   
VARIADAS  DO  PARADIREITO  E  DOS  PARADEVERES. 

 

Questionologia. Você já identificou algum paradever pessoal a ser respeitado na própria 

vida humana? O compromisso implica em obrigações mútuas e a interação com o círculo social 

mais íntimo? 
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P A R A D E V E R    I N T E R M I S S I V O  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradever intermissivo é a responsabilidade específica do proexista, lúci-

do dos próprios compromissos evolutivos perante o Maximecanismo Interassistencial Multidi-

mensional, estipulado em conjunto com o evoluciólogo e assumido, voluntariamente, durante  

o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, a ser cumprido nesta dimensão intrafísica, compondo 

parcela magna de toda programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo dever procede do idioma Latim, de bere, “dever; ser deve-

dor; estar obrigado a; ter obrigação de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter deriva igualmente 

do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém do 

mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de 

mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu também no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pararresponsabilidade intermissiva. 2.  Paracompromisso inarredá-

vel. 3.  Paracomprometimento específico. 4.  Parapacto evolutivo. 5.  Paraobrigação autoimposta. 

Neologia. As 4 expressões compostas paradever intermissivo, paradever intermissivo 

simples, paradever intermissivo composto e paradever intermissivo complexo são neologismos 

técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Compromisso intrafísico. 2.  Dever legal. 3.  Descompromisso evo-

lutivo. 4.  Parailicitude. 5.  Conluio baratrosférico. 

Estrangeirismologia: o axioma latino pacta sunt servanda aplicado ao Curso Intermis-

sivo; o whole pack conscienciológico; as hard tasks assumidas pela conscin lúcida; os challenges; 

o Intermissarium; o tour de force autevolutivo; o Retrocognitarium; os megaflashes mnemônicos; 

a awareness quanto à autoparaprocedência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos compromissos multidimensionais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autevolução: 

pararresponsabilidades interassistenciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das autorresponsabilidades intermissivas; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os proexopense-

nes; a proexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; o holopense-

ne do Curso Intermissivo vincado no paracérebro; o holopensene do Curso Intermissivo relembra-

do na intrafisicalidade; o materpensene predominante revelado nas ideias inatas do intermissi-

vista. 

 

Fatologia: a hombridade no cumprimento dos paradeveres intermissivos; a vontade in-

quebrantável de interassistir; os liames obrigacionais maxiproexológicos; o dever da retribuição;  

a priorização dos paradeveres intermissivos em favor da autevolução; as autabnegações cosmoéti-

cas; os autossacrifícios sadios; o autoimperdoamento cosmoético; a resiliência no cumprimento 

das tarefas diuturnas; as cláusulas pétreas da autoproéxis; a aceitação íntima e pacífica de traba-

lhar em prol da megatares; a determinação na superação dos próprios gargalos; as rotinas úteis;  

o resgate dos paraengramas holomnemônicos; as autorretrocognições dirimentes; a satisfação na 

consecução da proéxis; a homeostase pessoal de estar no fluxo do Cosmos; a reintegração com  
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a equipex enquanto conscin; a omissuper; a maxidissidência ideológica imprescindível; o empre-

endedorismo conscienciocêntrico; a holomaturidade como parâmetro de qualidade das pararres-

ponsabilidades autoimpostas; a autorganização na conciliação das diversas tarefas da vida; os es-

copos cosmoéticos desafiantes; o livre arbítrio intrínseco à assunção dos paradeveres intermissi-

vos; as múltiplas concessões pessoais diárias; o sobrepairamento indispensável à consecução da 

maxiproéxis grupal; o fôlego evolutivo; a fidelidade ao megafoco interassistencial. 

 

Parafatologia: o paradever intermissivo; o parapsiquismo interassistencial escancarando 

a existência dos paradeveres intermissivos; a clarividência propiciando a autorrecuperação de 

megacons; os paracompromissos avençados em conjunto com o evoluciólogo; o ápice da lucidez 

extrafísica; a hiperacuidade pancognitiva; os múltiplos acordos firmados na extrafisicalidade;  

as alianças multidimensionais; a confiança depositada no intermissivista pelo maximecanismo 

multidimensional; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) como demonstrativo dos paradeveres inter-

missivos já cumpridos; a autodisciplina nos exercícios diários da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os ex-colegas de Curso Intermissivo na atual res-

soma; a explícita sinergia entre os membros do grupo evolutivo essencial à execução das respec-

tivas tarefas grupais; o sinergismo minipeça-maximecanismo; o sinergismo intermissivista-evolu-

ciólogo; o sinergismo autoimperdoamento–autocomprometimento maxiproexológico; o sinergis-

mo ideias inatas–retrocognições; o sinergismo livre arbítrio–cláusula pétrea. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético do 

empenho máximo pelo bem-estar do número máximo de consciências; o princípio da evolutivi-

dade pessoal; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a indispensabilidade do princípio da 

admiração-discordância; o princípio da adaptabilidade embasando a evolução das espécies;  

o princípio pessoal de descartar o rolo compressor das inutilidades cotidianas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação extrafísica de 100% dos cons. 

Tecnologia: a técnica de suar sangue. 

Voluntariologia: os trabalhos voluntários como parte ínsita dos paradeveres intermis-

sivos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

o laboratório das autopesquisas parapsíquicas; a reperspectivação da vida propiciada pelo labo-

ratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autocogniciolo-

gia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colé-

gio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos mediatos do cumprimento dos paradeveres intermissivos conver-

gentes ao compléxis. 

Neossinapsologia: a geração de neossinapses como decorrência lógica do cumprimento 

dos paradeveres intermissivos; o esforço na criação de neossinapses a fim de concluir os para-

compromissos assumidos. 

Ciclologia: os ciclos seriexológicos. 

Enumerologia: o compromisso; a responsabilidade; o comprometimento; o dever; a in-

cumbência; a obrigação; o encargo. 

Binomiologia: o binômio resiliência-exemplarismo; a autoconsciencialidade lúcida 

quanto ao binômio conhecimento intermissivo–megarresponsabilidade interassistencial; o binô-

mio pararreflexão máxima-autodecisão crítica; o binômio autodiscernimento decisório–compro-
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metimentos policármicos; a hiperacuidade expressa no binômio megacons-megaprioridades;  

o binômio holomaturidade precoce–autevolutividade adolescente; a Cosmoética quanto ao binô-

mio liberdade de escolha–obrigação autoimposta. 

Crescendologia: o crescendo lucidez extrafísica–paradeveres intermissivos–cumpri-

mento intrafísico–homeostase íntima. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio pararresponsabilida-

de-interassistencialidade-megafraternidade; o trinômio sobrepairamento-anticonflitividade-auto-

incorruptibilidade; o trinômio aprendizado-habilitação-retribuição; o trinômio parapsíquico 

projeção lúcida–clarividência facial–sinalética energética devassador dos paradeveres intermis-

sivos; o trinômio recinológico autorrevelação multidimensional–reperspectivação intrafísica–au-

tomutação temperamental; o trinômio bom ânimo–boa vontade–boa intenção. 

Polinomiologia: o polinômio necessário ao cumprimento dos paradeveres intermissivos 

vigor físico–força energética–potência intelectiva-desenvoltura parapsíquica. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais paradeveres intermissivos se cumprem, 

mais se deseja assumí-los; o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a au-

tossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. 

Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a ver-

baciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do livre arbítrio. 

Filiologia: a proexofilia; a decidofilia; a organizaciofilia; a autocriticofilia; a autodeter-

minofilia; a retrocogniciofilia; a retribuiciofilia. 

Holotecologia: a intermissioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Paradireitologia; a Lucidologia; a Priorolo-

gia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Megafraternologia; a Autevo-

luciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Voliciologia; a Autodeterminologia; 

a Decidologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a minipeça do maximecanismo interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o empreen-

dedor evolutivo; o paradireitólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a empreendedora evolutiva; a paradireitóloga. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16439 

Hominologia: o Homo sapiens obligatus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens defi-

nitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradever intermissivo simples = a autoimposição de determinado para-

compromisso condizente ao cumprimento de tarefa específica e individual; paradever intermissi-

vo composto = a autoimposição de determinado paracompromisso condizente ao cumprimento de 

tarefas sucessivas, específicas e individuais; paradever intermissivo complexo = a autoimposição 

de determinado paracompromisso condizente ao cumprimento de tarefas sucessivas, específicas  

e grupais. 

 

Culturologia: a cultura pessoal de honrar os próprios compromissos. 

 

Whole pack. A prática da técnica da invéxis evidencia a mais clara assunção do whole 

pack conscienciológico, pois o verdadeiro inversor já não admite empurrar com a barriga os pa-

radeveres intermissivos. 

Maxiplanejamento. Os inversores, em tese, têm mais condições de prospectar o maxi-

planejamento existencial desta atual ressoma, com precisão bem mais ampla em relação aos reci-

clantes, porque priorizam, precocemente, a autocrítica e a retilinearidade na realização da progra-

mação existencial. 

Autoquestionamento. Conforme a Autocriticologia, a tendência lógica é de quanto mais 

cedo indagarmos a respeito do próprio papel na intrafisicalidade, mais sofisticados e atacadistas 

serão os paradeveres intermissivos desvelados pela conscin, ainda não portadora de 100% das 

unidades de lucidez. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis listadas, na ordem alfabética das respectivas 

neociências, 100 possíveis hipóteses de paradeveres intermissivos, assumidos durante o período 

pré-ressomático, provocando o pesquisador interessado ao autoquestionamento exaustivo: 

01. Adaptaciologia. Adaptar-se, sem maiores arroubos, às condições somáticas e meso-

lógicas. 

02. Administraciologia. Agir com inteligência financeira proexogênica abandonando  

a antiga personalidade pródiga. 

03. Amparologia. Expandir o rapport com os amparadores extrafísicos enquanto 

conscin. 

04. Anonimatologia. Infiltrar-se cosmoeticamente em certo segmento institucional. 

05. Assistenciologia. Assistir público alvo específico. 

06. Autodiscernimentologia. Ampliar o atilamento reduzindo significativamente a car-

ga de emocionalismos doentios. 

07. Autolucidologia. Conseguir alargar o nível de lucidez com o propósito de não ser 

subjugado pelo porão consciencial. 

08. Autopensenologia. Conservar, por maior tempo, a autopensenidade incorruptível. 

09. Autopesquisologia. Puxar a fieira seriexológica nas autopesquisas conscienciais. 

10. Autoproexologia. Atingir o compléxis. 

11. Autorganizaciologia. Combater a cultura pessoal da entropia, em geral, já cultiva-

da há dezenas de vidas. 

12. Autorrecexologia. Dispor-se perante os gargalos pessoais sem pusilanimidade, mas 

empregando a coragem racional e intenção sadia. 

13. Autorrevezamentologia. Dar seguimento ao autorrevezamento multiexistencial 

evolutivo. 

14. Colegiologia. Integrar, de maneira ativa, determinado Colégio Invisível. 
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15. Comunicologia. Reforçar o bom humor comunicativo nas injunções existenciais 

graves inerentes ao processo evolutivo. 

16. Conflitologia. Assumir o relevante papel de mediador de conflitos em questões, até 

então, insolúveis. 

17. Conscienciocentrologia. Fundar determinada Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

18. Conviviologia. Conviver, sadiamente, com todas as pessoas. 

19. Cosmoconscienciologia. Predispor-se a vivenciar, alguma vez, o fenômeno da cos-

moconsciência. 

20. Cosmoeticologia. Aumentar o nível de autabnegação cosmoética. 

21. Cosmovisiologia. Parapesquisar a pangrafia de modo técnico. 

22. Decidologia. Tomar decisões evolutivas críticas, arcando com o ônus decisório. 

23. Descrenciologia. Abandonar ideologia mística ou religiosa, logo após o contato 

com o princípio da descrença. 

24. Despertologia. Alcançar a desperticidade nesta vida intrafísica. 

25. Dessomatologia. Afastar, permanentemente, a tanatofobia. 

26. Duplologia. Formar dupla evolutiva exitosa. 

27. Educaciologia. Fomentar a reeducação consciencial. 

28. Egocarmologia. Cientificar-se acerca da existência de identidade extra adquirida no 

passado. 

29. Energossomatologia. Dominar o estado vibracional (EV). 

30. Epicentrismologia. Ser epicentro consciencial antes dos 40 anos de idade. 

31. Exaustivologia. Esmerar-se na qualificação tarística por meio da técnica exaustiva 

da picotagem das ideias. 

32. Experimentologia. Desassombrar-se a respeito da realidade multidimensional. 

33. Extrafisicologia. Bancar o compromisso em manter vínculo permanente com as co-

munexes avançadas. 

34. Fraternologia. Posicionar-se sempre na condição de ser fraterno e cordial. 

35. Gesconologia. Elaborar gestações conscienciais (gescons), atendendo ao princípio 

de objetivar o melhor para todos. 

36. Grupocarmologia. Fazer parte de determinada família com a finalidade precípua de 

interassistir. 

37. Holobiografologia. Montar os fragmentos imprescindíveis no puzzle holobiográ-

fico. 

38. Holocerebrologia. Preencher os dicionários cerebrais com vocábulos e conceitos 

inéditos. 

39. Holomaturologia. Perdoar antigos algozes. 

40. Holomnemossomatologia. Relembrar lições aprendidas no Curso Intermissivo. 

41. Homeostaticologia. Mitigar a autoconflitividade. 

42. Interassistenciologia. Promover resgate extrafísico de consciex. 

43. Interprisiologia. Desfazer interprisões grupocármicas seculares. 

44. Intrafisicologia. Fixar-se na condição de âncora consciencial externa, nesta dimen-

são material, a fim de concluir os artigos imutáveis da autoproéxis. 

45. Laborologia. Exercer determinada profissão. 

46. Macrossomatologia. Aproveitar cosmoeticamente o macrossoma. 

47. Materpensenologia. Manter-se fiel ao materpensene assumido durante o Curso In-

termissivo. 

48. Maximologia. Aplicar os fundamentos da inteligência evolutiva (IE). 

49. Maxiproexologia. Participar ativamente da maxiproéxis grupal. 

50. Megaeuforizaciologia. Ser capaz de promover a automegaeuforização. 

51. Megafraternologia. Excluir qualquer ideia dogmática, preconceituosa, sexista, sec-

tarista ou apriorística do microuniverso consciencial. 

52. Megagesconologia. Concluir a megagescon. 

53. Mentalsomatologia. Experimentar projeções de mentalsoma. 
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54. Mesologia. Nascer em determinada mesologia. 

55. Mnemossomatologia. Rememorar, intrafisicamente, determinada existência preté-

rita. 

56. Motivaciologia. Encontrar sempre motivação para o cumprimento eficiente das ta-

refas diárias. 

57. Neossinapsologia. Estabelecer novas sinapses autodesassediantes. 

58. Neoverponologia. Auxiliar na implantação de neoverpons na Terra, a exemplo  

da Paradireitologia. 

59. Ofiexologia. Instalar e manter ofiex. 

60. Ortopensenologia. Sustentar a ortopensenidade na realização das tarefas cotidianas. 

61. Paraconviviologia. Firmar interlocução diuturna com as equipexes amparadoras. 

62. Paradiplomaciologia. Utilizar, nas vivências e paravivências diuturnas, as ferra-

mentas universalistas da Paradiplomacia. 

63. Paradireitologia. Defender os direitos universais das consciências e o emprego  

da lei suprema mediante a advocacia interassistencial. 

64. Paralegislogia. Admitir, pacificamente, a existência das paraleis descritas consoante 

o fluxo cosmoético do Universo. 

65. Parapatologia. Sanear parapatologias fossilizadas. 

66. Parapedagogiologia. Dar aulas de Conscienciologia. 

67. Parapolimaticologia. Ampliar os estudos e os contatos com os evoluciólogos e os 

Serenões. 

68. Parapoliticologia. Dedicar-se à busca pela instalação da democracia pura e do Esta-

do Mundial. 

69. Parassociologia. Protagonizar a paracidadania cosmoética. 

70. Paratecnologia. Aperfeiçoar a utilização do paramicrochip pessoal. 

71. Parepistemologia. Desbastar ao máximo os fundamentos e as bases cognoscíveis 

do Universo, no âmbito da Paradigmologia. 

72. Pensenologia. Jamais pensenizar mal de alguém. 

73. Pesquisologia. Empreender, exaustivamente, pesquisa dentro de certo ramo acadê-

mico ou científico. 

74. Policarmologia. Bater às portas da policarmalidade o mais breve possível. 

75. Politicologia. Envolver-se no auxílio a determinada comunidade carente. 

76. Prematernologia. Servir como conceptáculo à consciex extraterrestre. 

77. Presenciologia. Utilizar-se, com cosmoética, da força presencial na consecução de 

tarefas assistenciais ou libertárias. 

78. Preservaciologia. Preservar-se contra o autocídio. 

79. Priorologia. Não ter filhos, nem casar prematuramente. 

80. Proexologia. Fazer jus aos talentos, às motivações e aos aportes recebidos. 

81. Projeciologia. Projetar-se lucidamente, com frequência, pelo maior período intrafí-

sico possível. 

82. Recexologia. Ser maxidissidente ideológico. 

83. Recinologia. Reciclar, constantemente, a intraconsciencialidade de modo vigoroso. 

84. Retribuiciologia. Retribuir ao Cosmos pelo simples fato de existir. 

85. Reurbanizaciologia. Figurar na condição de minipeça do maximecanismo reurbani-

zador interdimensional. 

86. Serenologia. Acessar o holopensene dos Serenões. 

87. Sinaleticologia. Tornar ainda mais amiúde o parabanho energético, visando o apri-

moramento das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais. 

88. Sincronologia. Encontrar determinadas pessoas, a exemplo do grupo evolutivo. 

89. Sinonimologia. Adquirir nova gama de sinônimos a fim de assistir grupos de pesso-

as diversificadas. 

90. Sociologia. Esforçar-se em prol de determinada causa social relevante. 

91. Somatologia. Manter a higiene somática em dia. 
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92. Taristicologia. Exemplificar a tares hodiernamente. 

93. Tenepessologia. Praticar a tenepes. 

94. Trafalologia. Desvelar trafais óbvios. 

95. Trafarologia. Superar trafares crassos. 

96. Traforologia. Acentuar trafores multimilenares. 

97. Visitologia. Visitar lugares específicos, extrafísicos ou não, com objetivos autorree-

ducacionais. 

98. Voliciologia. Compreender, desde já, ser a vontade a chave mestra da evolução. 

99. Voluntariologia. Trabalhar, voluntariamente, em prol da megatares. 

100. Zooconviviologia. Aprender, teaticamente, sobre a zooconvivialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradever intermissivo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

11.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

13.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

14.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  PARAPSIQUISMO,  SE  EMPREGADO  EM  ALTO  NÍVEL  IN-
TERASSISTENCIAL,  PERMITE  À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  

CAPTAR  A  GRANDEZA  DAS  PARARRESPONSABILIDADES  

ASSUMIDAS  NO  ÁPICE  DE  AUTOLUCIDEZ  EXTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, intermissivista, leitor ou leitora, já descobriu quais são as autor-

responsabilidades intermissivas? Você já as assumiu? Em qual patamar as têm cumprido? 

 

R. M. 
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P A R A D I D A T I S M O    P R O J E C I O L Ó G I C O  
( P A R A D I D A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradidatismo projeciológico é a qualidade ou característica do conjunto 

de instruções e informações extrafísicas, facilitadoras da reeducação consciencial, acessadas por 

meio das projeções lúcidas (PLs), capazes de catalisar as recomposições grupocármicas e a con-

secução da proéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo didática provém do idioma Francês, didactique, “arte de ensi-

nar”, derivado do idioma Grego, didaktikê, e este de didáskó, “ensinar; instruir.” Apareceu no Sé-

culo XIX. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; es-

guicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em proje-

tura”, de projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição 

logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Característica da paradidática projeciológica. 2.  Paraeducação proje-

ciológica. 3.  Parapedagogia projeciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo didatismo: 

alterdidatismo; antididatismo; autodidata; autodidática; autodidático; Autodidaticologia; auto-

didatismo; Autodidatismologia; autodidaxia; Didactologia; didata; didática; didático; Didatico-

logia; didaticoteca; didatista; didatística; didatístico; Didatologia; didatológica; didatológico; 

didatologista; heterodidatismo; maxiautodidatismo; megautodidatismo; miniautodidatismo; na-

nodidatismo; neoautodidatismo; pan-autodidata; paradidaticofilia; paradidaticofobia; Paradida-

ticologia; paradidatismo; Paradidatismologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradidatismo projeciológico, paradidatismo pro-

jeciológico primário e paradidatismo projeciológico avançado são neologismos técnicos da Para-

didaticologia. 

Antonimologia: 1.  Apriorismo projeciológico. 2.  Fechadismo antiprojetivo. 3.  Igno-

rantismo projetivo. 4.  Deseducação projeciológica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à ampliação da lucidez. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a renovação pensênica; os neopense-

nes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a aprendizagem através de representações imagéticas e ilustrativas; o abertis-

mo consciencial pró-evolução; a atenção aos detalhes com visão de 360
o
; os esquemas mentais ou 

cognitivos na adaptação e organização do meio; o viés de confirmação no papel de inibidor da ex-

perimentação neofílica; o desnudamento consciencial didático desmistificador; a saturação mental 

com leituras relacionadas à projeção lúcida; o exemplarismo como forma de aprender e ensinar;  

o abandono do comportamento conformista autocorruptivo e autocomiserativo; a superação do re-

cidivismo autobiográfico; o exercício da lucidez como forma de manter a clareza na aprendiza-

gem; a aprendizagem colaborativa; a aprendizagem latente; a formação de novos hábitos através 

das experimentações evolutivas sadias; a aplicação teática do neoaprendizado; a postura pesqui-

sística e atilada visando à evolução individual e grupocármica; a aprendizagem atuando na conso-
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lidação da autocosmoética e da cosmovisão; o exercício constante do abertismo lúcido como for-

ma de apreensão e interpretação de contextos e conteúdos paradidáticos. 

 

Parafatologia: o paradidatismo projeciológico; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a projeção consciencial (PC) educativa; a projeção lúcida na função de ferra-

menta desencadeadora da proéxis do intermissivista; a percepção de consciexes relacionadas ao 

Curso Intermissivo (CI), acompanhando os bastidores das projeções lúcidas em postura paradidá-

tica; as projeções lúcidas em sequência lógica e estruturada abordando temas de orientação evolu-

tiva ao projetor consciente; as projeções-aula do Curso Intermissivo; o papel esclarecedor, inequí-

voco, desafiador e saneador da PL na desativação gradual da autocorrupção; a projeção constran-

gedora paradidática; a decolagem na PL demolindo, de vez, as dúvidas sobre a multidimensionali-

dade; a projeção consciente assistida por amparador extrafísico de função; a capacidade teática de 

parexperimentação de sociedades, ambientes e relações extrafísicas; o caráter retroalimentador da 

experiência projetiva como forma de desenvolvimento da proéxis; os relatos de projeções consci-

enciais fundamentando o paradidatismo interassistencial; a Autoparapercepciologia; o Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial; o delineamento da experiência da projeção lúcida  

a partir do rapport multidimensional; as repercussões grupocármicas da projeção lúcida didática; 

a sinalética energética e parapsíquica pessoal atuando na filtragem de elementos oníricos, fantasi-

osos e dissimuladores nas experiências parapsíquicas; o caráter paradidático da PL na superação 

da ansiedade e da atitude prévia de obstaculizar as experiências projetivas; as neoabordagens pa-

rapsíquicas através das PLs com base na paradiplomacia e na premissa do “melhor para todos”;  

o paradidatismo cosmoético e da PL e a evolução do projetor lúcido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo; o sinergismo intelectivo taquipsiquismo–

–flexibilidade cognitiva; o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo da interassistência in-

telectual mútua. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolu-

tiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da autopesquisa; o códi-

go de etiqueta social; o código pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da aprendizagem observacional; a teoria da projetabilidade lú-

cida. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica da projeção consciente assistida; a técnica 

do detalhismo; a técnica da pensenização avançada; as técnicas de rememoração da projeção 

consciente; as técnicas de abordagens paradidáticas dos amparadores; as técnicas interpretati-

vas dos parafenômenos projeciológicos; a técnica da aplicação teática da aprendizagem. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses na experiência paradidática. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo autovivência–autorreflexão–aceitação–rememora-

ção–neo-hábito; o ciclo processual retroalimentador da aprendizagem através da Parafenome-

nologia e da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: o paradidatismo projeciológico de mão-dupla; o paradidatismo projeci-

ológico impactante; o paradidatismo projeciológico grupocármico; o paradidatismo projeciológi-

co universalista; o paradidatismo projeciológico paradiplomata; o paradidatismo projeciológico 

interassistencial; o paradidatismo projeciológico proexista. 

Binomiologia: o binômio Parafenomenologia-Mentalsomatologia. 

Interaciologia: a interação lucidez da consciex–lucidez da conscin projetada. 

Trinomiologia: o trinômio conteúdo-repercussão-homeostasia. 
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Polinomiologia: o polinômio hiperacuidade-compreensão-admissão-rememoração- 

-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo neofilia / fechadismo; o antagonismo didatismo / pa-

radidatismo; o antagonismo projeção lúcida / projeção inconsciente. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia; a exemplarismo-

cracia. 

Legislogia: as leis da aprendizagem autevolutiva; a lei do exemplarismo; a lei da poli-

carmalidade; a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autolucidez extrafísica. 

Filiologia: a paradidaticofilia; a neofilia; a projeciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a parapsicofobia; a paradidaticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a remissão da síndrome do 

oráculo. 

Holotecologia: a projecioteca; a didaticoteca; a parafenomenoteca; a reeducacioteca;  

a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradidaticologia; a Parapedagogia; a Reeducaciologia; a Inte-

rassistenciologia; a Parapercepciologia; a Autevoluciologia; a Grupocarmologia; a Proexologia;  

a Multidimensiologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a conscin autexemplarista; o ser interassistencial;  

o ser desperto; a consciex orientadora; a consciência educadora; a consciência cosmoética. 

 

Masculinologia: o projetor consciente; o paraeducador parapsíquico; o amparador extra-

físico de função; o aluno intermissivista; o professor intermissivista; o exemplarista; o projetor 

parapsíquico detalhista. 

 

Femininologia: a projetora consciente; a paraeducadora parapsíquica; a amparadora ex-

trafísica de função; a aluna intermissivista; a professora intermissivista; a exemplarista; a projeto-

ra parapsíquica detalhista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projector; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens paedagogus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradidatismo projeciológico primário = a atividade ainda incipiente da 

vivência de conteúdos didáticos através da projeção lúcida; paradidatismo projeciológico avança-

do = o desenvolvimento multidimensional de técnicas e práticas didáticas esclarecedoras através 

da projeção lúcida. 

 

Culturologia: a prevalência da cultura do aprendizado multidimensional através da 

projetabilidade lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradidatismo projeciológico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 
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02.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

03.  Catálise  da  projetabilidade:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Competência  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

05.  Conteúdo  parapedagógico:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

06.  Desenvolvimento  projetivo:  Autoprojeciologia; Homeostático. 

07.  Diário  projetivo:  Projeciografologia;  Neutro. 

08.  Estudo  projeciocrítico:  Projeciologia;  Neutro. 

09.  Inspiração  paradidática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

11.  Parateática:  Experimentologia;  Homeostático.  

12.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Precognição  projetiva  docente:  Projeciologia;  Homeostático. 

14.  Projetabilidade  reciclogênica:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  projeção  lúcida–interassistencialidade:  Projeciologia; Homeostático. 

 

O  PARADIDATISMO  PROJECIOLÓGICO  CONDUZ  À  RECI-
CLAGEM  CONSCIENCIAL,  RECOMPOSIÇÃO  GRUPOCÁRMI-
CA  E  AQUISIÇÃO  DE  NEOCONDUTAS  COSMOÉTICAS  COM  

REPERCUSSÃO  MULTIDIMENSIONAL  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a projeção lúcida como sendo ferra-

menta de aprendizagem evolutiva? Já aproveita as técnicas projeciológicas e as benesses paradi-

dáticas das projeções lúcidas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Alves, Hegrisson Carreira; Parepistemologia da Práxis Parapedagógica; Artigo; Parapedagogia; Revista; 

Anuário; Ano 1; N. 1; 45 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPREN-

DENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 11 e 13. 
2.  Gustus, Sandie; Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos: Guia Prático para Compreender  

a Consciência e Usufruir os Benefícios da Vida Interdimensional; tradutora Denise de Carvalho Rocha; revisora Vivian 

Miwa Matsushita; 321 p.; 4 partes; 18 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 2015; pági-
nas 277 a 291. 

3.  Viapiana, Norma; Parapedagogia e Interassistencialidade; Artigo; Parapedagogia; Revista; Anuário; Ano 

1; N. 1; 45 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do 
Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 77 a 79. 

4.  Vieira, Waldo; Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; Org. Lourdes Pinheiro; revisores Ernani 

Brito; et al.; 1.072 p.; 1 blog; 21 E-mails; 4.053 enus.; 1 facebook; 2 fotos; glos. 2.019 termos; 14.100 (termos neológi-
cos); 1 listagem de neologismos; 1 microbiografia; 21 websites; 61 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacio-

nal Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 652, 653 e 728.  

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; pá-
ginas 810, 816, 817 e 841. 

6.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 234 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; 
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed.; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 

104 a 106. 

7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E- mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 160 a 165  

e 204. 
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P A R A D I R E I T O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Paradireito é a Ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pes-

quisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações 

conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico 

do Cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente (EI), na vivência e paravivência da 

megafraternidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue em li-

nha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento pre-

determinado; que conduz segundo um dado preceito ou segundo uma dada forma de ordenação”. 

Surgiu em 1277. 

Sinonimologia: 1.  Direito Puro. 2.  Direito do Homo sapiens serenissimus. 3.  Direito 

Cósmico. 4.  Direito Multidimensional. 5.  Parajurisprudência. 6.  Jurisprudência Cósmica. 7.  Ju-

risprudência Extrafísica. 8.  Paradiplomacia Cósmica. 

Neologia. O vocábulo Paradireito e as duas expressões compostas Paradireito Mínimo  

e Paradireito Máximo são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Direito. 2.  Direito do Cidadão. 3.  Parapoliticologia. 4.  Antidireito.  

5.  Anticosmoeticologia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a jurisprudência ortopensênica. 

 

Fatologia: o Direito; o Direito Ideal; o Direito dos Direitos; o Direito do Megadiscerni-

mento; a Jurisprudência; a especialidade da Conscienciologia; o vínculo consciencial; o descarte 

do soma; a inteligência evolutiva (IE); a ONG do Bem; o Estado Mundial. 

 

Parafatologia: o Paradireito; a raiz do Paradireito; o Direito na comunex evoluída;  

a Cosmoética Extrafísica do Paradireito; o Direito Intergaláctico; a Paratécnica Judiciária; a in-

terdimensionalidade; a consciencialidade omnilateral; a assistencialidade consciencial interdimen-

sional; o maximecanismo assistencial multidimensional; as fronteiras conscienciais dimensionais; 

a vida consciencial continuada; a pós-dessomática; a paraprocedência (pararresidência, paradomi-

cílio); a autoconscientização multidimensional (AM); o autorrevezamento multiexistencial; a ci-

dadania cósmica (paracidadania); o conscienciês; o cosmismo vivido; a cosmoconsciência; o livre 

arbítrio das consciexes; a paracoletividade; o Direito das consciexes; o paracosmopolitismo;  

o ius (Jus) transcendente; as pararreurbanizações; as transmigrações extrafísicas; os pilares da vi-

da cósmica; a Paragenética Cósmica; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Organiza-

ção das Comunexes Unidas; os Estatutos do Universo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 
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Pensenologia; o laboratório conscienciológico Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Interaciologia: a omninteração. 

Antagonismologia: o antagonismo política nacionaleira / hiperdose transnacional. 

Politicologia: a cosmocracia plena; a política do bem-estar geral. 

Holotecologia: a juridicoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Policarmologia; a Vin-

culologia; a Ortopensenologia; a Holomaturologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; o Uni-

versalismo; a Holofilosofia; a Paradiplomacia; a Parapoliticologia; o Parestadismo; a Parageo-

grafologia; a Parageopolítica; a Para-Historiologia; a Teologia; a Parassociologia; a Civilizaciolo-

gia; a Cosmognosia; a Parassofia; a Paraprocedenciologia; a Ressociologia; a Pararreurbanologia; 

a Transmigraciologia; a Paraprospectiva; a Cosmovisiologia; o Paraperspectivismo; a Cosmossín-

tese; a Tudologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Consciex Livre (CL); a Para-Humanidade. 

 

Masculinologia: o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens globalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens pa-

radireitologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens sere-

nissimus; a Consciex libera. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: princípio do Paradireito Mínimo = a ortotanásia aplicada em bases extra-

físicas evolutivas (Paracosmoeticologia); princípio do Paradireito Máximo = a transmigração de 

consciências extrafísicas em bases interplanetárias evolutivas (Transmigraciologia). 

 

Bases. Sob a ótica da Para-Historiologia, até chegarmos a considerar o Paradireito e as 

relações essenciais com variegadas pararrealidades (multidimensionalidade, comunexes, parapo-

pulações, Para-Humanidade, paratroposfera, Centrais Extrafísicas, Interlúdio, Transmigraciolo-

gia, Baratrosfera) no Terceiro Milênio, não se pode deixar de lado ou esquecer as bases do Direito 

Helênico da Democracia Ateniense e as realidades arcaicas, específicas, nos fundamentos do Di-

reito, em geral, por exemplo, estas 22, dispostas na ordem alfabética : 

01.  Ágora – s.f. Do idioma Grego, ágora (άγορα). Conexa com o verbo do mesmo 

idioma Grego, ágeiro (άγέϊρω): “reunir; decidir”. Praça principal das antigas cidades gregas, nas 

quais se instalava o mercado e, muitas vezes, servia para a realização das assembleias do povo  

e se decidiam problemas políticos e jurídicos. 

02.  Arconte – s.m. Do idioma Grego, arkhon, “chefe”. Supremo magistrado da Grécia 

Antiga, originalmente com poder de legislar e tendo dignidade vitalícia próxima à realeza. Título 

de certos magistrados de diversas cidades gregas antigas. 

03.  Areopagita – Do idioma Grego, areiopagites. Membro do Areópago; tribunal. 

04.  Areópago – s.m. Do idioma Grego, areios, “Marte” e pagos, “colina”. Tribunal su-

premo de Atenas. Segundo a tradição, remonta às origens da cidade. Reunião de sábios, políticos  

e magistrados. No Areópago cabia unicamente o julgamento de homicídios premeditados e os sa-

crilégios. 

05.  Dikaiosyne – Do idioma Grego, dikaiosune, “justiça”. Platão resgatou a justiça, 

quanto ao valor objetivo e fez deste valor o eixo de sustentação da Ética e da Politicologia, para 

quem “a Justiça consiste na relação harmônica entre as partes, sob o cuidado da razão”. Em sín-
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tese, justiça consiste em cumprir e respeitar a realidade própria de cada consciência, conscin ou 

consciex. Em Aristóteles, a justiça é a virtude ética a incluir, em si, todas as outras. Os estoicos 

consideravam a justiça a Ciência capaz de atribuir a cada personalidade o merecido: justitia est 

suum cuique tribuire. Seriam estes conceitos os mais próximos do Paradireito. 

06.  Docimasia – s.f. Do idioma Grego, dokimasia: “prova; experiência”. Exame ao qual 

se submetiam, em Atenas, os cidadãos chamados a exercer funções políticas. Investigação, em 

Atenas, da vida particular do cidadão eleito para determinado cargo público antes de assumir as 

funções. Providência muito adequada à vida moderna. 

07.  Eisangelia – Os gregos, a fim de combater a demagogia criaram instrumentos cons-

titucionais, a eisangelia, a punição, às vezes com a morte dos responsáveis em levar o povo  

a aprovar, na Ágora, decisões constatadas mais tarde, quando eram prejudiciais à República, e ao 

graphê paranomon (declaração de ilegalidade). Todavia, quase sempre, quando na democracia, ti-

ranos eram eleitos, ocorriam a cumplicidade das elites e a ingerência do Poder. 

08.  Eleuteria – Do idioma Grego, eleutheria, liberdade. Festa da liberdade realizada  

a cada lustro (5 anos), na Grécia Antiga ou festas realizadas em homenagem a Zeus e Dionísio, 

para comemorar vitórias ou a expulsão de tiranos. 

09.  Epiclera – Do idioma Grego, epikleros, “aquela que está do lado da herança”. Na 

Grécia Antiga, quando o pai deixava a filha única ao modo de depositária de herança, na falta de 

filho homem. Pelo direito de então a filha não era herdeira. A condição de epicleros não era parti-

cular ao direito ateniense, mas ao de Esparta. O parente próximo da mulher filha única, podia se 

casar com a epiclera, se renunciasse à sucessão e dotasse a parenta. 

10.  Estratego – Do idioma Grego, strategós. 1. Principal magistrado de Atenas, a partir 

do Século V, a.e.c. 2. General do exército em Atenas eleito magistrado, anualmente. 3. Cada qual 

dos 10 magistrados da Grécia Antiga, eleitos diretamente pelo povo. 

11.  Evergetismo – Do idioma Grego, evergetes, “benfeitor”. Contrato entre a elite e as 

classes sociais inferiores, o qual obrigava a elite a contribuir para os benefícios públicos, com  

a própria riqueza e, em troca, os pobres se adaptavam ao Governo da elite. Pelo evergetismo insti-

tucionalizavam-se as relações entre ricos e pobres, os quais foram enquadrados dentro do mesmo 

sistema de valor fundamental na ideologia da cidade (pólis). 

12.  Helieia – Do idioma Grego, heliaia. Assembleia do povo em certas cidades gregas. 

Em Atenas, tribunal popular. No Século II, a.e.c., era a Corte mais importante em Atenas, e pode 

ter sido o local de julgamento de Sócrates. O sistema dos tribunais era dividido em 2 órgãos:  

a Helieia e o Areópago. Aquela, formada por 500 membros, sorteados dentre os cidadãos com mí-

nimo de 30 anos de idade, considerados de conduta ilibada e na condição de não serem devedores 

do Erário. 

13.  Isonomia – Do idioma Grego, isos, “igual”, e nómos, “lei”. Estado ou condições dos 

governados pelas mesmas leis. Princípio geral do Direito segundo o qual todos são iguais perante 

a Lei, não devendo ser feita qualquer distinção entre pessoas na mesma situação. Igualdade de di-

reito em governo democrático. 

14.  Nómos – s.m. Do idioma Grego, nómos, “uso; costume com força de lei”. A Lei, se-

gundo a Filosofia Grega da Antiguidade, explicada ao modo de convenção dependente do 

artifício humano ou, para outras correntes, das leis da Natureza. 

15.  Nomotesia – Do idioma Grego, nomothesia, “legislação; código de leis”. Ciência da 

Legislação, de caráter geral, aplicada a todos os ramos do Direito. 

16.  Nomóteta – s.f. Do idioma Grego, nomothétes, “legislador”, em Atenas. No Século  

IV, a.e.c., em Atenas, membro de comissão encarregada da revisão da legislação. 

17.  Nomotético – Do idioma Grego, nomothetikós, “relativo à Lei ou legislação; relativo 

à elaboração de leis; Legislativo”. 

18.  Polemarco – Do idioma Grego, polémarkhos. Entre os gregos, o comandante supre-

mo do exército grego; polemarca, o 3
o
 dos 9 arcontes, os magistrados das cidades gregas. Era res-

ponsável judicialmente. 
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19.  Prítane – Do idioma Grego, prútanis. Cada qual dos 50 delegados de cada tribo, em 

número de 10, escolhidos, anualmente, para formar o Conselho dos Quinhentos, principal magis-

tratura em muitas cidades gregas. 

20.  Sicofanta – s.f. Do idioma Grego, sykophantes, “quem denunciava a exportação de 

figos”. Em Atenas ou em outras cidades, o denunciador profissional; o delator; o caluniador. 

21.  Tesmo - Do idioma Grego, thesmos, “Lei; instituição”, semanticamente conexo com 

nomos. 

22.  Tesmóteta – s.m. Do idioma Grego, tesmothétes, “legislador”, cada qual dos 6 ma-

gistrados atenienses encarregados, desde o Século VII, a.e.c., da redação, da guarda e observância 

das leis e a organização dos tribunais. Na Grécia Antiga, título conferido a 6 dos 9 arcontes elei-

tos a cada ano, para observância das leis e instrução das causas públicas e particulares. 

 

Significado. O Paradireito é, ou significa, por exemplo, estas 12 realidades, dispostas na 

ordem alfabética: 

01.  Amplificador. Amplifica o livre arbítrio do cidadão e o incentiva a ultrapassar bar-

reiras na realização da programação existencial (proéxis). 

02.  Arquivo. Constitui o arquivo pessoal da vivência da Cosmoeticologia. 

03.  Conduta. Representa, de fato, conduta diferenciada. 

04.  Democracia. De modo isento, sob a consciência democrática, não interfere no Di-

reito Humano. 

05.  Desenvolvimento. Promove o desenvolvimento da conscin da maturidade até à ho-

lomaturidade. 

06.  Esclarecimento. Promove o esclarecimento contrário ao dogmatismo e ao misti-

cismo. 

07.  Família. Atua cosmoeticamente na paraeducação, colabora com a família e a escola 

na motivação do educando, com vistas ao desempenho da proéxis. 

08.  Inspirador. Permeia ou inspira cosmoeticamente o Direito Humano. 

09.  Paraconstructo. Atua como paraconstructo multidimensional cosmoético. A rigor, 

o Paradireito é a consecução da intencionalidade cosmoética. 

10.  Paraeducação. Funciona na condição de instrumento interdimensional da paraedu-

cação, reeducação ou ressocialização do Cidadão do Estado Mundial. 

11.  Parainstrumento. Ajuda como parainstrumento interdimensional da inteligência 

evolutiva (IE), na paraeducação do Homo sapiens globalis. 

12.  Progressão. Patrocina à consciência interessada, a progressão da holomaturidade  

à desperticidade. 

 

Conflitos. Dentro do universo da Holomaturologia, o Paradireito há de considerar até os 

fatos e parafatos corriqueiros dos conflitos de interesses estagnadores da parentela ou entre cons-

cins e consciexes, por exemplo, estes eventos ou eventexes muito comuns: 

1.  Humano. O Direito Humano ante as lágrimas egoicas da mãe chorosa, superproteto-

ra, durante décadas se queixando – Muro das Lamentações – da perda do filho (Perdologia). 

2.  Intermissivo. O Direito Intermissivo ante os conflitos íntimos da consciência recém- 

-dessomada, requisitada pelas emoções das conscins e ansiando pela liberdade para recompor  

o próprio destino (Evoluciologia). 

 

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 o Paradireito, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

2.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16451 

3.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

4.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

6.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

7.  Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

O  PARADIREITO  É  A  FUNDAMENTAÇÃO  PRÁTICA  DO  

NÍVEL  MAIS  AVANÇADO  DA  COSMOETICOLOGIA  VIVIDA  

PARA AS  CONSCIÊNCIAS  LÚCIDAS,  EM  GRUPO,  INDEPEN-
DENTEMENTE  DAS  MAXIPROGRAMAÇÕES  EXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Algum aspecto do Paradireito já interessou você? Qual? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Frota, Hidemberg Alves; Direito Cósmico; Espiritismo & Ciência; Revista; Mensário; Ano 4; N. 41; Se-

ção: Capa; 1 E-mail; 2 fotos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 15 refs.; São Paulo, SP; S. D.; páginas 6 a 9. 

2.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 76, 144, 246, 324, 328, 368, 403, 409, 418, 424, 437, 465, 

493, 502, 503, 523, 524, 560, 587, 660, 675 e 688. 
3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 238, 356, 787, 788 e 873. 
4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 144. 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 352. 
6.  Ullman, Karla; Paradireito: Megalei Cósmica; Entrevista: Waldo Vieira; Jornal do Campus CEAEC; Tabloi-

de; Mensário; Ano 10; N. 119; Seção: Entrevista; 2 fotos; 4 siglas; Foz do Iguaçu, PR; Junho, 2005; página dupla central (es-
pelho). 
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P A R A D I R E I T O    D O S    P R É -H U M A N O S  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Paradireito dos Pré-Humanos é a Ciência aplicada aos estudos técnicos  

e paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas e paraleis envolvendo os 

princípios conscienciais pertencentes à Zoologia e Parazoologia, nas relações estabelecidas entre 

si e entre as consciências, intra ou extrafísicas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, para, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue em li-

nha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento pre-

determinado; que conduz segundo um dado preceito ou segundo determinada forma de ordena-

ção”. Surgiu em 1277. O prefixo pré deriva também do idioma Latim, prae, “anterioridade; ante-

cipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo humano procede do mesmo idio-

ma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civiliza-

do; instruído nas Humanidades”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Direito Multidimensional dos Pré-Humanos. 2.  Estudo da Cosmoéti-

ca aplicada aos pré-humanos. 3.  Parajurisprudência dos princípios conscienciais. 4.  Estudo da 

paracidadania animal. 

Neologia. As 3 expressões compostas Paradireito dos Pré-Humanos, Paradireito Míni-

mo dos Pré-Humanos e Paradireito Máximo dos Pré-Humanos são neologismos técnicos da Cos-

moeticologia. 

Antonimologia: 1.  Direitos Animais. 2.  Direitos Humanos. 3.  Bioética. 4.  Jusnatura-

lismo. 5.  Direito das Coisas. 

Estrangeirismologia: o standing concedido aos animais; as vertentes do animal welfare 

e animal rights; o continuum entre seres humanos e demais espécies; os animais pré-humanos 

considerados res mobiles; os animais quais commodities agrícolas; o pronome pessoal inglês it 

para designar coisas e animais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao respeito aos princípios conscienciais pré-humanos. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Animais têm 

paradireitos. Existem pré-primatas autoconscientes. Pré-humano é pré-serenão. Libertemos os 

animais. Sejamos verdadeiramente maxifraternos. Amparemos os pré-humanos. 

Citaciologia. Eis 3 citações elucidativas da relevância do tema: – Os animais têm direi-

tos? Sem nenhuma dúvida, se os homens os têm (Henry Stephens Salt, 1851–1939). O problema 

não consiste em saber se os animais podem raciocinar; tampouco interessa se falam ou não;  

o verdadeiro problema é este: podem eles sofrer? (Jeremy Bentham, 1748–1832). A grandeza de 

uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pelo modo como seus animais são tratados 

(Mohandas Karamchand Gandhi, 1869–1948). 

Filosofia: o Biocentrismo; o Utilitarismo; o Pacifismo; o Abolicionismo; o Veganismo; 

o Universalismo; o Maxifraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da zooconvivialidade cosmoética; o holopensene 

ecológico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 
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Fatologia: as pesquisas voltadas à defesa das vidas pré-humanas; a inclusão da discipli-

na dos Direitos Animais (Animal Law) nos cursos universitários; o papel da Reeducaciologia no 

entendimento dos direitos e paradireitos dos pré-humanos; o descentramento egoico da consciên-

cia, ao longo da História Humana planetária; as semelhanças estruturais (anatômicas e sistêmicas) 

entre humanos e pré-humanos; a revolução darwiniana a evidenciar diferenças em grau, não em 

categoria, entre animais humanos e pré-humanos; a inclusão dos animais pré-humanos na ca-

tegoria de sujeitos de direitos; a mão amiga estendida ao pré-humano; o caminho aberto à elimi-

nação de todas as matanças, em futuro oportuno conforme a autevolução; o sobrepairamento ana-

lítico ante as megacontradições da Natureza; o calculismo cosmoético; a educação pautada no res-

peito aos interesses de indivíduos pré-humanos; a libertação lenta e gradual do predomínio da di-

eta carnívora nas culturas humanas; a selvageria gastronômica a ser relegada aos obscurantismos 

da História; o fim do cemitério na barriga e do túmulo na garganta; a dieta frutariana; a escra-

vidão silenciosa dos bichos; a interdependência evolutiva inarredável entre os princípios consci-

enciais; a expansão do círculo de consideração moral para além da espécie humana; a revisão da 

arcaica noção de animais enquanto coisas, recursos ou objetos; a necessária reformulação dos ar-

tigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a fim de considerar o valor inerente à vida 

de outras espécies; a repercussão internacional da ação de habeas corpus impetrada em 

19.09.2005, a favor de Suíça, chimpanzé aprisionada no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, 

Salvador, Bahia; as filmagens clandestinas de circos, laboratórios e abatedouros testemunhando  

o total desprezo pela vida e sensibilidade dos animais pré-humanos; a linha de desmontagem dos 

animais-máquinas nas fazendas-fábricas; o holocausto animal; a prisão sem culpa dos animais 

pré-humanos; a monetarização das esferas da vida; a coisificação dos princípios conscienciais;  

a espécie humana qual asteroide a dizimar espécies sobre o planeta Terra; a dessensibilização en-

quanto parte do processo de aceitação e racionalização dos atos de violência; a mudança na tradi-

ção filosófica, religiosa e científica antropocêntrica; o antivivisseccionismo; a autocoerência evi-

denciada a partir do antiespecismo; o boicote às atividades e produtos considerados especistas;  

a objeção de consciência em aulas práticas de dissecação e vivissecção de animais; a desobediên-

cia civil pacífica; a simbiótica domesticação mútua entre humanos e pré-humanos; a reabilitação 

dos animais em fazendas santuários; a ressignificação da relação humano-animal para bases mais 

justas; o Dia Mundial dos Animais (4 de outubro); o Dia Internacional dos Direitos Animais (10 

de dezembro); a defesa dos animais pré-humanos enquanto cláusula de proéxis, pelos intermis-

sivistas. 

 

Parafatologia: os estudos extrafísicos da relação entre o Paradireito dos Pré-Humanos  

e o paradever das consciências lúcidas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a vida consciencial continuada, interdimensional, de humanos e pré-humanos; a paraprocedência; 

a paracoletividade; as reurbanizações extrafísicas; as zootransmigrações extrafísicas; a Central 

Extrafísica da Fraternidade (CEF); os compromissos cosmoéticos multidimensionais refletidos 

nas ações cotidianas; o ato de pensar multidimensionalmente sobre o Paradireito dos Pré-Huma-

nos; o parapsiquismo dos animais; os amparadores extrafísicos dos animais; o Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; as pesquisas sobre as experiências fora do corpo de animais 

(zooprojeção); a telepatia, o senso de direção e as premonições animais; o Paradever sustentando 

as intervenções humanas cosmoéticas a favor dos pré-humanos a fim de protegê-los. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo rede de interrelações–oportunidades evolutivas; o siner-

gismo animal pré-humano–animal humano; o sinergismo afeto-respeito; o sinergismo paz interi-

or–paz exterior; o sinergismo omnicooperação–maxifraternidade vivida; o sinergismo crueldade 

animal–belicismo. 

Principiologia: o princípio do respeito; o princípio de igual consideração de interesses; 

o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da coe-

rência; o princípio da interdependência das espécies; o princípio in dubio pro natura; o prin-
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cípio "na dúvida, abstenha-se"; o princípio cosmoético "aconteça o melhor para todos"; o princí-

pio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de males. 

Codigologia: os códigos genéticos do homem e do chimpanzé, quase idênticos; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o respeito a toda forma de vida; os códigos de ética 

profissional; a influência dos códigos culturais obsoletos nas preferências, gostos e tendências 

pessoais. 

Teoriologia: a teoria da evolução das espécies; a teoria do bem-estarismo animal; a te-

oria do utilitarismo preferencial de Peter Singer (1946–); a teoria dos direitos animais de Tom 

Regan (1938–); a teoria abolicionista extincionista de Gary Francione (1954–); a teoria dos cam-

pos morfogenéticos ou do centésimo macaco de Rupert Sheldrake (1942–); o modelo evolutivo na 

teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências; a teoria de 

se levar o melhor até as últimas consequências cosmoéticas; a teoria de a Terra estar em trans-

formação de planeta-hospital para planeta-escola; a teoria da cidadania aplicada aos animais 

pré-humanos. 

Tecnologia: a técnica de se colocar no lugar do outro; a técnica da recéxis; a técnica de 

viver cosmoeticamente; as técnicas de reeducação alimentar; a técnica do conscienciograma;  

a técnica da tenepes destinada aos pré-humanos doentes e dessomados; a técnica básica da vivên-

cia da Cosmoética através do respeito pacífico ao paradireito dos pré-humanos. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico cosmoético; o voluntariado em 

ONGs de proteção animal; o voluntariado na preservação do ambiente; o voluntariado na Asso-

ciação Internacional para Evolução dos Princípios Conscienciais (BIOCONVIVIUM). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitolo-

gia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Ree-

ducaciologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Zoologia; o Colégio Invisível da Zooconviviologia; 

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invi-

sível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito arrastante do bom exemplo; o efeito evolutivo da amizade; os efei-

tos desassediadores das dietas isentas de crueldade animal; os efeitos deletérios dos ambientes 

estigmatizados pela exploração animal; o efeito terapêutico da convivência com animais pré-hu-

manos. 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas pela vivência da interassistencialidade inter-

espécies; as neossinapses pró-Ecologia; as neossinapses geradas a partir dos debates ecoanima-

listas; as neossinapses fraternas e cosmoéticas; as neossinapses geradas pela conexão com o am-

paro extrafísico; as neossinapses exigidas pela aquisição de novos hábitos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo vida vegetal–vida 

zoológica–vida humana; o ciclo predatório do capitalismo selvagem; o ciclo interprisão grupo-

cármica–libertação grupocármica; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo vida intrafí-

sica–vida extrafísica; o ciclo intermissão-ressoma-dessoma. 

Enumerologia: o sujeito animal; a relação animal; o respeito animal; a ética animal;  

a dignidade animal; o Direito animal; a Cosmoética animal. 

Binomiologia: o binômio dignidade-respeito; o binômio Paradireito-Paradever; o binô-

mio admiração-discordância; o binômio instituições antropocêntricas–instituições consciencio-

cêntricas (ICs); o binômio abordagem regulamentarista–abordagem abolicionista; o binômio 

pseudosselvagem-pseudocivilizado; o binômio pessoas humanas–pessoas não humanas. 

Interaciologia: a interação humano assistente–pré-humano assistido–amparo extrafísi-

co funcional; a interação egoísmo-androcentrismo-antropocentrismo; a interação pesquisador-

cobaia; a interação violência contra animais pré-humanos–violência contra humanos; a intera-

ção maus-tratos animais–interprisão grupocármica; a interação biodiversidade-fitoectoplasmia-

zooectoplasmia; a interação consumo consciente–nutrição consciente; a interação maxifraternis-

mo-biodiversidade. 
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Crescendologia: o crescendo Ética-Bioética-Cosmoética; o crescendo Direito-Paradi-

reito; o crescendo cognitivo senciência-consciência; o crescendo abolicionismo humano–aboli-

cionismo pré-humano; o crescendo fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade;  

o crescendo princípio consciencial–consciência pré-humana–consciênçula; o crescendo subcere-

bralidade-mentalsomaticidade. 

Trinomiologia: o trinômio pré-humano–pré-serenão–Serenão; o trinômio replacement- 

-reduction-refinement (3Rs) da experimentação animal; o trinômio avaliar-informar-esclarecer;  

o trinômio conservadores-reformistas-abolicionistas; o trinômio Cosmos-consciência-energia;  

o trinômio indiferença-insensibilidade-alienação. 

Polinomiologia: o polinômio fauna-flora-habitat-Humanidade; o polinômio dieta carní-

vora–dieta vegetariana–dieta frutariana–dieta mineral; o polinômio discriminatório racismo-se-

xismo-especismo-elitismo; o polinômio ignorância-preconceito-intolerância-violência; o polinô-

mio primatológico bonobos-gorilas-orangotangos-chimpanzés-humanos; o polinômio reivindica-

ção-reconhecimento-defesa-garantia. 

Antagonismologia: o antagonismo assistencialidade / assedialidade; o antagonismo va-

lor intrínseco / valor instrumental; o antagonismo respeito / tolerância; o antagonismo fenômeno 

natural / fenômeno cultural; o antagonismo jaulas vazias / jaulas mais espaçosas; o antagonismo 

conceito jurídico de pessoa / conceito antropológico de ser humano; o antagonismo vítima / al-

goz; o antagonismo conduta padrão / conduta exceção; o antagonismo olhar os animais / olhar 

dos animais. 

Paradoxologia: o paradoxo de o abate ser “humanitário”; o paradoxo da propriedade 

animal; o paradoxo de amar cachorros e gatos, comer porcos e vestir couro de vacas; o parado-

xo de a reforma íntima começar pelo olhar exterior; o paradoxo da apropriação humana dos ani-

mais e da Natureza. 

Politicologia: a política educacional de fomento à guarda responsável; a meritocracia; 

a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a zoocracia; a democracia; a escravocracia; a luci-

docracia; a exemplocracia; a conviviocracia; a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da empatia; a lei da interassistencialidade;  

a Lei Áurea para os animais pré-humanos; as leis da Natureza; a lei dos Devas; as paraleis cós-

micas; a Declaração Universal dos Direitos Animais proclamada pela UNESCO, em Bruxelas, 

em 27.01.1978; as leis de proteção à fauna; a Lei dos Crimes Ambientais; a lei do silêncio nas 

pesquisas biomédicas e na indústria animal; a lei da interdependência entre os princípios consci-

enciais. 

Filiologia: a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a teriofilia; a cosmoeticofilia; a cons-

cienciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a amparofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a biofobia; a zoofobia; a cinofobia; a somatofobia; a convívio-

fobia; a autopesquisofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dominação; a sín-

drome do apetite excessivo; a síndrome da onipotência; a síndrome do carrasco; a síndrome do 

justiceiro; a síndrome do caçador; a síndrome da banalização do mal. 

Maniologia: a zoomania; a egomania; a tauromania; a galactomania; a mania de caçar 

animais; a mania de envenenar animais; a pelemania; a mania chinesa dos chaveiros com animais 

vivos; a mania da tatuagem permanente em animais; a mania de incentivar o comércio de vidas;  

a mania de descartar animais como se fossem coisas; a mania de antropomorfizar os animais. 

Mitologia: o mito bíblico da criação divina do mundo a partir da dominação humana 

sobre os animais; o mito de os animais existirem para servir aos seres humanos; o mito da pro-

priedade animal; o mito da espécie humana à parte do reino animal; os mitos totêmicos; o mito 

de o homem ser a medida de todas as coisas; o mito da bestialização e demonização de determi-

nados animais; o mito da Natureza intocada; o mito dos animais selvagens independentes. 

Holotecologia: a zooteca; a evolucioteca; a eticoteca; a cosmoeticoteca; a juridicoteca; 

a paradireitoteca; a convivioteca; a autopesquisoteca. 
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Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Zoologia; a Parazoologia; a Etologia Cogni-

tiva; a Paleoantropologia; a Primatologia; a Neurobiologia; a Etnobiologia; a Bioética; o Direito; 

a Paradireitologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Ecologia Profunda; a Paraecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os princípios conscienciais; a consciênçula; a consciência em evolução;  

a conscin lúcida; a consciex lúcida; a consciência cosmoética; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; as consréus; os devas. 

 

Masculinologia: o cosmoeticólogo; o pesquisador; o escritor; o advogado; o magistrado; 

o promotor de justiça; o defensor público; o delegado; o político; o voluntário; o filósofo e jurista 

inglês Jeremy Bentham (1748–1832); o professor e escritor britânico Henry Stephens Salt (1851–

–1939); o advogado e líder pacifista indiano Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948); o teó-

logo, músico, filósofo e médico alemão Albert Schweitzer (1875–1965); o médico veterinário;  

o zoopsicólogo; o intermissivista; o conscienciólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exempla-

rista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o projetor consciente; o evoluciólogo; os amparadores extrafísicos; os amparadores intrafí-

sicos; os protetores de animais; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a cosmoeticóloga; a pesquisadora; a escritora; a advogada; a magistrada; 

a promotora de justiça; a defensora pública; a delegada; a política; a voluntária; a ex atriz francesa 

e ativista dos direitos animais Brigitte Anne-Marie Bardot (1934–); a autista e professora de zoo-

tecnia Mary Temple Grandin (1947–); a médica veterinária; a zoopsicóloga; a intermissivista;  

a consciencióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente;  

a evolucióloga; as amparadoras extrafísicas; as amparadoras intrafísicas; as protetoras de animais; 

a amparadora Rose Garden. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapi-

ens interassistentialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paradireito Mínimo dos Pré-Humanos = o estudo e pesquisa multidimen-

sional do respeito à vida, à liberdade, ao habitat, à integridade física e psíquica dos princípios 

conscienciais; Paradireito Máximo dos Pré-Humanos = o estudo das paraleis e prerrogativas do 

completismo do ciclo evolutivo pré-humano. 

 

Culturologia: a cultura da opressão animal; a cultura especista contemporânea; a cul-

tura autofágica; a erradicação dos idiotismos culturais mesológicos, religiosos e folclóricos cru-

éis aos animais; a cultura biotecnológica; a cultura da não violência; os choques culturais; a cul-

tura da convivialidade fraterna; a cultura vegana. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 32 contextos de ex-

ploração animal, praticadas em pleno Século XXI, a serem estudados pelo Paradireito: 

01.  Adornos animais. A indústria da pele, couro, penas e plumas de animais. 

02.  Baleias. A pesca de cetáceos sob o pretexto científico, em países como a Noruega  

e Japão (Ano-base: 2014). 

03.  Bílis. Os ursos cirurgicamente mutilados e ordenhados diariamente, em gaiolas, para 

extração da bílis, utilizada na Medicina Chinesa. 

04.  Caça desportiva. A captura e morte de animais pelo prazer de caçar. Os safáris. 
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05.  Celas de gestação. As porcas reprodutoras confinadas em baias individuais minús-

culas, durante os meses de gestação, sem poder virar-se de lado. No Brasil, 2,6 milhões de porcas 

confinadas produziram leitões para abate (Ano-base: 2011). 

06.  Circos e espetáculos de animais. A escravização animal para o entretenimento hu-

mano. 

07.  Colecionismo animal. A prática de colecionadores particulares de animais alimen-

tando o tráfico de espécies silvestres. 

08.  Corridas de animais. A hípica, o turfe, as corridas de galgos, de touros, de burros, 

de camelos. As corridas de animais com transporte de pedras. 

09.  Experimentação animal. Os testes de produtos em tecidos sensíveis de coelhos, 

cachorros, ratos e camundongos. 

10.  Finning. A extração das barbatanas de tubarões, ainda vivos, para utilizá-las em so-

pa tradicional chinesa. 

11.  Foie gras. A iguaria francesa obtida do fígado adoecido de gansos e patos super-

alimentados mecanicamente. Em 2003, a França produziu 16.370 toneladas, equivalente a 30 mi-

lhões de patos para produção de patê. 

12.  Gaiolas em bateria. As galinhas poedeiras forçadas a viver em gaiolas durante toda 

a vida, sob luz artificial ininterrupta, para aumentar a produtividade. No Brasil, mais de 70 mi-

lhões de galinhas são confinadas para produzir ovos (Ano-base: 2013). 

13.  Galactolatria. O sistema de produção leiteira e a vida miserável das vacas lactantes, 

a supressão de liberdade de escolha, a inseminação forçada e as contínuas gestações. 

14.  Indústria de filhotes. As ninhadas produzidas com o objetivo comercial. 

15.  Marfim. A matança em grande escala de elefantes para extração e comércio das 

presas. 

16.  Massacres. A mortandade brutal de golfinhos, todos os anos, no vilarejo de Taiji, 

Japão. A prática centenária defendida legalmente como sendo cultura tradicional. 

17.  Minianimais. A manipulação genética para gerar miniaturas de cachorros, carnei-

ros, búfalos, cavalos, vacas, jumentos, porcos, burros e cabras. 

18.  Missões espaciais. O envio de animais ao espaço, em satélites de pesquisa. 

19.  Montaria. O ato de montar a cavalo, jegue, mula, jumento, camelo e outros muares. 

20.  Oceanos. A destruição dos oceanos, dos arrecifes de corais, o berçário da vida ma-

rinha. 

21.  Parques aquáticos e jardins zoológicos. A exposição pública de animais debili-

tados psicologicamente pela solidão e confinamento, por meio de tanques, grades e fossos. 

22.  Prisão. O ato de manter pássaros em gaiolas e viveiros. 

23.  Rinhas. Os combates cruéis entre galos, carneiros e cães. A prática do bear baiting, 

a rinha de ursos e cães, popular em diversas partes da Europa e Ásia. 

24.  Sacrifícios animais. Os rituais e oferendas anacrônicos e anticosmoéticos. 

25.  Tauromaquia. Os rodeios, a farra-do-boi, as touradas, as vaquejadas, as cavalhadas. 

A indústria da tauromaquia na Espanha a matar 250 mil animais ao ano (Ano-base: 2009). 

26.  Tecnoabate. O sistema industrial de produção e abate de animais em série, à custa 

do sofrimento e exploração animal. 

27.  Tráfico de animais. O comércio ilegal de animais silvestres. A cada 10 animais 

traficados, 9 morrem antes de chegar ao destino final. O tráfico de animais é o terceiro colocado 

no ranking do comércio ilegal, perdendo para o de armas e drogas. 

28.  Transporte animal. O uso da tração equina, bovina, muar e asinina, através de 

carroças e charretes, em pleno Século XXI. 

29.  Treinamento militar. O uso de animais para fins bélicos. Os animais-bombas. 

30.  Vitela. A produção do baby beef, novilho de pouca idade criado em gaiolas, sem se 

mover. 

31.  Vivissecção. O ato de torturar e matar animais em nome da Ciência e da nutrição. 

32.  Zoofilia patológica. O abuso sexual de animais. 
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Curiosologia. Em 7 de julho de 2012, na Universidade de Cambridge, Reino Unido, 

houve a Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals, resultando 

na Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, assina-

da por grupo internacional de neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroana-

tomistas e neurocientistas computacionais cognitivos, na presença do físico Stephen Hawking 

(1942–2018). 

 

Caracterologia. Na análise da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 ca-

tegorias de personalidades comumente relacionadas à defesa dos pré-humanos: 

1.  Conscin bem-estarista animal: apoia o sistema de exploração animal, mas defende  

a eliminação do sofrimento desnecessário e o uso de técnicas de abate mais humanitários. 

2.  Conscin abolicionista animal: defende a abolição de toda e qualquer forma de ex-

ploração animal. 

3.  Conscin socorrista animal: presta assistência a animais feridos, em necessidade ou 

situação de abandono. Tal categoria compreende a maioria dos protetores e protetoras de animais. 

 

Cuidadologia: as terapias de prevenção e tratamento de doenças em animais; a reabilita-

ção de animais silvestres para reintroduzi-los ao habitat natural; o uso de terapia com células-

tronco para salvar animais; a zooterapia; a terapia assistida por animais (TAA); a massoterapia 

comum entre os animais; a psicoterapia aplicada em animais; as terapias energéticas. 
 

Tabelologia: Sob a ótica da Confrontologia, eis, na ordem alfabética, 15 cotejos entre  

a teoria do bem-estar animal, a teoria dos Direitos dos Animais e a teoria do Paradireito dos 

Pré-Humanos: 

 

Tabela  –  Confronto  Bem-estarismo  /  Direito  /  Paradireito  dos  Pré-Humanos 

 

N
os

 
Teoria  do  bem-estar  

animal 

Teoria  dos  Direito  dos 

Animais 

Teoria  do  Paradireito  dos 

Pré-Humanos 

01. 
Animais enquanto objeto 

de direitos 

Animais enquanto sujeito 

de direitos 

Animais enquanto 

princípios conscienciais em 

evolução 

02. 
Animais enquanto seres 

sencientes 

Animais enquanto sujeitos 

da própria vida 

Animais enquanto 

compassageiros evolutivos 

03. 
Animais possuindo 

interesses 

Animais possuindo direitos 

subjetivos 

Animais possuindo 

paradireitos 

04. Carnivorismo 
Vegetarianismo 

e veganismo 
Dieta frutariana 

05. Dever moral indireto Dever moral direto Paradever 

06. 
Ênfase no princípio da 

utilidade 

Ênfase no princípio da 

inviolabilidade da vida 

Ênfase no princípio do 

respeito evolutivo 

07. Especismo Antiespecismo Universalismo 

08. Ética Humana Ética Animal Cosmoética 

09. Paradigma fisicalista Paradigma sistêmico Paradigma consciencial 

10. Perspectiva bem-estarista Perspectiva abolicionista Perspectiva paraecologista 

11. Postura reformista Postura abolicionista Postura interassistencial 

12. 
Regulação do uso e 

exploração animal 

Abolição do uso 

e exploração animal 

Implantação da coevolução 

pacífica e a paracidadania 

13. Utilitarismo (Teleologia) Eticismo (Deontologia) 
Utilitarismo cosmoético 

(Conscienciologia) 
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N
os

 
Teoria do bem-estar 

animal 

Teoria dos Direito dos 

Animais 

Teoria do Paradireito dos 

Pré-Humanos 

14. 
Valor instrumental dos 

animais 

Valor intrínseco dos 

animais 
Valor consciencial 

15. 
Viés antropocêntrico mo-

derado 

Viés zoocêntrico e biocên-

trico 
Viés conscienciocêntrico 

 

Origem. Importa estudar a origem dos pré-humanos para melhor compreensão da ori-

gem do Homem. 

Paradireito. A evolução consciencial, operando em pequenos passos lúcidos pela tese 

evolucionária, indica ser o Paradireito a aplicação prática da Cosmoética a todas as consciências  

e princípios conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Paradireito dos Pré-Humanos, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abandono  animal:  Zooconviviologia;  Nosográfico. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

08.  Experimentação  animal:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

09.  Exploração  subumana:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

10.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Megacontradição:  Contradiciologia;  Neutro. 

12.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  GRAU  DE  RESPEITO  AO  PARADIREITO  DOS  PRÉ- 
-HUMANOS  APONTA  O  NÍVEL  EVOLUTIVO  DA  SOCIN  

AINDA  PATOLÓGICA  E  BALIZA  O  GRAU  DE  VIVÊNCIA 

TEÁTICA  DE  MAXIFRATERNISMO  E  POLICARMALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já discerniu sobre os paradireitos dos pré-huma-

nos? Quais conclusões esclarecedoras e implicações teáticas você vivencia ao estudá-los? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Projeto Secreto: Macacos. Título Original: Project X. País: EUA. Data: 1987. Duração: 107 min. 

Gênero: Aventura. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em VHS). Direção: 

Jonathan Kaplan. Elenco: Matthew Broderick; Helen Hunt; William Sadler; Johnny Ray McGhee; Jonathan Stark; Robin 

Gammell; Stephen Lang; Jean Smart; & Chuck Bennett. Produção: Walter F. Parkes; & Lawrence Lasker. Desenho de 

Produção: Lawrence G. Paull. Direção de Arte: Dianne Wager. Roteiro: Lawrence Lasker; & Stanley Weiser. Foto-

grafia: Ralph Nelson. Música: James Horner. Montagem: O. Nicholas Brown; & Brent A. Schoenfeld. Cenografia: 

Rick Simpson. Figurino: Mary E. Vogt. Edição: Bryan H. Carroll; Gregory M. Gerlich; & Sherrie Sanet. Efeitos Espe-
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ciais: Richard L. Hill; John Palmer; & Robert G. Willard. Estúdio: Lasker-Parkes. Companhia: Twentieth Century Fox. 

Sinopse: Jimmy (Matthew Broderick), joven piloto, e Teri (Helen Hunt), amestradora de animais, trabalham para a Força 

Aérea e acabam envolvidos em projeto de experiências com chimpanzés e simuladores de voo. 
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P A R A D I R E I T O L O G I A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A Paradireitologia é a Ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do Paradi-

reito e do Paradever, fundamentando, através da autolucidez e do autodiscernimento, a conduta 

multidimensional cosmoética da consciência e a implantação teática de neociências e neorrea-

lidades avançadas, entre as quais o Estado Mundial, a Parapoliticologia, a Paradiplomaciologia  

e a Holofilosofia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pára, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue em li-

nha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento pre-

determinado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordena-

ção”. Surgiu em 1277. O elemento da composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Estudo do paraconstructo do Paradireito. 02.  Estudo da autocon-

duta diferenciada cosmoética. 03.  Ciência da qualificação da conduta cosmoética. 04.  Estudo da 

maxifraternidade teática. 05.  Conscienciometrologia da conduta cosmoética. 06.  Estudo da ma-

xiestrutura interassistencial. 07.  Ciência do Direito Multidimensional. 08.  Estudo do Direito 

Cósmico. 09.  Parajurisprudência. 10.  Estudo do Universalismo. 

Neologia. O vocábulo Paradireitologia e as 3 expressões compostas minivivência da Pa-

radireitologia, maxivivência da Paradireitologia e megavivência da Paradireitologia são neolo-

gismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 01.  Ciência do Direito. 02.  Direitos Humanos. 03.  Politicologia.  

04.  Jurisprudência. 05.  Constituição. 06.  Diplomacia. 07.  Estatuto do Universo. 08.  Antidemo-

cracia. 09.  Filosofia do Dever; Filosofia do Direito. 10.  Anticosmoeticologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à hiperacuidade na vivência diária da Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paradireito-

logia: megacatálise cosmoética. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; a pensenidade paradireitoló-

gica; a autopensenização qualificada pela Cosmoética; a ampliação da autopensenidade; a autos-

superação da pressão holopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; o holopensene grupal paradireitológico. 

 

Fatologia: o Paradireito, o Paradever e a Holofilosofia aplicados na intrafisicalidade;  

o resgate de expressão do Direito; a autoconscientização parapolítica; o vínculo consciencial; os 

compromissos cosmoéticos; os direitos e deveres autoimpostos; a satisfação no cumprimento do 

paradever; a agenda consciencial; a pesquisa cosmoética; a qualificação da conduta humana;  

a qualificação etológica; a recuperação de cons magnos; a compreensibilidade megacognitiva;  

o antídoto da alienação; o abertismo consciencial; a autolucidez; o enobrecimento de objetivos;  

o megafoco da intencionalidade; o exercício da liberdade de expressão; a potencialização das 

energias; a automotivação; a Paraeducação, no rumo da Assistenciologia; a interassistencialidade 

autabnegada; a vivência intrafísica interdimensional; a atuação conjunta ao amparo de função;  

as reuniões do grupo de estudos do Paradireito na UNICIN; a prática do autocomprometimento;  

a autabnegação cosmoética; o epicentrismo lúcido; a holomaturidade; a marca da excelência 
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consciencial; a meta evolutiva de autolucidez, autodiscernimento e autocosmoeticidade; o autes-

forço máximo rumo à Serenologia. 

 

Parafatologia: os paraconstructos; os paracompromissos; o autoconhecimento multidi-

mensional; a dinâmica parapsíquica aplicada à Paradireitologia; a autocompreensão das leis das 

sociexes; a megaverpon; a maxiestrutura interassistencial; os patamares extrafísicos; a Central 

Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); o maxifraternismo interassistencial; as dimensões mentaissomáticas; a agen-

da extrafísica; a extrafisicalidade; a Sociex; a paraprocedência; a autoconscientização multidi-

mensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado e qualificado ininter-

ruptamente. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na condição de ferramenta de auto-

pesquisa da Paradireitologia; o voluntariado na UNICIN enquanto protótipo da implantação do 

Estado Mundial; o voluntariado na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, compondo balão de ensaio 

parapolítico de convivialidade harmônica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciome-

trologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Despertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Ofiexolo-

gia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito catalisador do estudo dos paraconstructos avançados. 

Binomiologia: o binômio Paradireito-Paradever. 

Crescendologia: o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo dever-Paradever. 

Trinomiologia: o trinômio Paradireitologia-Cosmoética-megafraternidade. 

Polinomiologia: o polinômio holomaturidade-evolução-Paradireito-Cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo antidiscerni-

mento / autodiscernimento; o antagonismo anticosmoética / Cosmoética. 

Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; 

a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da proéxis; a Lei Suprema; as leis do Cosmos; a Parajurisprudência 

universal permeando a Intrafisicologia. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cognicio-

filia; a raciocinofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a juridicoteca; a autopesquisoteca; a ciencioteca; a cos-

moeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Parapoliticologia; a Para-

diplomaciologia; a Autodiscernimentologia; a Ortopensenologia; a Cosmovisiologia; a Intrafisi-

cologia; a Conscienciocentrologia; a Tenepessologia; a Extrafisicologia; a Pararreurbanologia;  

a Transmigraciologia; a Serenologia; a Policarmologia; a Holofilosofia; a Holomaturologia;  

a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin paradireitóloga; a consciex paradireitóloga; a consciência viven-

ciadora do Paradireito e do Paradever; a conscin cosmoética; a conscin lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial. 
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Masculinologia: o homem ortomotivado; o cosmoeticista; o cosmoeticólogo; o parae-

ducador; o parapedagogo; o intermissivista; o cognopolita; o voluntário da Conscienciologia;  

o inversor existencial; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o exemplarista; o epicon 

lúcido; o atacadista consciencial; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o autodecisor; o autorre-

vezador multidimensional; o projetor consciente; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o am-

parador de função; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; a semiconsciex; o te-

leguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão Ki-lin; o Serenão Australino; o Serenão Reurba-

nizador. 

 

Femininologia: a mulher ortomotivada; a cosmoeticista; a cosmoeticóloga; a paraeduca-

dora; a parapedagoga; a intermissivista; a cognopolita; a voluntária da Conscienciologia; a inver-

sora existencial; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a exemplarista; a epicon lúci-

da; a atacadista consciencial; a consciencióloga; a conscienciômetra; a autodecisora; a autorreve-

zadora multidimensional; a projetora consciente; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a am-

paradora de função; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a semiconsciex; a te-

leguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona Monja; a Serenona Rosa dos Ventos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens globalis; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: minivivência da Paradireitologia = a adesão ao estudo da Paradireitolo-

gia; maxivivência da Paradireitologia = a conquista da desperticidade; megavivência da Paradirei-

tologia = a atuação do Evoluciólogo. 

 

Neopatamar. O fluxo da Paradireitologia tem por objetivo, entre outros, incentivar  

a conduta diferenciada cosmoética e permear todos os aspectos da atividade humana, por meio 

dos princípios conscienciológicos, a exemplo destas 5 áreas, dispostas na ordem lógica: 

1.  Educabilidade: pela Parapedagogiologia. 

2.  Ressociabilidade: por meio da Reurbanização. 

3.  Politicidade: sob o influxo da Parapoliticologia. 

4.  Convivialidade: por intermédio da Paradiplomacia. 

5.  Cotidianidade: através da Cosmoética. 

 

Modificações. Pelos critérios da Parassociologia, a Paradireitologia propicia reciclagem 

na atual realidade planetária, desfiguradora da dignidade humana, ainda não modificada pelo Di-

reito, a exemplo destas 10, listadas a seguir na ordem alfabética: 

01.  Anticosmoética: a corrupção generalizada. 

02.  Cerceamento: da liberdade de expressão. 

03.  Discriminação: de minorias e etnias. 

04.  Impostos: excessivos e escorchantes. 

05.  Manutenção: de classes pobres e miseráveis. 

06.  Privação: do direito à cultura e à educação em todos os níveis. 

07.  Salários: injustos para a maioria da população e exorbitantes para os servidores 

públicos. 

08.  Totalitarismos: das tiranias e sistemas de opressão. 

09.  Violência: física, psicológica e sexual contra mulheres, crianças e idosos. 

10.  Vítimas: das drogas e da violência de gangues. 
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Extrapolações. Consoante à Evoluciologia, há transformações possibilitadas pela Para-

direitologia inimaginadas pelo Direito, a exemplo das 15 listadas na ordem alfabética: 

01.  Ampliação: atribuição de maior significado à interassistencialidade. 

02.  Autoconscientização multidimensional: parapercepção e compreensão da realida-

de extrafísica. 

03.  Autossuficiência: autodesassédio e autodesrestringimento físico. 

04.  Completismo: motivação na consecução da proéxis, objetivando o compléxis. 

05.  Conciliação: da humanidade consigo mesma e entre etnias belicosas. 

06.  Conexão: da consciência à paraprocedência, possibilitando o autorrevezamento 

multiexistencial. 

07.  Desperticidade: recuperação da lucidez, da maturidade integral e do autodiscerni-

mento. 

08.  Harmonização: do fluxo do Cosmos com a intrafisicalidade. 

09.  Maturidade: antecipação da maturidade na fase preparatória da proéxis e elimina-

ção do porão consciencial na adultidade. 

10.  Motivação: da benignidade, da equidade, da racionalidade e da reciclagem intra-

consciencial. 

11.  Paradireito: transformação de atitudes comuns em atitudes altruístas. 

12.  Parestadismo: consolidação das bases do Estado Mundial. 

13.  Reurbexes: reurbanizações extrafísicas. 

14.  Superação: de mitos, dogmas e superstições restringidoras e infantilizadoras. 

15.  Universalismo: consolidação do holopensene universalista no Cosmos. 

 

Teática. Segundo a Paradireitologia, o Paradireito não é construção meramente teórica, 

é catalisador da holomaturidade e da desperticidade, inspira a educação exemplar na família, con-

fere condição de alto nível cosmoético à escola e à universidade e transforma rotinas em ativi-

dades assistenciais, visando à autossuficiência das consciências. 

 

VI.  Acabativa 
 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paradireitologia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02. Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

04. Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

07. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08. Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09. Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10. Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

11. Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12. Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13. Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

14. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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A  VIVÊNCIA  DA  PARADIREITOLOGIA  É  INDISPENSÁVEL   
NO  ACESSO  A  REALIDADES  COMPLEXAS,  POR  EXEMPLO,  
A  VIVÊNCIA  DO  ESTADO  DE  CONSCIEX  LIVRE,  AINDA  IN-
CONCEBÍVEL  NO  NÍVEL  EVOLUTIVO  ATUAL  DO  PLANETA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu a importância do entendimento da 

Paradireitologia na teática da Conscienciologia? Reconhece a força potencializadora do Paradirei-

to na própria evolução ou ainda o considera realidade inacessível? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1. Pereira, Jayme; Paradireitologia; Anais do I Fórum de Paradireitologia e III Ciclo de Debates em Para-

direito; Artigo; União das Instituições Conscienciocênctricas (UNICIN); Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); Foz do Iguaçu, PR; 24-26 Novembro, 2006; páginas 11 a 16. 

2. Idem; O Estado Mundial Cosmoético: Evolução de Um Conceito; Artigo; Conscientia; Revista; Trimes-
trário; Vol. 11; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, 

PR; Julho-Setembro, 2007; páginas 178 a 188. 

3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-
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P A R A D I R E I T O T E R A P I A  
( A U T O C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paradireitoterapia é a técnica avançada de remissão de fissuras da inten-

cionalidade e de desenvolvimento do autodiscernimento quanto à melhor conduta a ser adotada  

nos respectivos momentos existenciais, pela aplicação prática dos conceitos, princípios, leis, 

constructos, abordagens e ideias pertencentes à especialidade Paradireitologia, fundamentados 

nos saberes e valores cosmoeticológicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pára, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue em li-

nha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento pre-

determinado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordena-

ção”. Surgiu em 1277. A palavra terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma 

Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento 

de doentes”. Apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Terapêutica por meio de ações paradireitológicas. 2.  Terapêutica por 

meio da Paradireitologia. 3.  Cura paradireitológica; remissão paradireitológica. 4.  Farmacopeia 

paradireitológica; iátrica paradireitológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo Paradireito-

terapia: autoparadireitoterapia; autoparadireitoterápica; autoparadireitoterápico; paradireito-

terapeuta; paradireitoterapêutica; paradireitoterápica; paradireitoterápico. 

Neologia. As duas expressões compostas Paradireitoterapia Inicial e Paradireitoterapia 

Avançada são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Cosmoeticoterapia. 2.  Terapia intrafísica convencional. 

Estrangeirismologia: a explicitação dos tenets cosmoeticológicos; o steadiness na ma-

nifestação consciencial; a tranquillitatis e a serenitatis íntima; a busca do peace of mind; o mind-

set paradireitológico; a abolição do animus nocendi; a pensenização saatvik; o savoir vivre. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconscientização paradireitológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Saberes evoluti-

vos curam. 

Citaciologia: – No que se refere ao uso das coisas boas, é o conhecimento que rege  

e orienta nossa conduta no tocante ao uso correto de todas essas vantagens (Platão, 428–347 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconsciencioterapeuticologia; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os autobenignopensenes; a autobenignopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a pensenização justa, íntegra e re-

ta; o pensene enquanto unidade de medida da manifestação da consciência; o materpensene pes-

soal condicionando condutas; o materpensene paradireitoterápico; a reestruturação pensênica ne-

cessária à eficácia da Paradireitoterapia. 

 

Fatologia: a Paradireitoterapia; os limites do assistente e do assistido; a aquisição dos 

conhecimentos paradireitológicos aplicados à cura dos comportamentos antievolutivos; a posolo-

gia dos aconselhamentos; a farmácia pessoal de conhecimentos evolutivos; as escolhas de desti-

no; a lista pessoal de saberes evolutivos; as condutas prescritíveis sob a ótica da Paradireitologia; 

os bálsamos do conhecimento paradireitológico; as bases da cura das fissuras conscienciais; a Pa-

radireitoterapia enquanto policresto consciencial; os saberes cosmoeticológicos e paradireitológi-
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cos enquanto medicamento consciencial de largo espectro; o alcance da Paradireitoterapia até as 

profundezas da consciência; a profilaxia nos refolhos da manifestação consciencial; a heterodoxia 

da Paradireitoterapia; a interdependência fundamental entre a Paradireitologia e Cosmoeticologia; 

o padrão comportamental homeostático de referência; o ato de agir evolutivamente; a relativa or-

dinariedade intrafísica das ações evolutivas; a extraordinariedade intrafísica das ações paradireito-

lógicas; o equilíbrio entre o poder, o querer e o dever; os conceitos de eficiência de Vilfredo Pare-

to (1848–1923) e da navalha de Guilherme de Ockham (1285–1347) voltados à evolução; a ten-

dência para o essencialismo; a relação direta entre condutas paradireitológicas e o reestabeleci-

mento da homeostase consciencial; a higidez consciencial forjada pelos valores e condutas de-

sempenhadas pela consciência; a conjugação de todos os esforços à mão para a consecução da 

saúde consciencial integral; a indispensabilidade permanente das autorreciclagens; a complexida-

de do ato de valorar cosmoeticamente e o empenho para colocá-los em prática; a Paradireitotera-

pia enquanto conjunto de medicamentos de liberação lenta, ou de longa duração; a variedade de 

prescrições paradireitoterápicas contidas no Léxico de Ortopensatas; a Semiologia das parapato-

logias comportamentais; a concomitância entre a autevolução e a autoconsciencioterapia; a Higie-

ne Consciencial; a Autoprofilaxiologia Comportamental; o receituário paradireitológico voltado 

às nosografias antievolutivas; a assepsia das rotinas comportamentais patológicas; a convalescen-

ça da Etologia Baratrosférica; a reparação das práticas antiparadireitológicas; a Paradireitoterapia 

enquanto técnica da sabedoria evolutiva. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; a exteriorização de energias en-

quanto manobra energética chave ao processo de autorremissão paradireitoterápica; a Paradireito-

terapia aplicada aos desafios tenepessológicos; o suporte teático da Paradireitoterapia na instala-

ção de futura e potencial ofiex; as consciexes assistíveis pela Paradireitoterapia; os assistentes 

aptos à ampliação da Paradireitoterapia entre as múltiplas dimensões conscienciais; a qualificação 

do convívio extrafísico; as reciclagens paradireitoterápicas propiciando maior contato com os am-

paradores paradireitólogos; os acoplamentos com o amparo técnico da Paradireitologia; os insi-

ghts paradireitoterápicos hauridos das saídas fora do corpo físico; os parafatos conduzindo às ins-

truções paradireitoterápicas; os aprendizados paradireitoterápicos a partir da interatividade com as 

consciexes assediadoras e megassediadoras; os cases de aplicação extrafísica da Paradireitotera-

pia; os saberes paradireitoterápicos enquanto ferramenta extremamente eficaz ao aumento do dis-

cernimento multidimensional; a Paradireitoterapia ampliando as capacidades (conhecimento teó-

rico) e as habilidades (conhecimento prático) multidimensionais; a relação intrínseca entre a am-

pliação da desenvoltura paradiplomática e a Paradireitoterapia; a disposição multiexistencial para 

saber tirar proveito dos conhecimentos paradireitoterápicos em favor de si e dos outros; a reunião 

de fatores físicos, extrafísicos e holobiográficos para efetiva aplicabilidade dos saberes paradirei-

toterápicos; os paraprotocolos da Paradireitoterapia; a origem extrafísica das epistemes paradirei-

toterapêuticas; as orientações etológicas do evoluciólogo durante o Curso Intermissivo (CI) na 

condição de síntese do trabalho paradireitoterápico; as autoprescrições paradireitoterápicas volta-

das às curas holossomáticas; a restauração das transgressões paralegais e das parailicitudes anti-

cosmoéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paradireitologia-Cosmoeticologia; o sinergismo Paradi-

reitoterapia-Conviviologia-Liberologia; o sinergismo ideias-pensamentos-ações-esforços-resul-

tados-empreendimentos no âmbito da Autevoluciologia; o sinergismo Consciencioterapia-Para-

direitoterapia; o sinergismo teática do código pessoal de Cosmoética (CPC)–Paradireitoterapia; 

o sinergismo sabedoria evolutiva–cura consciencial; o sinergismo fluxo evolutivo–contrafluxo 

das parapatologias das sociedades intrafísicas. 

Principiologia: o princípio do non laedere; o princípio venire contra factum proprium;  

o princípio de sempre fazer o melhor para todos, incluindo a si mesmo, a despeito de todos os 

condicionamentos e limitações; a incontornabilidade dos princípios pessoais cosmoéticos em de-
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trimento da maleabilidade dos valores éticos; o principium coincidentia oppositorum; os princí-

pios cosmoéticos enquanto eixo gravitacional das ações paradireitológicas restauradoras; a força 

dos princípios cosmoéticos na retomada do fluxo cósmico descrito pelo Paradireito. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria do agir paradireitológico em contraponto à teoria das ações evo-

lutivas; as teorias axiológicas em contraponto às teorias principiológicas; as teorias sobre o livre 

arbítrio; a teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas (1929–); as teorias ético-morais; as 

teorias (saber solucionar problemas) em contraponto à empiria (saber identificar os erros); a teo-

ria dos limites e determinismos conscienciais. 

Tecnologia: as técnicas energéticas e parapsíquicas enquanto ferramentas indispensá-

veis à Paradireitoterapia; a técnica da discriminação; a técnica da não identificação com os pen-

senes patológicos; a técnica da observação imparcial; as técnicas da terapia de aceitação e com-

promisso; as técnicas de viver paradireitologicamente; a técnica enquanto conjunto de procedi-

mentos para se empregar menor esforço, e obter maior eficiência. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório pessoal dos autopa-

raprecedentes; o labcon pessoal enquanto balão de ensaio ideal aos experimentos paradireitoterá-

picos; o laboratório pessoal da tenepes possibilitando o exercício da Paradireitoterapia. 

Efeitologia: a Paradireitoterapia enquanto representação dos efeitos práticos da aplica-

ção dos conhecimentos paradireitológicos; a instantaneidade dos efeitos benfazejos da Paradirei-

toterapia quando aplicados na extrafisicalidade; os efeitos colaterais no tratamento das afecções 

conscienciais; os efeitos inspiradores do exemplarismo autoparadireitoterápico; a insondabilida-

de dos efeitos da compreensão prática da Paradireitoterapia; o condicionamento dos efeitos pa-

radireitoterápicos aos limites dos assistentes e dos assistido; os efeitos multifacetados da aplica-

ção da Paradireitoterapia; o efeito das atitudes paradireitológicas na saúde consciencial. 

Ciclologia: o ciclo conhecer a si mesmo–agir corretamente–viver em plenitude; o ciclo 

crises de crescimento–Paradireitoterapia; o ciclo autorreflexão-teática-autocura; o ciclo autode-

terminação cosmoética–condutas paradireitológicas–assentamento da homeostase–manutenção 

da homeostase–novos desafios–quebra da homeostase–reperspectivação dos valores pessoais;  

o ciclo ausência cosmoeticológica–ausência paradireitológica; o ciclo interassistenciológico 

fazer o bem–receber o bem; o ciclo autoparadireitoterapia–superação dos gargalos evolutivos;  

o ciclo compreensão da consciência–revelação dos mecanismos evolutivos–entendimento das 

próprias agruras–compreensão sobre a maneira de curar as próprias agruras–autorremissões 

generalizadas; o ciclo conhecimento do modus operandi evolutivo–assunção dos paradeveres in-

termissivos–aquisição do sentido proexológico–cicatrização das feridas psicossomáticas. 

Enumerologia: os saberes paradireitológicos sanativos; os saberes paradireitológicos 

corretivos; os saberes paradireitológicos balsâmeos; os saberes paradireitológicos saneadores; os 

saberes paradireitológicos expurgadores; os saberes paradireitológicos envigorantes; os saberes 

paradireitológicos homeostatizantes. Os lenitivos paradireitoterápicos; os cuidados paradireito-

terápicos; os procedimentos paradireitoterápicos; as morfologias paradireitoterápicas; as práti-

cas paradireitoterápicas; os métodos paradireitoterápicos; as posturas paradireitoterápicas. 

Binomiologia: o binômio gescon tarística–Paradireitoterapia grupal; o binômio mega-

gescon tarística–Paradireitoterapia coletiva; o binômio atitude evolutiva–atitude paradireitoló-

gica; o binômio saúde consciencial–aumento das chances de compléxis; o binômio intenção cos-

moeticológica–ação paradireitológica; o binômio leis e princípios evolutivos estáticos–melhores 

práticas paradireitoterápicas dinâmicas; o binômio autocognição-evoluciocognição. 

Interaciologia: a interação Parapoliticologia-Paradeontologia-Voliciologia; a intera-

ção abstrações teóricas valorativas cosmoeticológicas–práticas paradireitológicas; a interação 

temperamento pessoal–autoimposição axiológica; a interação princípios cosmoeticológicos–re-

sultados paradireitológicos; a interação Medicina Convencional–Medicina Alternativa–Consci-

encioterapia–Paradireitoterapia; a interação harmoniosa soma-energossoma-psicossoma-men-

talsoma. 
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Crescendologia: o crescendo valores éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo inten-

tio recta–ortopensenização–ortotes–ortopráxis. 

Trinomiologia: o trinômio autorreflexivo posso-devo-quero; o trinômio valores cosmo-

eticológicos–ações paradireitológicas–mérito evolutivo; o trinômio sensatez-prudência-pondera-

ção; o trinômio valores cosmoeticológicos preventivos–ações paradireitológicas profiláticas–evi-

tação dos acidentes de percurso; o trinômio prioridades evolutivas–posicionamentos coerentes– 

–higidez consciencial; o trinômio tempo livre–ócio criativo–reflexões autoparadireitoterápicas;  

o trinômio assepsia intrafísica–parasanitariedade–higiene consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio valor-princípio-regra-norma-lei-ordem-harmonia; o poli-

nômio bom-certo-justo-correto; o polinômio medos-angústias-ansiedades-inseguranças-iras-tris-

tezas solucionado pela Paradireitoterapia; o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-li-

bertação-policarmalidade; o refinamento autoconsciencioterápico com o polinômio argúcia-ati-

lamento-lucidez-perspicácia; o polinômio exercícios físicos–práticas energéticas–afetividade sa-

dia–intelectualidade ativa; os valores magnos da Paradireitoterapia sintetizados no polinômio co-

nhecimento-sensatez-incorruptibilidade-megafraternidade. 

Antagonismologia: o antagonismo sintropia paradireitológica / entropia baratrosféri-

ca; o antagonismo paz interior / guerra exterior; o antagonismo consciência eterna / vicissitudes 

temporárias; o antagonismo lei da impermanência / sanatana dharma; o antagonismo essencial  

/ dispensável; o antagonismo sutileza intelectual / realidade incontestável. 

Paradoxologia: o paradoxo de quem mais precisa de ajuda, não poder ou não querer 

ser ajudado; o paradoxo do minimalismo cosmovisiológico; o paradoxo de os determinismos se 

tornarem libertadores quando aceitos pacificamente; o paradoxo decorrente do momento quando 

a liberdade se torna sinônimo de responsabilidade; o paradoxo da autonomia aprisionante; o pa-

radoxo de quanto mais consciencialmente saudáveis somos, com maior número de doentes convi-

vemos; o paradoxo de o vínculo ser mais frouxo e, ao mesmo tempo, mais resistente quanto mais 

sadia for a relação interconsciencial; o paradoxo autodefensivo. 

Politicologia: a política de o menos doente ajudar o mais doente; a assistenciocracia;  

a megafraternocracia; a Paradireitoterapia enquanto diretriz política do Estado Mundial; a demo-

cracia plena quanto aos acessos a todos os meios existentes voltados à remissão consciencial;  

a pacificocracia; a política do bem-estar geral e multidimensional. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a autexperimentofilia; a autoparapercepciofilia; a auto-

cogniciofilia; a autodiscernimentofilia; a autevoluciofilia; a autoconscienciometrofilia. 

Mitologia: o mito das panaceias e das infalibilidades em geral. 

Holetecologia: a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a paraterapeuticoteca; a homeostati-

coteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapeuticologia; a Paradireitologia; a Cosmoeti-

cologia; a Serenologia; a Teaticologia; a Etologia; a Paraetologia; a Conviviologia; a Reeducacio-

logia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Parapatologia; a Harmoniologia; a Paracon-

viviologia; a Holofilosofia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cosmoética; a conscin teática; a conscin autônoma; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a consciência autorreflexiva; a consréu anticosmoéti-

ca; a consciência em evolução; a equipex interassistencial; a personalidade exemplar; a personali-

dade hígida. 

 

Masculinologia: o autoterapeuta; o autoconsciencioterapeuta; o axiólogo; o cosmoeticó-

logo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o etólogo; o orientador evolutivo; o paraxiólogo;  

o paraetólogo; o paraconviviólogo; o paradireitólogo; o paradireitoterapeuta; o pareducador; o pa-

raterapeuta; o proexólogo; o terapeuta. 
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Femininologia: a autoterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a axióloga; a cosmoeticólo-

ga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a etóloga; a orientadora evolutiva; a paraxióloga;  

a paraetóloga; a paraconvivióloga; a paradireitóloga; a paradireitoterapeuta; a pareducadora; a pa-

raterapeuta; a proexóloga; a terapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicologus;  

o Homo sapiens discernimentum; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopenseni-

cus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens pacifícus; o Homo sapiens holomaturolo-

gus; o Homo sapiens homeostaticus; o homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paradireitoterapia Inicial = a vivência teática do Paradireito capaz de 

proporcionar reciclagens existenciais (recéxis); Paradireitoterapia Avançada = a vivência teática 

do Paradireito capaz de proporcionar reciclagens intraconscienciais (recins). 

 

Culturologia: a cultura de pensar e agir segundo a melhor forma de convivência multi-

dimensional. 

 

Saber. Toda atitude da consciência, quando livre, deliberada e voluntária, é precedida 

por determinado saber, e orientada por certo valor, o qual pode ser de ordem principiológica ou 

não, a depender da escolha por maior adaptabilidade em relação às contingências existenciais,  

e vir a ser admitido enquanto regra pessoal, com caráter normativo. 

Construção. Tanto os valores, quanto as condutas conscienciais são construídas a partir 

do conjunto de conhecimentos hauridos ao longo da multiexistencialidade, por meio de abstrações 

racionais, aprendizados em geral e experiências pessoais, todos adquiridos desde o momento no 

qual a consciência pôde começar a registrar na holomemória os ensinamentos proporcionados pe-

la vida multidimensional. 

Tendência. Sob o ponto de vista da Autabsolutismologia, a tendência evolutiva é a pre-

ponderância de certos valores cosmoéticos de caráter principiológico, em detrimento dos valores 

éticos de caráter não principiológico. 

 

Especialidades. Em relação à Paradireitoterapia, 3 especialidades a compõem de ma-

neira fundamental, na ordem lógica: 

1.  Evoluciologia: gênero da Paradireitologia e da Cosmoeticologia, cujos saberes são, 

invariavelmente, evolutivos. 

2.  Cosmoeticologia: os saberes cosmoeticológicos se convertem nos valores cosmoéti-

cos, os quais se traduzem, consequentemente, na intencionalidade cosmoética. 

3.  Paradireitologia: os saberes paradireitológicos se convertem nas ações paradireito-

lógicas, as quais se fundam, a priori, na intencionalidade cosmoética. 

 

Conclusões. Segundo a Raciocinologia, inferem-se 6 conclusões lógicas, dispostas a se-

guir em ordem racional: 

1.  Exclusão I. Nem todo saber é evolutivo, ou nem todo saber atinge determinada fina-

lidade evolutiva mais diretamente: existem saberes dispensáveis. 

2.  Exclusão II. Nem todo saber evolutivo é cosmoeticológico ou paradireitológico. 

3.  Convertibilidade I. Saberes cosmoeticológicos convertem-se em valores. 

4.  Convertibilidade II. Saberes paradireitológicos convertem-se em condutas. 

5.  Regra. Toda ação paradireitológica está fundamentada em determinado valor cosmo-

eticológico. 

6.  Exclusão III. Nem toda ação evolutiva está fundamentada em determinado valor cos-

moeticológico. 
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Adequação. Atinente à Correlaciologia, a rigor, a Cosmoeticologia está para a Paraxio-

logia, tal qual a Paradireitologia está para a Paraetologia. 

Propedêutica. Além da fundamentação propedêutica, tanto a Cosmoeticologia quanto  

a Paradireitologia estão fundamentadas em pilares específicos. 

Transcendência. A Cosmoeticologia se esteia na noção transcendente à ética e à moral 

terrestre, cuja possibilidade se dá justamente pela fundamentação nos aspectos do paradigma 

consciencial. Sem isso, a Cosmoética se descaracteriza, e passa a ser simples ética ou mera moral, 

a depender do contexto, não servindo mais enquanto resposta ao problema da pensenização (pen-

samentos geram consequências), da extrema peculiaridade da multidimensionalidade, da Holo-

carmologia e dos efeitos halos multiexistenciais. 

Antinomia. De acordo com a Contrapontologia, pode haver antinomias valorativas entre 

valores pessoais e valores do meio. 

Inadaptabilidade. As antinomias entre valores pessoais e valores do meio, independen-

temente se cosmoéticos ou não, ou se principiológicos ou não, são mais facilmente compreendi-

das e identificadas, porque além do conflito intraconsciencial, também se expressam pela inadap-

tabilidade ou inconformação da consciência em relação ao ambiente no qual está inserida. 

Conflito. Já as antinomias entre valores pessoais, também independentemente se cosmo-

éticos ou não, ou se principiológicos ou não, se restringem, à intraconsciencialidade, sendo, por-

tanto, de mais difícil detecção. 

Diferenciações. A moral corresponde ao conjunto de valores pessoais, independentes 

dos valores éticos construídos pelo meio e do paradigma consciencial. A autocosmoética ao con-

junto de valores pessoais, independentes dos valores éticos construídos pelo meio, mas embasa-

dos no paradigma consciencial. A Cosmoética ao conjunto de valores universais fundamentados 

no paradigma consciencial. 

Orientador. Sob o viés da Paradireitologia, o principal valor orientador, ou a pedra an-

gular das ações paradireitológicas é a megafraternidade. 

Inconvertibilidade. Porém, a intencionalidade cosmoética, mesmo calcada nos valores 

cosmoéticos magnos, não se converte automaticamente em ações paradireitológicas. 

Intencionalidade. Sob o prisma da Teaticologia, não basta ter a intenção cosmoética. 

Nem mesmo a melhor das intenções é capaz de mudar para melhor o infinitesimal aspecto da ma-

nifestação consciencial. 

Ações. Para concretizar e materializar os valores cosmoéticos, são necessárias ações ca-

pazes de tangibilizar esses valores objetivamente, dentre elas as ações paradireitológicas. 

Verbo. As ações paradireitológicas estão direta e estreitamente condicionadas aos valo-

res cosmoeticológicos precedentes. 

Exemplificação. Se o valor cosmoeticológico é, por exemplo, a flexibilidade cosmoéti-

ca, a ação paradireitológica consequentemente será flexibilizar-se cosmoeticamente, ou ser flexí-

vel cosmoeticamente. 

Tradução. Em síntese, os saberes paradireitológicos são aqueles encarregados de tradu-

zir os valores cosmoeticológicos em condutas. 

 

Pilares. Os saberes paradireitológicos se fundamentam em 5 pilares específicos, a seguir 

listados em ordem alfabética: 

1.  Cosmoconscienciologia: fluxo cosmoético e sincrônico do Cosmos. 

2.  Discernimentologia: emprego correto da energia imanente. 

3.  Megafraternologia: vivência e paravivência da megafraternidade. 

4.  Ortopensenologia: manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras  

e retas. 

5.  Paralegislogia: conjunto de normas, princípios e paraleis evolutivas, de ordem geral. 

 

Efeitos. A amálgama dos saberes cosmoeticológicos e paradireitológicos, convertidos 

em valores cosmoeticológicos e ações paradireitológicas, respectivamente, geram efeitos profilá-

ticos e terapêuticos à consciência, a exemplo dos 70 listados abaixo em ordem alfabética: 
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01. Abertismo consciencial lúcido. 

02. Aceitação das imutabilidades momentâneas. 

03. Adentramento na policarmalidade. 

04. Ampliação da taxa de acertos. 

05. Anticonflitividade. 

06. Antirritabilidade. 

07. Antivitimização. 

08. Aprofundamento no fluxo cósmico. 

09. Atração de boas companhias. 

10. Aumento das possibilidades de escolhas evolutivas. 

11. Autassistencialidade. 

12. Autobenignidade. 

13. Autoconfiança. 

14. Autopacificidade. 

15. Bem-estar. 

16. Benemerência. 

17. Bom-humor. 

18. Capacidade de se autorregular. 

19. Cipriene. 

20. Cognição cosmovisiológica. 

21. Colocamento dos pés no chão e do mentalsoma no Cosmos. 

22. Cosmoconsciencialidade. 

23. Desapego inteligente. 

24. Desassedialidade interconsciencial. 

25. Desassédio mentalsomático. 

26. Desdramatização quanto à realidade. 

27. Desenredamento das auto e heteroilusões. 

28. Desperticidade. 

29. Desrepressão. 

30. Destemor. 

31. Duplismo sadio. 

32. Entendimento dos mecanismos evolutivos. 

33. Equilíbrio emocional. 

34. Estofo interassistencial. 

35. Extinção do egocentrismo. 

36. Fim das expectativas egoístas. 

37. Habilidade para lidar com as exigências da vida. 

38. Heteroperdoamento. 

39. Higidez intraconsciencial. 

40. Homeostase holossomática. 

41. Imperturbabilidade. 

42. Inociosidade traforística. 

43. Jogo de cintura paradiplomático. 

44. Leveza consciencial. 

45. Libertação dos condicionamentos aprisionantes. 

46. Limpeza pensênica. 

47. Maior auto e heterocompreensibilidade. 

48. Maturidade consciencial. 

49. Menor ansiedade. 

50. Mente focada. 

51. Mitridatismo. 

52. Otimismo. 

53. Otimizações em geral. 
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54. Poder consciencial. 

55. Possibilidade de proatividade reurbanológica. 

56. Primener. 

57. Quebra das interprisões grupocármicas. 

58. Reparação das fissuras conscienciais. 

59. Resiliência. 

60. Resistência. 

61. Rompimento das autobarreiras. 

62. Sabedoria para equilibrar o necessário com o motivador. 

63. Sensação interior de sentido existencial. 

64. Sentimento de plenitude. 

65. Serenidade. 

66. Sincronicidades exponenciais. 

67. Sintropia holopensênica. 

68. Tolerância às adversidades. 

69. Tranquilidade íntima. 

70. Visão curva (previsibilidade). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paradireitoterapia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Cosmoeticoterapia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

04.  Inteligência  autoconsciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

06.  Interação  Paradireitologia-Cosmoeticologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Limite  do  assistente:  Paradireitologia;  Neutro. 

08.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

09.  Materpensene  paradireitológico:  Materpensenologia;  Homeostático. 

10.  Ortopráxis:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Paraetologia:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Paraprotocolo  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

SABER  AQUILATAR  COSMOETICAMENTE,  PARA  DEPOIS  

SABER  MATERIALIZAR  TAIS  VALORES  DE  ACORDO  COM   
O  PARADIREITO,  TRAZ  EFEITOS  BENFAZEJOS  À  CONS-

CIÊNCIA  LÚCIDA  EM  INÚMEROS  ASPECTOS  DA  VIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já combinou, na prática, os saberes cosmoetico-

lógicos com os saberes paradireitológicos? Se sim, quais foram os efeitos observados? 

 

R. M. 
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P A R A DNA 
( P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paraDNA é a microestrutura da Paragenética responsável pelo armazena-

mento e sedimentação de códigos e informações específicos das paraimpressões de origem viven-

ciais e paravivenciais, capaz de coordenar o desenvolvimento e funcionamento da auto-herança 

holossomática dos princípios conscienciais e das consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A sigla do idioma Inglês, DNA, de(s)oxyribonucleic acid, significa “áci-

do desoxirribonucleico”. Surgiu, no idioma Inglês, em 1944. 

Sinonimologia: 1.  Memória da Paragenética. 2.  Código paragenético. 3.  Conjunto de 

informações paragenéticas. 4.  Receptáculo paramnemônico. 5.  Paranúcleo em potenciação. 

Neologia. O vocábulo paraDNA e as 3 expressões compostas paraDNA mínimo, para-

DNA médio e paraDNA máximo são neologismos técnicos da Parageneticologia. 

Antonimologia: 1.  DNA. 2.  Memória da genética. 3.  Código genético. 

Estrangeirismologia: a higienização do locus minoris resistentiae. 

Atributologia: o predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodis-

cernimento quanto às pesquisas holobiográficas da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parageneticologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os primopensenes; a primopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os 

genopensenes; a genopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os holo-

mnemopensenes; a holomnemopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pri-

oropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a Genética Sadia (DNA) sendo fator reequilibrante da Paragenética Patoló-

gica (paraDNA); a Paragenética determinando a formação do neossoma do macrossômata; o pa-

raDNA impactando o paradigma materialista da Genética; a Psicognomia; o modelo organizador 

biológico; a constituição somática e a auto-herança multiexistencial da consciência; a superdo-

tação consciencial; os resíduos da retropatologias no atual soma; o desenvolvimento de doenças 

degenerativas ainda na fase infantil; o corte do til da palavra expressando autagressão na 

Grafologia Clínica; o cotejo da teoria Paragenética com a teoria dos 5 elementos na Medicina 

Tradicional Chinesa; o autismo; a inadaptabilidade somática influenciando a Etologia da conscin 

ressomada; a superação do isolamento consciencial proveniente do fechadismo sectário; o Curso 

Diretrizes da Proéxis da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX) e a cria-

ção do Colégio Invisível da Parageneticologia; a Associação Internacional de Conscienciome-

trologia Interassistencial (CONSCIUS) auxiliando na definição do autoparagenograma pessoal; 

as impressões energéticas no paracérebro no momento da dessoma; a hipótese do imprint ener-

gético maior da consciência ressomante no primeiro trimestre da gestação; os casos de aborta-

mento da consciência ressomante devido à grave dissonância energética da consciex. 

 

Parafatologia: o paraDNA; os pararregistros gerados pelos pensenes das vivências mul-

tidimensionais; a ativação das matrizes paracognitivas; a hibernação das matrizes paracognitivas; 

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; as paraconexões energéticas do psicossoma com o sistema celular centríolo-mitocondrial; as 

paraconexões do psicossoma com os corpúsculos de Nissl; o nódulo holomnemônico; a recicla-
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gem do paraDNA através da recin; a afinidade paragênica; o energoparaengrama da identificação 

energética multidimensional; o paramicrochip como potencializador das matrizes paracognitivas 

do paraDNA; o estudo na intermissão dos paraDNAs da consciência pré-ressomante; as inferên-

cias sobre a paraprocedência através do autoparagenograma; o paraDNA homeostático sendo con-

dição precursora para o descarte do psicossoma da Consciex Livre (CL); a propedêutica energé-

tica interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paragenética resiliente–Genética atual. 

Principiologia: o princípio da evolução. 

Codigologia: o código genético; o código paragenético; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria da holomemória; a teoria da parencriptação paramnemônica;  

a teoria-hipótese da paracelularidade (Paracitologia) do psicossoma. 

Tecnologia: as técnicas da mutação pensênica parapedagógicas; a técnica da correlati-

vidade; a Paratecnologia Evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório cons-

cienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da proéxis; 

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do Curso In-

termissivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Penseno-

logia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos da autopesquisística na reciclagem do paraDNA; os efeitos do 

paraDNA na Etologia Pessoal; os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a paragenética de futuros 

somas; o possível efeito da deferentectomia sobre o futuro sistema genital masculino; o possível 

efeito da laqueadura tubária sobre o futuro sistema genital feminino; o efeito da higienização das 

parapatologias retrogenéticas melhorando gradativamente a genética de futuros neossomas. 

Neossinapsologia: os paraDNAs sadios potencializando o cérebro físico para formação 

de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo renascimento-dessoma da consciência; o ciclo causa-efeito. 

Enumerologia: o paraDNA religioso; o paraDNA autocida; o paraDNA bélico; o para-

DNA autocrata; o paraDNA interassistencial; o paraDNA cosmoético; o paraDNA tenepessista. 

Binomiologia: o binômio paraDNA-paragene; o binômio Genética unidimensional–Pa-

ragenética multidimensional; o binômio vivência pretérita–tendência atual. 

Interaciologia: a interação DNA-paraDNA. 

Crescendologia: o crescendo DNA–célula somática–paraDNA–paracélula psicossomá-

tica. 

Trinomiologia: o trinômio da auto-herança Retrogenética-Paragenética-Genética. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo gene / paragene; o antagonismo cérebro / paracére-

bro; o antagonismo célula / paracélula. 

Paradoxologia: a condição paradoxal da consréu ressomada em família eticamente ili-

bada. 

Politicologia: a paracerebrocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; 

a higienocracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da afinização paragênica. 

Filiologia: a pesquisofilia; a geneticofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a pesquisofobia. 

Mitologia: o mito do materialismo promissor; o mito da teoria genética ser soberana 

explicando todas as doenças congênitas e adquiridas. 
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Holotecologia: a geneticoteca; a parapsicoteca; a medicinoteca; a nosoteca; a cognote-

ca; a consciencioterapeuticoteca; a biografoteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Macrossomatologia; a Somatologia; a Fisio-

logia Humana; a Parafisiologia; a Assistenciologia; a Biologia Humana; a Medicina; a Semio-

logia; a Parassemiologia; a Parapercepciologia; a Psicologia Cognitiva; a Energossomatologia;  

a Consciencioterapia; a Parapatologia; a Holomaturologia; a Retropensenologia; a Paratecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; 

o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pesquisador geneticista; o pesquisador parageneticista; o parapedago-

go; o agente retrocognitor; o evoluciente; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autodeci-

sor; 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 ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a pesquisadora geneticista; a pesquisadora parageneticista; a parapeda-

goga; a agente retrocognitora; a evoluciente a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a autode-

cisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicó-

loga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convívio-

loga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; 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 parageneticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens sanus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens ho-

lomnemonicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraDNA mínimo = o paraconceptáculo microestrutural do princípio 

consciencial; paraDNA médio = o paraconceptáculo microestrutural do pré-serenão vulgar; para-

DNA máximo = o paraconceptáculo microestrutural do Serenão. 

 

Culturologia: a cultura da pesquisa holobiográfica multidimensional; as heranças do 

multiculturalismo pluridimensional. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 20 ca-

racterísticas relacionadas ao histórico etológico, paraetológico e holobiográfico da consciência, 

importantes de serem estudadas para ampliar o entendimento quanto às possíveis ações do pa-

raDNA ao longo da seriéxis: 

01.  Acanhada: a inibição arraigada. 

02.  Anticosmoética: a autopensenização e atitudes doentias persistentes. 

03.  Antissomática: a imperfeição física e funcional inata. 

04.  Arrependida: a dominação emocional frequente. 
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05.  Assediadora: a influenciação malévola ínsita. 

06.  Autocrata: a prática antidemocrática ou ditatorial regular. 

07.  Autoculpada: a omissão deficitária instintiva. 

08.  Bairrista: a visão nacionalista obtusa preponderante. 

09.  Bárbara: os atos frequentes contra subumanos. 

10.  Belicista: a incitação antipacifista insidiosa. 

11.  Bulímica: a obnubilação mentalsomática usual pelo gastrossoma. 

12.  Buscadora-borboleta: a postura de indefinição decisória constante. 

13.  Desestabilizada: a infixidez megafocal evolutiva. 

14.  Genocida: a inclinação comportamental de extermínio de grupos. 

15.  Interassistencial: a predisposição inata para a interassistência. 

16.  Religiosa: o travão dogmático enraizado. 

17.  Tarística: a substituição indubitável do “fazer média” pela tares. 

18.  Tenepessista: a superação do processo religioso através da tenepes estabelecida. 

19.  Toxicômana: a predisposição ao alcoolismo. 

20.  Vandálica: a intenção de arruinar patrimônios sócio-culturais. 

 

Terapeuticologia: a Consciencioterapia; a Lexicoterapia; a recognição através do estudo 

das verpons. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paraDNA, indicados para expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

04.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Banco  genético:  Parageneticologia;  Neutro. 

06.  Dragona  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

08.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

10.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

11.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

12.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

13.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

15.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

 

O  CONSTRUCTO  PARACOGNITIVO  DA  AUTO-HERANÇA 
HOLOBIOGRÁFICA  DA  CONSCIÊNCIA  EM  EVOLUÇÃO  SO-
BREVÉM  DO  EFEITO  ARMAZENADOR  DE  INFORMAÇÕES  

MULTIDIMENSIONAIS  NO  PARADNA  DA  PARAGENÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já admite a hipótese do paraDNA? Já realizou  

o inventário pessoal seriexológico para avaliar a qualidade das auto-heranças? 
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P A R A D O X O    AM I Z A D E -D E B A T E  
( P A R A D O X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo amizade-debate é a condição desenvolvida entre duas conscins 

pesquisadoras, amigas, capaz de sustentar, ao mesmo tempo, as interatividades da amizade since-

ra, do sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia e estima, no âmbito da Conviviologia, e as 

disparidades de pontos de vistas técnicos no universo mentalsomático da Refutaciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu em 1563. O termo amizade pro-

cede do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia, “amizade; afeição; simpatia; aliança; pac-

to”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. A palavra debate provém do idioma Francês, dé-

bat, “controvérsia; querela”, regressiva do verbo débattre, “debater”, e esta de battre, derivado do 

idioma Latim, battuere, “bater”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo amizade-debate. 2.  União psicossoma-mentalsoma.  

3.  Reunião discernimento-afetividade. 4.  Intercompreensão intelectual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo paradoxo: 

paradoxal; paradoxalidade; paradoxar; paradoxismo; paradoxista; Paradoxologia; paradoxo-

teca. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo amizade-debate, paradoxo amizade-de-

bate feminino e paradoxo amizade-debate masculino são neologismos técnicos da Paradoxologia. 

Antonimologia: 1.  Reconciliação amizade-debate. 2.  Condição inimizade / polêmica. 

3.  Antagonismo mentalsoma / psicossoma. 

Estrangeirismologia: a coniunctio; o Conviviarium; o Argumentarium; a awareness 

intelectual; a amicability; o attachment; o rapport cultural; o raciocínio a priori; o raciocínio  

a posteriori; o raciocínio modus ponens; o modus operandi do debate cosmoético; o brainstor-

ming; os foros de debates na Internet; o Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade psicossomática e mentalsomática na Conviviologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade técnica; a convergência dos ma-

terpensenes das pessoas; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a amizade interativa; a amizade correta; a amizade verdadeira; a amizade imi-

tativa; a amizade frutífera; a amizade ativa; a amizade positiva; a amizade entre intelectuais;  

a amizade heterocrítica; o abertismo cultural; o nexo mentalsomático; a aliança de ideias; os pac-

tos de amizade; a aliança de neoverpons; a radicação vitalícia na Cognópolis; a Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as tertúlias conscienciológicas diárias; as 

diferentes escolas de pensamento; a solidariedade mentalsomática; a compatibilidade ideológica; 

a incompatibilidade ideológica; os desacordos das abordagens técnicas; o ajustamento recíproco 

das ideias; os desafios das neoverpons; a conduta científica paradoxal; a prioridade dos fatos;  

a vitória da racionalidade; a supremacia da lógica; o coleguismo contínuo; a Debatologia; a Re-

futaciologia; a Antagonística; a Hermenêutica; a Exegética; o debate público democrático; os de-

bates dos verbetes-aulas tertuliários; os confrontos das neoideias; a neoverpon paradoxal; o grupo 

de debates; as equipes técnicas; a faculdade mental de debater; o debate livre, mentalsomático, 

produtivo; as questões controvertíveis; o megafoco da questão; os apartes inteligentes; as inter-
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venções oportunas; a exposição; a argumentação; o tom cosmoético dos debates; a dialética; a lo-

gicidade; a conclusão; o somatório de ideias; o consenso temporário. 

 

Parafatologia: a paramizade; as amizades extrafísicas; a amizade multidimensional;  

a amizade multiexistencial; a amizade multimilenar; a amizade intermissiva; a amizade ideal com 

o evoluciólogo do grupocarma; a consolidação da paramizade no período do Curso Intermissivo 

(CI); os paravínculos; a paramizade embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em gru-

po; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades intelectuais; o sinergismo evoluti-

vo das associações de ideias. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da empatia evolutiva; o princípio 

da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de 

princípios mentaissomáticos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teática da amizade; a teoria da coerência; a falseabilidade das teorias. 

Tecnologia: as técnicas do debate útil; a técnica da dialética; a técnica da inferência;  

a técnica do silogismo. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico 

das Instituições Conscienciocêntricas pesquisadoras. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimento-

logia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades; o efeito esclarecedor das discussões cos-

moéticas. 

Ciclologia: o ciclo causa-efeito. 

Enumerologia: o debate étnico; o debate filosófico; o debate erudito; o debate político; 

o debate útil; o debate mentalsomático; o debate esclarecedor. 

Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio amizade-

Proxêmica; o binômio inteligência emocional–inteligência intelectual; o binômio dedução-in-

dução. 

Interaciologia: a interação amizade-erudição; a interação debates úteis–megatares. 

Crescendologia: o crescendo antagonismo-pacto. 

Trinomiologia: o trinômio oximoro-paradoxo-contradição; o trinômio Debatologia-Re-

futaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-achado-debate. 

Polinomiologia: o polinômio relevância-aceitabilidade-embasamento-refutação. 

Antagonismologia: o antagonismo acordo / desacordo; o antagonismo aceitação-rejei-

ção; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amigo / adversário;  

o antagonismo falácia / paradoxo. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo autodidata cosmoético–erudi-

to anticosmoético. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da convivialidade educada. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia conjunta; a antropofilia; a intelectofilia; 

a cienciofilia; a definofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a dialeticoteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca;  

a paradoxoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a controversoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradoxologia; a Debatologia; a Mentalsomatologia; a Pesquiso-

logia; a Experimentologia; a Raciocinologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia;  

a Comunicologia; a Refutaciologia; a Grupocarmologia; a Intercompreensiologia; a Vinculologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa bem-vinda; a personalidade gregária; 

a personalidade camaradeira; a pessoa extrovertida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o detonador de debates; o debatedor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a detonadora de debates; a debatedora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens so-

cialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens comparticipans;  

o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens paradoxus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo amizade-debate feminino = entre duas mulheres amigas com 

pontos de vista técnicos diferentes; paradoxo amizade-debate masculino = entre 2 homens ami-

gos com pontos de vista técnicos diferentes. 

 

Culturologia: a cultura da amizade intelectual; o elo cultural; os paradoxos culturais;  

a Multiculturologia Democrática. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo amizade-debate, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

09.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 
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10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  PARADOXO  AMIZADE-DEBATE  É  SEMPRE  CONDIÇÃO  

EXPERIENCIAL  E  TRANSITÓRIA  NO  AMPLO  UNIVERSO 
DA  EVOLUÇÃO  DE  DUAS  CONSCINS.  AO  FIM  PREVA-
LECE  A  CONCILIAÇÃO  DAS  ABORDAGENS  RACIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, mantém com alguém a condição do paradoxo 

amizade-debate? Por qual razão? A pessoa é homem ou mulher? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 129, 256, 272, 541, 628 e 666. 
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P A R A D O X O    AU T O D E F E N S I V O  
( P A R A D O X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo autodefensivo é a dinâmica energética e bioquímica, passível 

de ser vivenciada pela conscin parapsíquica, lúcida, ectoplasta, pré-desperta, veterana, assisten-

cial, portadora ou não de macrossoma, com alta resistência a energias conscienciais (ECs) tóxi-

cas, sofrendo, entretanto, reações agudas de intolerância e efeitos intoxicantes pelo contato com 

elementos químicos, aparentemente inofensivos e / ou despercebidos pela maioria. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo deriva do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O primeiro ele-

mento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo 

defesa vem do idioma Latim, defensa, “ação de defender-se; resistir; combater”. Surgiu no Século 

XII. 

Sinonimologia: 01.  Dinâmica energética paradoxal. 02.  Paradoxo energodefensivo.  

03.  Intoxicação bioenergética singular. 04.  Sensibilidade paradoxal. 05.  Reação holossomática 

inesperada. 06.  Efeito bioenergético contraditório. 07.  Intolerância bioquímica imprevisível.  

08.  Efeito colateral holossomático. 09.  Efeito bioenergético inusitado. 10.  Interação bioenergé-

tica incomum. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo autodefensivo, paradoxo autodefensivo 

ameno e paradoxo autodefensivo agudo são neologismos técnicos da Paradoxologia. 

Antonimologia: 01.  Cascagrossismo. 02.  Dinâmica energética convencional. 03.  In-

sensibilidade às energias. 04.  Efeito holossomático previsível. 05.  Alta resistência química toxi-

cológica; tolerância bioquímica tóxica. 06.  Antimitridatismo. 07.  Interação bioenergética imper-

ceptível. 08.  Reação bioquímica ordinária. 09.  Conscin intoxicada. 10.  Envenenamento mediato. 

Estrangeirismologia: o spray tóxico com “cheirinho de limpeza” acionado pelo timer,  

a cada 15 minutos; a realidade das outside influences; o bistrot da moda, servindo o prato caro 

com sabor e aparência de comida reciclada; a conscin accident proneness no retorno à fôrma 

holopensênica da hometown; a reprise das imprudências parapsíquicas; a atividade soi-disant 

inoffensif, porém interditada à conscin-assistente; os cuidados desassimilatórios para evitação da 

energetic hangover; o strong profile do parapsíquico ectoplasta; a resistência aparente da conscin 

rudi cortice; o backstage dos desassédios; o rapport bioenergético interconsciencial nas assins;  

o jantar chique no qual a conscin-assistente é a pièce de resistence. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Interassistenciologia. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexiste 

maquilagem energética. Dieta não, reeducação. Incorruptibilidade: autodefesa cosmoética. Pa-

rapsiquismo tem preço. Sorte não, mérito. Interassistência: fonte autocognitiva. 

Coloquiologia: a conscin sensível interpretada na condição de pé-frio; os resultados fu-

nestos da preguiça de agir em cima do lance na desassim; a conscin desinformada atuando na 

condição de bucha de canhão; as perdas e danos extrafísicos despercebidos; o perigo oculto no 

consumo de comes e bebes de origem, não raro, duvidosa, nos eventos sociais. 

Proverbiologia. O dito popular de toda droga ser uma droga. O adágio espanhol mala 

hierba no muere similar ao brasileiro vaso ruim não quebra. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os energopensenes; a ener-

gopensenidade; os imunopensenes; a imunopensenidade; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os 
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ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenosfera pró-efeitos físicos; o autopensene com predomi-

nância no ene. 

 

Fatologia: a evitação da sobrecarga alimentar; a prioridade das ações preventivas; a con-

vivência inevitável com os alérgenos presentes em toda parte; o problema dos erros médicos inso-

lúveis e impunes; a atenção aos efeitos colaterais do fármaco dito seguro, tão graves quanto a do-

ença para a qual foi prescrito; a convergência ignorada de eventos seriais patológicos; as sutilezas 

da paraprofilaxia nas visitas à família; a poluição imperceptível presente no ar, plantas e alimen-

tos; a preferência pelas fibras naturais nos tecidos das roupas; o fato de cada geração ser cobaia da 

próxima, no uso de neodrogas; os autodiagnósticos seguros; a necessidade do ônus do não para  

a manutenção das autodefesas energéticas; o cuidado com os esporos alergênicos dos plátanos vi-

çosos (Platanus acerifolia), arborizando cidades inteiras; a prudência de não iniciar tratamentos 

ou ingerir medicação de última geração, na véspera de atividades assistenciais importantes; a ma-

nutenção da dieta alimentar equilibrada; a vigilância sobre as interações medicamentosas, até fa-

tais, ignoradas na prescrição do profissional de saúde; a identificação de perfumadores de ambi-

entes ocultando a má higiene do local; a situação das casas próximas a lavouras, sazonalmente 

pulverizadas com agrotóxicos; a previdência nas alergias respiratórias e dermatológicas desenca-

deadas pelas assins; a seriedade na observância dos exames clínicos periódicos; os efeitos media-

tos cumulativos do Sol e de substâncias cancerígenas no organismo; o efeito sadio das sincroni-

cidades e serendipitias interassistenciais; a convivência com a hipersensibilidade incompreendi-

da; o realismo do fato de não haver droga inócua; os cuidados imprescindíveis da conscin-assis-

tente levados à conta de melindre, fraqueza e não me toques; a perturbação das funções vitais do 

organismo decorrentes dos bloqueios energéticos cronicificados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico 

craniochacral; a familiaridade com a Central Extrafísica de Energia (CEE); a mobilização básica 

de energias (MBE); a enciclopédia pessoal da sinalética energética e parapsíquica; o holossoma 

na condição de relógio de precisão; a saúde holossomática; os parabanhos energéticos 

confirmató-rios e salutares; a energodiálise natural do holossoma hígido; a sofisticação e refina-

mento holos-somático gradual da consciência interassistente; a obscuridade das transmissões 

e contágios de enfermidades através das doações interconscienciais de ectoplasma; os bloqueios 

energéticos causados pelas intoxicações alimentares e medicamentosas; o fato do efeito físico 

sutil ser imperceptível para a maioria; a transcendência paratecnológica do paramicrochip; as 

consequências desastrosas do parapsiquismo intrusivo; a intimidade com os sintomas e sinais do 

próprio holossoma; o sistema imune inato homeostático do ser desperto; a neocompreensão da 

autoparafisiologia holossomática gerada pelo efeito surpresa; a pele, maior órgão somático, 

semidesmaterializada nos efeitos físicos promovidos pelo parapsíquico ectoplasta; os auto e hete-

rencapsulamentos parassanitários profiláticos; os elementos parapatógenos; o retardo temporário 

do processo de envelhecimento (radicais livres) nos cursos conscienciológicos de campo; o ener-

gossoma sarado; a importância grafotécnica cronológica dos autoparafenômenos; o reconheci-

mento do valor das práticas de desassimilação simpática xenopensênica; a percepção dos efeitos 

balsâmicos das autexposições interassistenciais cosmoéticas; o estudo sistemático dos mecanis-

mos básicos dos autoparafenômenos; o registro das precognições inspiradoras; a atenção quanto 

à evidência da paranalgesia, para-hemostasia e paranestesia nas paracirurgias, inexplicáveis pela 

Medicina Convencional, mas de resultados indiscutíveis; a importância da análise conteudística 

(núcleo da mensagem) nos parafenômenos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo arco voltaico craniochacral–desassédio instantâneo; o si-

nergismo profilaxia-prudência; o sinergismo prontidão-ação; o sinergismo polaridade-ambiva-

lência; o sinergismo autencapsulamento-heterencapsulamento; o sinergismo da descoincidência 
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do holossoma; o sinergismo intuição-confirmação; o sinergismo autodefesa energética–soma ho-

meostático. 

Principiologia: os princípios do Curso Intermissivo (CI); o princípio das prioridades 

evolutivas; o princípio da descrença; o princípio de causa e efeito; o princípio dos 15 minutos de 

espera; os princípios básicos de assepsia. 

Codigologia: o código de conduta pessoal; o código de Ética Humana; o código para-

profilático da Higiene Consciencial; os códigos da evolução consciencial; o código pessoal de 

Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos sociais. 

Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria das nuanças da autoparafenomena-

lidade; a teoria das ações antecipatórias e providenciais; a teoria do bloqueio zero; a teoria do 

automitridatismo; a teoria da conscin meritória; a teoria conscienciológica da personalidade. 

Tecnologia: a paratécnica dos acoplamentos interassistenciais duradouros; a técnica da 

desassimilação simpática (desassim); as técnicas de heteroabordagem consciencial; a técnica da 

chapa quente; a técnica da frugalidade alimentar; as técnicas de autodefesa energética; a técnica 

da seletividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium promotor da aber-

tura parapsíquica interassistencial; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório cons-

cienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tene-

pes; o laboratório conscienciológico da ectoplastia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia;  

o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível 

da Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos mediatos das autointoxicações; a imprevisibilidade dos efeitos 

holossomáticos das interassistências; os efeitos desastrosos da imprudência parapsíquica; os 

efeitos benéficos do conhecimento do próprio ciclo circadiano; o efeito contágio, ambivalente 

nas multidões; os efeitos instantâneos dos patopensenes; os efeitos mentaissomáticos criativos 

gerados pela surpreendência dos parafenômenos. 

Neossinapsologia: as neossinapses da sinalética pessoal; as neossinapses geradas pelos 

fenômenos da interfusão de energias nos acoplamentos áuricos; as neossinapses instantâneas 

promovidas pela psicosfera límpida; as neossinapses do upgrade bioenergético; as neossinapses 

advindas do aumento da carga de porta-assistidos na psicosfera homeostática; as neossinapses 

do desenvolvimento bionergético e parapsíquico; as neossinapses criadas pelos insucessos. 

Ciclologia: o ciclo de bloqueios gerados pela inépcia nas desassins; o ciclo espiralar da 

autoimunidade energética; a perícia consciencial no ciclo assim-desassim; o ciclo assédio-desas-

sédio; o ciclo dos procedimentos irracionais levando à macro-PK destrutiva; o ciclo cosmoético 

da autodesassedialidade consciencial; o ciclo de admoestações extrafísicas no mau uso da ecto-

plasmia. 

Binomiologia: o binômio autoprontidão na desassim–homeostase holossomática; o bi-

nômio automotivação para assistir–dar conta do recado; o binômio via secundária–pista princi-

pal do fenômeno parapsíquico; o binômio parafatos-paraetiologia; o binômio cuidados holosso-

máticos–saúde consciencial; a pertinência do binômio admiração-discordância; o binômio neo-

fármacos-neodoenças. 

Interaciologia: a interação gás crípton–lâmpadas incandescentes; a interação tecidos 

tóxicos–dermatites crônicas; a interação sistema imunitário–Paragenética; a interação labilida-

de parapsíquica–macro-PK destrutiva; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a inte-

ração antígeno-anticorpo. 

Crescendologia: o crescendo patológico falta de assepsia–iatrogenia; o crescendo tene-

pes-ofiex; o crescendo cuidados holossomáticos–autossobrevida–maximoréxis; o crescendo exte-

riorização palmochacral–exteriorização coronochacral; o crescendo autexperimentação para-

psíquica–reeducação infinita; o crescendo miasma-ectoplasma-neuroectoplasma. 

Trinomiologia: o trinômio rapidez-presteza-assertividade; o trinômio iniciativa-execu-

tiva-acabativa; o trinômio pertúrbios energéticos–pertúrbios emocionais–pertúrbios mentaisso-
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máticos; o trinômio maturidade-hiperacuidade-sobrepairamento; o trinômio concessão-entendi-

mento-compreensão; o trinômio versatilidade-polivalência-ansiosismo; o trinômio autorganiza-

ção–autodisciplina tranquila–autoflexibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio inteligência evolutiva–autolucidez–autodiscernimento–hi-

peracuidade; o polinômio objetos-bebidas-alimentos-roupas-ambientes limpos através do EV  

e da exteriorização de energias; o polinômio exercícios praticados-adequados-moderados-perso-

nalizados; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

fato-foco-filtro-fonte; o polinômio geoenergia-fitoenergia-zooenergia-hidroenergia; o polinômio 

interferências-intervenções-inspirações-intercessões. 

Antagonismologia: o antagonismo janela imunológica / resposta imune; o antagonismo 

base física blindada / casa tóxica; o antagonismo acoplamento assistencial nucochacral / acopla-

mento assistencial coronochacral; o antagonismo corpo fechado / soma sistema-semiaberto. 

Paradoxologia: o paradoxo autodefensivo; o paradoxo soma forte–holochacra bloque-

ado; o paradoxo da consciência imortal depender da vida bioquímica para evoluir; o paradoxo 

consciência forte–soma frágil; o paradoxo do presente de grego; os paradoxos presentes no exo-

tismo conscienciológico; o paradoxo das dores fantasmas nas assins paraterapêuticas do assis-

tente; o paradoxo pseudofraqueza somática–fortaleza bioenergética; o paradoxo imunológico da 

inoculação da doença, atuante na vacina. 

Politicologia: a meritocracia; a desassediocracia promovida pelos praticantes da tene-

pes; a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a energocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei da economia de males; as leis da Energossomatologia; a lei de toda 

multidão nivelar a energia por baixo; a lei da sobrevivência do mais apto; a lei do maior esforço 

parapsíquico aplicado à interassistencialidade; a lei da evolução consciencial; a lei da megafra-

ternidade evolutiva; a lei da empatia. 

Filiologia: a parapsicofilia; a energofilia; a neofilia; a desafiofilia; a assistenciofilia;  

a desassediofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (SDC), deixando “passar batido” 

hábitos nocivos; o colapso energético na síndrome de burnout; a síndrome do ansiosismo, vilã 

oculta dos excessos; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a ausência de discerni-

mento nas síndromes alimentares em geral; a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a riscomania; a mania de experimentar comidas exóticas em viagens; a ma-

nia de teimar com as evidências; a mania dos tratamentos capilares tóxicos; a mania do turismo 

ocioso; a mania das dietas da moda; a mania do corpo perfeito; a mania das próteses estéticas;  

a mania dos bronzeadores caseiros perigosos, pegando câncer ao invés de “pegar 1 bronze”. 

Mitologia: o mito da proteção pelos amuletos; o mito da impureza da mulher menstrua-

da nos textos religiosos segregacionistas; o mito do corpo fechado. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a assistencioteca; a profilaticoteca; a sinaleticoteca;  

a energeticoteca; a problematicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradoxologia; a Energossomatologia; a Autodesassediologia;  

a Paranatomia; a Paraprofilaxiologia; a Parageneticologia; a Despertologia; a Parapercepciologia;  

a Paraetiologia; a Parafisiologia; a Paraterapeuticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin pré-desperta; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a minipeça assistencial lúcida; a conscin empreendedora evolutiva;  

a pessoa atenta; a pessoa ambiatenta; a pessoa desatenta; a conscin parapsíquica ectoplasta. 

 

Masculinologia: o sensitivo de efeitos físicos; o acoplamentista; o amparador intrafí-

sico; o autodecisor; o energizador; o intermissivista; o desassediador; o compassageiro evolutivo;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;  
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o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a sensitiva de efeitos físicos; a acoplamentista, a amparadora intrafisica; 

a autodecisora; a energizadora; a intermissivista; a desassediadora; a compassageira evolutiva;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;  

a duplista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; 

a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; o verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens signator; o Homo 

sapiens allertator; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo 

sapiens macrossomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo autodefensivo ameno = o efeito prolongado de analgesia com  

a dosagem mínima da anestesia recebida pelo ectoplasta, na cirurgia de pequeno porte; paradoxo 

autodefensivo agudo = o efeito colateral grave, surpreendente, sem casuística registrada, na rea-

ção à nova droga dita segura, durante exame de rotina do ectoplasta. 

 

Culturologia: a cultura da Imunologia; a cultura geral; a cultura da parassepsia; os 

idiotismos culturais; a cultura da paraprofilaxia; a cultura da prudência; a cultura bioenergética. 

 

Taxologia. Consoante à Paraprofilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 19 exemplos de 

condições críticas a serem enfrentadas com realismo cosmoético e paradiplomacia pelo parapsí-

quico ectoplasta, homem ou mulher, visando a convivência sadia com o paradoxo autodefensivo: 

01.  Agentes. A tranquilidade e o equilíbrio emocional exigidos perante a surpreedência 

paradoxal, sempre impactante, dos fenômenos de efeitos físicos sadios ou patológicos autopromo-

vidos, sobretudo quando desencadeados por agentes químicos e / ou energéticos. 

02.  Agrotóxicos. A dispensa de legumes, frutas e verduras regionais contaminados com 

agrotóxicos. 

03.  Água. A atenção ao perigo da intoxicação com a água de mina, considerada pura  

e saudável. 

04.  Alergia. A prioridade da ventilação e do arejamento do chalé rústico, com abertura 

das janelas, mesmo no inverno, para evitação de alergias devido ao mofo, ao pó acumulado e ao 

verniz de odor ativo, utilizado no madeirame. 

05.  Alimentos. A prudência na verificação das datas de validade dos alimentos. 

06.  Aromatizante. O pedido para a troca da roupa de cama impregnada com o odor ati-

vo de flores do amaciante de roupas, em cuja composição entram enzimas alergênicas. 

07.  Carro. O cuidado redobrado no carro novo com forração tóxica no estofamento. 

08.  Cola. A solicitação de check-out do hotel 5 estrelas, evitando o cheiro forte da cola 

tóxica do carpete. 

09.  Condicionador de ar. A limpeza feita, até pessoalmente, se preciso, dos filtros dos 

condicionadores de ar, geralmente sem manutenção (microrganismos), nas casas e hotéis. 

10.  Condimento. O desafio de não aceitar a degustação de pratos típicos regionais con-

dimentados, quando a serviço. 

11.  Hormônio. O alerta para o início da depressão bioquímica na mulher jovem em cli-

matério precoce, causada pelo desconhecimento e / ou ausência da polêmica terapia de reposição 

hormonal (TRH). A suspensão temporária ou definitiva, da mesma terapia, quando provocadora 
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de tremores nas pernas, braços e mãos, tomados erroneamente à conta de ansiosismo e outros fa-

tores emocionais. 

12.  Lâmpadas. A prevenção das radiações cancerígenas próprias das lâmpadas de bron-

zeamento artificial. 

13.  Magnetismo. A aplicação da omissuper sobre a razão da desmagnetização dos tickets 

de metrô e de cartões-chave de hotéis, devida aos encapsulamentos autodefensivos. 

14.  Perfume. O desconforto respiratório inevitável ao sentar-se ao lado da pessoa usan-

do perfume em excesso. 

15.  Pintura. A saída à francesa do local de comemoração social, na fuga da tinta tóxica 

utilizada nas paredes recém-pintadas. 

16.  Piscina. A recusa incompreendida, de entrar na piscina cristalina mantida limpa 

à custa de produtos químicos fortes. 

17.  Poluição. A convivência tranquila com a heterointerpretação, em geral contraditória, 

do refinamento energossomático do soma despoluído, na condição de debilidade e a grossura 

energossomática (cascagrossismo) do soma poluído, considerada resistência. 

18.  Tintura. A identificação da química cancerígena escondida na fórmula da inocente 

tintura natural para cabelos oferecida no salão de beleza. 

19.  Toxinas. A importância da desassim indispensável através dos exercícios físicos 

moderados e adequados, permanentes até transpirar, para eliminação de toxinas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo autodefensivo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Banho  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

08.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

11.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  da  unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

13.  Paradoxo  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

14.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

O  PARADOXO  AUTODEFENSIVO  É  DINÂMICA  ENERGÉTI-
CA  E  BIOQUÍMICA  DESAFIADORA  PARA  AS  CONSCINS  

LÚCIDAS  ECTOPLASTAS  INTERASSISTENCIAIS,  AUTOMO-
TIVADAS  PELA  AUTOIMUNIDADE  ENERGÉTICA  ESPIRALAR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum fenômeno paradoxal auto-

defensivo? Desde quando? Quais proveitos tirou da experiência? 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16489 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel 
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 

caps.; 20 cenografias; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 72 fil-

mes; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 25 infográficos; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 18 técnicas; 
5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 207 a 234. 

2.  Idem; Paradoxos da Autodefesa Energética: O Efeito Kriptonita; Artigo; Jornal da Invéxis; Ano 3; N. 6; Ins-
tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; Dezembro, 1997; páginas 10 e 11. 

3.  Idem; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; revisoras Ana Bonfim; et al.; 314 p.; 2 seções; 14 

caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 28 enus.; 5 escalas; 110 filmes; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 4 musicogra-
fias; 4 pinacografias; 30 tabs.; 15 webgrafias; 20 websites; 452 refs.; 2 apênds.; 1 posf.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev.  

e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 78, 126, 155, 172, 183 e 184. 
4.  Equipe Periodística Renacer; Ahora me toca a mi Morir; entrevista con la Dra. Elisabeth Kübler-Ross; 

Periódico de la Experiencia Espiritual; Ano 11; N. 92; Julio, 1997; Buenos Aires; Argentina; página 16. 

5.  Martins, Roberto de Andrade; Contágio: História da Prevenção de Doenças Transmissíveis; Coleção Po-
lêmica; 1 suplemento de trabalho; 200 p.; 12 caps.; 44 ilus.; 21 x 10 cm; br.; Moderna; São Paulo, SP; 1997; páginas 15, 

16, 31, 84, 85, 87, 116, 126 a 134, 190 e 191. 

6.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação Integral da Consciência; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; glos. 282 termos; 7 refs.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 84 e 85. 
7.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.;  

1 foto; 1 microbiografia; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 55 e 56. 

 

M. L. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16490 

P A R A D O X O    D A    AU T O D I S S I M U L A Ç Ã O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da autodissimulação é a condição da conscin, homem ou mu-

lher, empenhada em mascarar as próprias tendências, reações e intenções anticosmoéticas para 

preservar a autoimagem por meio de justificativas falaciosas, contudo ignorando a obviedade de 

tal conduta autocorrupta para as testemunhas mais lúcidas, capaz de macular a imagem pública  

e a holobiografia pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra dissi-

mulação provém do idioma Latim, dissimultatio, “dissimulação; disfarce; fingimento; ironia; ne-

gligência; descuido”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo da autodissimulação. 2.  Paradoxo do automascaramen-

to. 3.  Paradoxo do autofingimento. 4.  Paradoxo da autocamuflagem patológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da autodissimulação, miniparadoxo da 

autodissimulação e megaparadoxo da autodissimulação são neologismos técnicos da Cosmoeti-

cologia. 

Antonimologia: 1.  Autotransparência. 2.  Autenticidade. 3.  Autocoerência cosmoética. 

4.  Autocosmoética teática. 

Estrangeirismologia: a performance canastrona no palco intrafísico; o lack of authenti-

city; o fiasco parapresencial da ausência de glasnost. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autoincorruptibilidade cosmoética. 

Coloquiologia: a boca torta multimilenar; as lágrimas de crocodilo; o amigo da onça; 

os trafares empurrados para debaixo do tapete; a tentativa vã de tapar o sol com a peneira. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inautenticidade; os patopensenes; a patopen-

senidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; 

as brechas à xenopensenidade doentia; o holopensene pessoal ambíguo. 

 

Fatologia: o vício comportamental da autodissimulação egocêntrica; a artimanha para  

o encobrimento das verdadeiras intenções; os artifícios para o disfarce dos verdadeiros objetivos 

por detrás dos procedimentos pessoais; a construção de argumentações acobertadoras dos atos in-

decorosos; a personalidade mascarada; o bifrontismo; o descaramento; a esperteza inepta; o logro 

evidente para os olhares atilados; o constrangimento gerado nos espectadores perspicazes; a gera-

ção de desconfiança nos circunstantes; a autexclusão do convívio íntimo com consciências lúci-

das; a autovitimização grupocármica; a fragilidade da personalidade inautêntica; a inciência quan-

to à autexposição trafarista; a autocrítica falha; a evidência de ignorância evolutiva. 

 

Parafatologia: a desconsideração da plateia extrafísica onipresente; a predisposição às 

inspirações baratrosféricas; o endosso afetivo dos guias cegos; o apoio interesseiro de corja de as-

sediadores; o distanciamento dos amparadores extrafísicos; a utilização ectópica das energias 

conscienciais (ECs) para envolver o interlocutor na argumentação manipuladora; a preemência do 

estado vibracional (EV) profilático; a projeção lúcida (PL) realçando os trafares maquilados; as 

ECs denunciando a realidade intraconsciencial; a leitura parapsicosférica deslindando a intenção 

enferma. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da insustentabilidade da mentira; o princípio dos fins não 

justificarem os meios; o princípio de “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio 

da intransferibilidade das responsabilidades pelos atos cometidos; o princípio da inexistência de 

inadimplência grupocármica; o princípio cosmoético de evitação do estupro evolutivo; o princí-

pio evolutivo da cobaiagem recíproca. 

Codigologia: os códigos mafiosos; os protocolos sociosos nos códigos culturais. 

Teoriologia: o desconhecimento ou inaprofundamento na teoria das interprisões grupo-

cármicas. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial; o mau uso das técnicas 

histriônicas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas reeducativas; as técnicas consciencio-

terápicas; a prescrição da técnica da Impactoterapia Cosmoética; o recurso extremo da técnica 

da Cosmoética Destrutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos autoconflitivos da ambiguidade intraconsciencial; os efeitos cul-

turais na predileção por mascarar a autexpressão; os efeitos da educação familiar no medo da 

autexposição; o efeito bola de neve das autocorrupções; o efeito avalanche dos atos interpresi-

diários; os efeitos da autenticidade na força presencial; os efeitos da autoridade cosmoética na 

eficácia tarística; os efeitos propulsores autevolutivos da incorruptibilidade cosmoética. 

Enumerologia: o pseudodesconhecimento enquanto manobra para sonegar informações 

técnicas (monopólio); a pseudoincompreensão enquanto manobra para deturpar fatos em prol de 

autointeresses (ardil); o pseudoesquecimento enquanto manobra para descumprir acordo prede-

terminado (irresponsabilidade); a pseudo-harmonia enquanto manobra para esquivar-se de re-

composições interconscienciais (desafeição); o pseudocompanheirismo enquanto manobra para 

coletar material de divulgação (fofocagem); a pseudoempatia enquanto manobra para angariar 

simpatias para as metas autopromotoras (sedução); o pseudolacrimejamento enquanto manobra 

para sustar heterocríticas justas (cinismo). 

Binomiologia: o binômio sorriso amarelo–dardos energéticos; o binômio fácies amisto-

sa–indiretas ferinas; o binômio palavras amenas–ofensas veladas; o binômio egão-orgulho; o bi-

nômio imoralidade-amoralidade; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio melin-melex. 

Interaciologia: a interação autoconceito-autoimagem-autestima; a interação Presencio-

logia-Exemplarismologia. 

Crescendologia: o crescendo patológico mentira deslavada–desmentido mentiroso. 

Trinomiologia: o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio sexo-dinheiro-poder;  

a premência do trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização. 

Antagonismologia: o antagonismo explicitação / acobertamento; o antagonismo lealda-

de / traição; o antagonismo sinceridade / falsidade; o antagonismo lisura / desonestidade; o an-

tagonismo honradez / pilantragem; o antagonismo seriedade / inconsequência; o antagonismo 

interassistencialidade / interassedialidade; o antagonismo evolução / regressão. 

Paradoxologia: o paradoxo da autodissimulação; o paradoxo da esperteza; o paradoxo 

da vantagem de hoje poder ser prejuízo evolutivo de amanhã; o paradoxo da consciência esco-

lher enganar a si mesma; o paradoxo da lealdade somente ao próprio egão ser deslealdade  

à própria consciência; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão; o para-

doxo da ingenuidade evolutiva do espertalhão. 

Politicologia: as políticas espúrias do maquiavelismo. 

Legislogia: a lei da ação e reação. 

Sindromologia: a síndrome da mentira; a síndrome da autossantificação; a síndrome do 

super-homem; a síndrome do ostracismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da esperteza 

baratrosférica; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 
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Mitologia: o mito do disfarce perfeito; o mito do segredo absoluto; o mito da solidão;  

o mito da auréola santificadora; o mito da infalibilidade; o mito da perfeição; o mito da impuni-

dade. 

Holotecologia: a cinismoteca; a energoteca; a eticoteca; a socioteca; a cosmoeticoteca;  

a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Paradoxologia; a Enganologia; a Energosso-

matologia; a Conviviologia; a Histrionismologia; a Interprisiologia; a Criminologia; a Conscien-

ciometrologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o personagem eleito e representado na vida pública; a celebridade. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o dissimulado; o fingido; o falso; o mascarado;  

o disfarçado; o socioso; o mentiroso; o fofoqueiro; o caluniador; o sonso; o enrolador; o ardiloso; 

o trapaceador; o golpista; o hipócrita; o cínico; o pilantra; o impostor; o traidor; o espertalhão. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a dissimulada; a fingida; a falsa; a mascarada;  

a disfarçada; a sociosa; a mentirosa; a fofoqueira; a caluniadora; a sonsa; a enroladora; a ardilosa; 

a trapaceadora; a golpista; a hipócrita; a cínica; a pilantra; a impostora; a traidora; a espertalhona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens 

dubious; o Homo sapiens autoperdonator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autasse-

diator; o Homo sapiens autobsessus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo da autodissimulação = a condição da conscin vaidosa 

adulterando para menos a própria idade cronológica indisfarçável; megaparadoxo da autodissi-

mulação = a condição da conscin-líder desonesta deturpando intencionalmente fatos e / ou parafa-

tos inocultáveis. 

 

Culturologia: as vaidades e artificialismos da cultura das aparências na Era das Cele-

bridades; os engodos da cultura do gersismo na Era das Consréus; a cultura da autotransparên-

cia na Era Consciencial. 

 

Dissimulação. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 condições conscienciais com as 

respectivas justificativas falaciosas: 

01.  Agressividade: edulcorada de assertividade. 

02.  Hipocrisia: mascarada de diplomacia. 

03.  Ilicitude: burlada de legitimidade. 

04.  Impulsividade: fantasiada de proatividade. 

05.  Incivilidade: camuflada de autenticidade. 

06.  Indisciplina: atribuída à autonomia. 

07.  Manipulação: maquilada de boa intenção. 

08.  Mediocridade: falseada de equanimidade. 

09.  Mexerico: ocultado em informativo. 

10.  Ofensa: imputada à autodefesa. 

11.  Omissão deficitária: ludibriada de isenção. 

12.  Sociosidade: disfarçada de amistosidade. 
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Terapeuticologia. O paradoxo da autodissimulação evidencia a imprudência de se jul-

gar possível o escondimento universal dos atos corruptos. A conscientização da ineficácia do au-

tomascaramento, enquanto mecanismo defensivo, e a constatação do vexame na interpretação an-

tievolutiva, perante as testemunhas lúcidas, impulsiona a motivação para empreender esforços na 

remissão do vício da autodissimulação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da autodissimulação, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

02.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Evolução  transparente:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Fácies  histriônica:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

11.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  da  esperteza:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

15.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

 

A  AUTODISSIMULAÇÃO  EVIDENCIA  A  ANTICOSMOÉTICA  

AOS  OBSERVADORES  ATILADOS.  NÃO  PROTEGE,  E  SIM 

MANCHA  A  PRÓPRIA  IMAGEM,  AUTESTIGMATIZA,  DESFAZ  

VÍNCULOS  DE  CONFIANÇA  E  AFASTA  AMPARADORES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a improdutividade das autodissimula-

ções? Desde quando? 

 

A. L. 
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P A R A D O X O    D A    AU T O R R E F L E X Ã O  
( P A R A D O X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da autorreflexão é o ato ou condição de a conscin lúcida, ho-

mem ou mulher, concentrar-se mentalmente sobre si própria buscando alcançar conclusões pes-

soais sobre as realidades e pararrealidades, fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos do Cos-

mos ou as problemáticas da vida consciencial transitória. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O elemento de 

composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo reflexão 

procede do idioma Latim Tardio, reflexio, de reflexum, supino de reflectere, “refletir; recurvar; 

olhar para trás; prestar atenção; cuidar em; aplacar; abrandar”, de flectere, “curvar; dobrar; ver-

gar”, sob a influência do idioma Francês, réfléchir, “refletir”, na acepção de “concentração do es-

pírito sobre si próprio”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo da autorreflexão. 2.  Paradoxo do reflexonismo.  

3.  Autorreflexão paradoxical. 4.  Vivência da autorreflexão. 5.  Introspecção paradoxística. 6.  In-

trospecção oximorônica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo paradoxo: 

megaparadoxo; miniparadoxo; paradoxal; paradoxalidade; paradoxar; paradoxismo; parado-

xista; Paradoxologia; paradoxopensene; paradoxopensenidade; pseudoparadoxo. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da autorreflexão, paradoxo da autorre-

flexão aproveitado e paradoxo da autorreflexão desperdiçado são neologismos técnicos da Para-

doxologia. 

Antonimologia: 1.  Irreflexonismo. 2.  Incoerência da irreflexão. 3.  Patologia da preci-

pitação. 4.  Nosografia da impulsividade. 5.  Autovivência do automatismo. 

Estrangeirismologia: o pit stop autopensênico; o after thought; o Naikan; o systemic 

thinking; o inward-look; a sympathethic introspection; a soul searching. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Requinte, 

não: funcionalidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reflexão própria da holomaturidade; os cogno-

pensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopen-

senidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; os paradoxopensenes; a paradoxopensenidade; a retilinearidade 

autopensênica; o ato de pensenizar profundamente. 

 

Fatologia: a vida como sendo movimento, vibração e manifestação incessante; a inativi-

dade pessoal mortífera; o sedentarismo combatido sabiamente em todas as áreas da vida intra-

física; o fato expressivo do movimento constitutivo da própria vida atingir todas as instâncias da 

existência humana; o ato de exceção de parar para pensar; a pisada no freio; a virada do ano;  

a tarde chuvosa; o momento pré-sono; o autodomínio vs. o cerebelo; o controle da psicomotrici-

dade; o equilíbrio íntimo; a revisão dos acontecimentos; o autojuízo crítico em funcionamento;  

o inventário dos atos pessoais; o balanço existencial periódico; a reformulação recexológica dos 

projetos pessoais; o conceito paradoxal parecendo contrário ao comum; a concentração da cons-

ciência sobre si própria; a absorção pessoal na reflexão perduradoura; o retorno do pensamento 
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sobre si mesmo com vistas a examinar mais acuradamente a ideia, situação ou problema; o ato de 

parar para pensar no tempo pessoal; a reflexão sobre os próprios rumos; a Ciência de saber parar; 

a pausa na rotina mesmo útil; o ato de viver caminhando mas sabendo parar para refletir quando 

necessário; a virtude profilática das ações contrárias à  precipitação nos autojuízos críticos; o fato 

da autorreflexão exigir a parada para pensar como sendo grande paradoxo; o fato da parada do 

músculo cardíaco representar a morte, dessoma ou o infarto do miocárdio; o fato de a parada da 

circulação do sangue humano representar distúrbio grave; o fato da água, quando parada, 

significar podridão e antiecologia; o fato de o dinheiro parado representar sinal inquestionável de 

crise econômica; o fato de o pensamento estagnado apodrecer; a Higiene Consciencial vivida;  

a congruência intraconsciencial; a pausa do pensamento necessária à autorreflexão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as nuanças dos parafenômenos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático evolutivo dos atributos intraconscien-

ciais. 

Principiologia: o princípio do autodiscernimento evolutivo. 

Tecnologia: a técnica do relaxamento muscular progressivo; a técnica das 5 horas de 

reflexão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Recexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos renovadores das autorreflexões. 

Ciclologia: o ciclo vital pensenidade-psicomotricidade. 

Binomiologia: o binômio oximoro-paradoxo; o binômio soma estático–consciência di-

nâmica. 

Interaciologia: a interação mente-soma. 

Crescendologia: o crescendo autopensenização teórica–autovivência pragmática cor-

reta. 

Trinomiologia: o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar. 

Polinomiologia: o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento. 

Antagonismologia: o antagonismo soma limitado / consciência ilimitada; o antagonis-

mo realidade / aparência; o antagonismo relevância / irrelevância; o antagonismo hora de parar 

/ hora de agir; o antagonismo pensar sem parar / parar para pensar; o antagonismo estática so-

mática / dinâmica mentalsomática; o paradoxo paciência introspectiva / dinamismo verponoló-

gico. 

Paradoxologia: o paradoxo da autorreflexão; o paradoxo consciência individual–poli-

valência consciencial; os paradoxos da Conscienciologia; o paradoxo da evolução consciencial. 

Politicologia: a democracia da funcionalidade. 

Legislogia: as leis da Ergonomia; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a logicofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a neofilia; a nexofilia; a intelec-

tofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a pensenoteca; a paradoxoteca; a metodoteca; a cogno-

teca; a conscienciometroteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradoxologia; a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Au-

toconscienciometrologia; a Holomaturologia; a Coerenciologia; a Autocriteriologia; a Paraprofi-

laxiologia; a Despertologia; a Autopensenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 desobsessus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens parapercutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo da autorreflexão aproveitado = o bom hábito da conscin auto-

consciente do valor de parar para pensenizar mais acuradamente; paradoxo da autorreflexão des-

perdiçado = o péssimo hábito da conscin incauta sem parar para pensenizar mais acuradamente. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 

Vida. A vida humana é corrida incessante, sem parada, pois a parada significa morte, 

exatamente o contrário da vida. 

Autorreflexão. A autorreflexão é a realidade aproximativa ou a real exceção da parada 

para pensar, daí a dificuldade de as pessoas ativas tenderem a não refletir mais demoradamente 

quanto à própria existência humana, através do cérebro do corpo-fole (soma) funcionando sem 

parar, desde o renascimento, e não admitindo o pit stop. 

Ideal. A condição de autorreflexão ideal é a da conscin projetada com lucidez, se possí-

vel por meio do mentalsoma isolado, ou seja: com a libertação temporária do ergástulo do corpo- 

-fole. 

Intercompreensão. O entendimento do paradoxo da autorreflexão torna a conscin mais 

compreensiva quanto às estruturas dos temperamentos dos compassageiros de evolução e às rea-

ções espontâneas das outras pessoas. 

CIs. A partir dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos, vivemos nesta dimensão huma-

na congenitamente envolvidos, inatamente embasados holobiográfica, paragenética ou intermissi-

vamente para a pesquisa teática da evolução consciencial cosmoética. Com fundamento nestas 

observações, importa, sobremaneira, com indiscutível racionalidade e lógica, a manutenção do 

hábito sadio da autorreflexão periódica a fim de se manter a harmonia do desenvolvimento intra-

consciencial. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16497 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da autorreflexão, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Paradoxo  da  Unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

11.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

12.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  COMPREENSÃO  DO  PARADOXO  DA  AUTORREFLEXÃO  

EXPANDE  A  COSMOVISÃO  DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MU-
LHER,  EVITANDO  A  CONSECUÇÃO  DE  ATOS  PRECIPITA-
DOS  CAPAZES  DE  CAUSAR  ARREPENDIMENTOS  CRUÉIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o paradoxo da autorreflexão? 

Você emprega frequentemente o hábito da autorreflexão? 
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P A R A D O X O    D A    AU T O R R E P R E S S Ã O   
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da autorrepressão é a condição de a consciência, intra ou ex-

trafísica, ao esforçar-se para esquecer ou apagar as lembranças das autovivências consideradas 

traumáticas e proteger-se da iminência de serem revivificadas, provocar a autointoxicação pensê-

nica, tornando-se refém de si mesma.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu em 1563. O elemento de com-

posição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo repressão de-

riva do idioma Latim Tardio, repressio, “sinal de retirada (dado pela corneta)”, de repressum,  

e este de reprimere, “recuar; suster; reter”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo da autocoerção. 2.  Paradoxo da autossubjugação. 3.  Pa-

radoxo da autocoarctação. 4.  Paradoxo do autocerceamento.   

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da autorrepressão, miniparadoxo da 

autorrepressão e megaparadoxo da autorrepressão são neologismos técnicos da Autocoerencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Paradoxo desassediador. 2.  Paradoxo autodefensivo. 3.  Paradoxo 

da autodissimulação. 4.  Paradoxo da autorreflexão. 

Estrangeirismologia: o autodesassédio iniciando com o striptease consciencial; os 

flashs mnemônicos evocando a lembrança do episódio reprimido. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da ausência do autodis-

cernimento quanto à holomaturescência evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorre-

pressão: esquecimento motivado. Autorrepressão: esquecimento proposital. Repressão: autodefe-

sa emocional. 

Coloquiologia: o oculto tirano. 

Ortopensatologia: – “Repressão: – O melhor da repressão é quando não mais se tem 

qualquer repressão, ou seja, quando se conquista a autorrepressão para melhor assistir aos repri-

midos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproteção emocional; a predominância do 

sen na autopensenidade; os equívocos autopensênicos; a autopensenidade intoxicante; a perda da 

autonomia pensênica; o holopensene repressor; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os fo-

bopensenes; a fobopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as brechas patopensênicas; 

a linearidade da autopensenização; o desenvolvimento da holopensenidade pessoal livre. 

 

Fatologia: o autengano de proteger-se, reprimindo-se; a troca da liberdade pela pseudos-

segurança; o alívio temporário da memória reprimida; o falso esquecimento; o fato de, a rigor, 

ninguém conseguir esconder nada de si mesmo; o instinto de autopreservação emocional; a blin-

dagem dos resíduos mnemônicos; a autocastração do senso de liberdade; a reação ao perigo de re-

viver o sofrimento; a reação de ansiedade; a submissão à autolavagem cerebral; o fato de a auto-

incoerência denunciar os conflitos íntimos irrevelados; o fato de os conflitos íntimos serem sin-

tomas de insatisfações reprimidas; o trabalho oculto das memórias reprimidas; a falha no meca-

nismo da autorrepressão podendo gerar o estresse pós-traumático; o retorno do reprimido; a ex-

plosão repentina; a imaginação da iminência de reviver o trauma; a autointoxicação pelos resídu-

os mnemônicos reprimidos, porém não esquecidos; a refratariedade a experiências renovadoras;  
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a inibição da criatividade pessoal; o ponto de saturação com as próprias insatisfações; a descober-

ta de traumas irrevelados; a ação de desenovelar os fatos; o ato de desenrolar o filme da vida;  

o fio de Ariadne; as repressões necessárias ao convívio social; a omissão superavitária; a restrição 

benigna à consciência imposta na ressoma; a autorrepressão benigna autorganizativa. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego do EV 

na manutenção da saúde emocional; os autoacobertamentos demonstrando ignorância quanto  

à multidimensionalidade e multiexistencialidade; a tentativa do autescondimento sendo atrativo 

dos megassediadores extrafísicos; a autorrevelação através da autorretrocognição; as autorrefle-

xões revelando necessidades assistenciais para si aos amparadores extrafísicos; o desarquivamen-

to holomnemônico; a rememoração de cenas passadas, desta e de retrovidas; as vivências bara-

trosféricas nos períodos intermissivos; o choque da ressoma enquanto paratrauma evolutivo;  

a premência da autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autevocação doentia–lembranças desagradáveis; o si-

nergismo intelecto sadio–emocionalidade sadia; o sinergismo autocoerência-vontade. 

Principiologia: o princípio de o hoje ser efeito dos erros e acertos do passado; o princí-

pio do equilíbrio holossomático; o princípio da priorização dos acertos; o princípio da respons-

bilidade advinda do conhecimento; o princípio evolutivo do primado da razão sobre a emoção;  

o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da descrença (PD) básico à livre pensenização.  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto sustentáculo das ações 

autodesrepressoras. 

Teoriologia: a teoria dos estigmas paragenéticos holobiográficos. 

Tecnologia: a técnica da chapa quente; a técnica da autexposição; a técnica da impac-

toterapia; a paratécnica evolutiva do esquecimento pela ressoma; a técnica da cunha mental po-

sitiva; a técnica da recuperação de cons; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

consciencioterapia; a técnica da conscin-cobaia; a técnica expansiva da Cosmovisiologia.  

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) promoven-

do a autexplicitação do voluntário reprimido. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autexperimen-

tologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consciencio-

lógico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de de-

sassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca).  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; 

o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.  

Efeitologia: os efeitos autassediantes da autorrepressão; os efeitos autorrepressores 

acumulados em retrovidas; os efeitos negativos da mesologia; os efeitos pró-evolutivos dos es-

quecimentos provocados pela ressoma; o efeito antiproexológico da autorrepressão; os efeitos da 

autexposição na autodesassedialidade; o efeito da autodesrepressão na autodesperticidade.  

Neossinapsologia: a autodesintoxicação abrindo espaço para as neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo de vidas; o ciclo esquecimento motivado–reativação de fragmentos 

mnemônicos–evocação da memória; o ciclo reverso repressão–conflito íntimo–incoerência; o ci-

clo autexposição–reeducação pensênica.  

Enumerologia: a autexposição desrepressora; o autoposicionamento desrepressor;  

a autextroversão desrepressora; a autoconscientização desrepressora; a autoortopensenização 

desrepressora; a autoneofilia desrepressora; a autocentralização desrepressora.  

Binomiologia: o binômio (dupla) repressor-reprimido; o binômio (dupla) algoz-vítima; 

o binômio insegurança intelectual–autescondimento consciencial; o binômio crise-crescimento;  

o binômio admiração-discordância aplicado a si mesmo; o binômio autocrítica-autorreflexão;  

o binômio parapsiquismo lúcido–domínio energético.  
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Interaciologia: a interação recin-recéxis; a interação intraconsciencialidade-extracons-

ciencialidade; a interação Genética-Paragenética-Mesologia; a interação autopensene-holopen-

sene; a interação sentimento-cognição; a interação autassédio-heterassédio; a interação medo-

-imaginação.  

Crescendologia: o crescendo autocoerência-autoinconflitvidade-autodesrepressão.  

Trinomiologia: o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracere-

bral; o trinômio medo-fuga-repressão; o trinômio insatisfação-conflito-dificuldade; o trinômio 

desrepressão-desinibição-diálogo; o trinômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio 

autobservação-autorreflexão-vontade; o trinômio autopesquisa-autoconhecimento-desrepressão.  

Polinomiologia: o polinômio desopressão-descontração-autenticidade-transparência. 

Antagonismologia: o antagonismo voliciolínico autodomínio racional, cognitivo, inten-

cional / autorrepressão irracional, emocional, instintual; o antagonismo conscin questionadora  

/ conscin reprimida; o antagonismo libertação das próprias amarras / aprisionamento pelas pró-

prias amarras; o antagonismo protagonista autevolutivo / refém de assediador; o antagonismo 

extroversão autêntica / repressão consciencial; o antagonismo traforismo / trafarismo; o antago-

nismo heterassistencialidade / autassedialidade.  

Paradoxologia: o paradoxo da autorrepressão; o paradoxo de os registros mnemônicos 

reprimidos para não reviver a dor causarem mais angústia e sofrimento; o paradoxo de a autor-

repressão (pseudoproteção pessoal) dificultar o recebimento de assistência; o paradoxo de para 

o cérebro ser tão importante esquecer quanto lembrar.  

Politicologia: a recexocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocra-

cia; a democracia; a discernimentocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a metodofilia; a recexofilia;  

a cosmoeticofilia; a disciplinofilia.  

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da distorção da realidade.  

Maniologia: a mania do autescondimento antievolutivo. 

Mitologia: o mito de ser possível esconder-se. 

Holotecologia: a trafaroteca; a psicossomatoteca; a criticoteca; a pesquisoteca; a cogno-

teca; a mentalsomatoteca; a traforoteca; a maturoteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Experimentologia; a Apriorismologia;  

a Psicossomatologia; a Parageneticologia; a Cogniciologia; a Holomnemossomatologia; a Auto-

conscienciometrologia; a Autoconsciencioterapeuticologia; a Holomaturologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pré-desperta; a isca humana inconsciente; a personalidade fraca; 

a consciência não resiliente; a conscin obnubilada; a conscin acrítica; a conscin autovitimizada. 

 

Masculinologia: o homem reprimido; o homem de cérebro lavado. 

 

Femininologia: a mulher reprimida; a mulher de cérebro lavado. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incohaerens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens perqui-

sitor; o Homo sapiens desopressor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo da autorrepressão = o abortamento de autorreflexão na 

iminência de recobrar a lembrança considerada traumática, vivenciada nesta vida intrafísica; me-
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gaparadoxo da autorrepressão = o abortamento de experiência projetiva na iminência de recobrar 

paralembrança considerada traumática, vivenciada em retrovida ou em período intermissivo. 

 

Culturologia: a cultura da explicitação da intraconsciencialidade. 

 

Autorreflexão. A conscin autoconsciente da hierarquia holossomática não se detém na 

dor, no sofrimento, no trauma. Todas as experiências, agradáveis ou desagradáveis, tornam-se de-

safios a serem vencidos objetivando alcançar patamares autevolutivos cada vez mais avançados. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da autorrepressão, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

04.  Campo  de  descontração:  Holopensenologia;  Homeostático.  

05.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

06.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Desrepressão  sexual:  Sexossomatologia;  Neutro. 

08.  Educação  traforista:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09.  Efeito  da  repressão:  Parapatologia;  Nosográfico.  

10.  Holopensene  autocoercivo:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Holopensene  desrepressor:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  PARADOXO  DA  AUTORREPRESSÃO  ALERTA  À  CONS-
CIN  PRÉ-DESPERTA  SOBRE  A  IMPORTÂNCIA  DA  AUTEX-
POSIÇÃO  SINCERA  ENQUANTO  TÉCNICA  AUTODESASSE-
DIADORA.  LIBERTEMO-NOS  DA  AUTOPATOPENSENIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda procura ocultar as lembranças autointoxi-

cantes de vivências desagradáveis? Ou tem empregado a autorreflexão profunda objetivando des-

vencilhar-se das emoções irracionais?  

 
Bibliografia  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 lexicográ-

ficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.450. 
2.  Xavier, Francisco Cândido; & Vieira, Waldo; Sexo e Destino; Psicografado; Coleção: A Vida no Mundo 

Espiritual; Ditado pelo Espírito André Luiz; 456 p.; 2 partes; 28 seções; 1 website; 17,5 x 12,5 cm; br.; 32a Ed.; Federa-

ção Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 2008; página 74. 

 

R. N. 
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P A R A D O X O    D A    AU T O S S A B O T A G E M  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da autossabotagem é a condição da consciência quando opta 

por manter pensamentos, posicionamentos, comportamentos e / ou relacionamentos sabidamente 

prejudiciais a si e aos envolvidos, renunciando ao poder reciclador da vontade pessoal.  

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordindário”. Apareceu no Século XVI. O elemento 

de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo sabo-

tagem deriva do idioma Francês, sabotage, “manobras; ações que têm por objetivo provocar  

o prejuízo de alguma empresa”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo do autoboicote. 2.  Paradoxo do autodesrespeito. 3.  De-

sinteligência da autoperseguição.  

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da autossabotagem, miniparadoxo da 

autossabotagem e maxiparadoxo da autossabotagem são neologismos técnicos da Autassediolo-

gia. 

Antonimologia: 1.  Autorrespeito. 2.  Autenfrentamento evolutivo. 3.  Autodesassédio. 

4.  Autoimperdoamento cosmoético. 5.  Autopromoção evolutiva.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autossa-

botagem: insucesso voluntário. Autossabotagem: autassédio concretizado. Autossabotador: ini-

migo íntimo. 

Coloquiologia: o ato de não dar valor ao próprio esforço. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irrealização; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; a patopensenização solapando as possíveis chan-

ces de êxito; o triunfo dos pensenes autassediantes em resultados práticos e observáveis; a recusa 

de participar da instalação de holopensene traforista no Planeta. 

 

Fatologia: a resistência ao sucesso; a adoção de atitudes contrárias aos propósitos pesso-

ais; a desistência fácil; a demolição de conquistas; a destruição da autoimagem; a ofuscação da 

autexpressão; a acomodação à frustração; o apego à zona de conforto; a autovitimização perpetua-

da; a incompléxis anunciada; a recusa de eliminar atitudes sabidamente nocivas à autevolução. 

 

Parafatologia: a dificuldade em instalar o estado vibracional (EV) profilático; a coope-

ração ativa de consciexes assediadoras nos atos autodestrutivos; a recusa de recompor-se por mei-

o da satisfação advinda da concretização de objetivos evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio. 

Principiologia: o princípio de contra fatos e parafatos não haver argumentos nem pa-

rargumentos; o princípio da intransferibilidade das responsabilidades pelos atos cometidos;  

o princípio da retroalimentação holopensênica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da autonomia da vontade; o princípio de o bem estar ser conquista íntima intransferí-

vel; o princípio da evolução consciencial inarredável e intransferível. 
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Codigologia: a eliminação do autodesrespeito enquanto relevante cláusula do código 

pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do holocarma. 

Tecnologia: a técnica da impactoterapia cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos autossabotadores na apologia do derrotismo; os efeitos autossa-

botadores no rechaço em sentir-se realizado; os efeitos autossabotadores na descontinuidade das 

condutas evolutivas elegidas; os efeitos autossabotadores no desleixo com a aparência e auto-

imagem pública; os efeitos autossabotadores na alegação de não merecer vínculos afetivos sau-

dáveis; os efeitos autossabotadores na deteriorização voluntária da noção de autovalor e auto-

competência. 

Ciclologia: o ciclo de fracassos autopromovidos. 

Enumerologia: o ato de desrespeitar-se; o ato de importunar-se; o ato de ofender-se;  

o ato de depreciar-se; o ato de desanimar-se; o ato de imobilizar-se; o ato de punir-se. 

Binomiologia: o binômio autoconflitivo desejo de vencer–pseudoganhos de perder. 

Interaciologia: a interação autovitimização-inassistência. 

Trinomiologia: o trinômio autoconceito baixo–autestima baixa–autassedialidade alta. 

Antagonismologia: o antagonismo autoimperdoamento / autotortura.  

Paradoxologia: o paradoxo da autossabotagem; o paradoxo de querer algo e, ao mes-

mo tempo, impedir-se de alcançar o almejado. 

Legislogia: a lei da ação e reação. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: o mito do sofrimento purificador. 

Holotecologia: a fobioteca; a patopensenoteca; a trafaroteca; a psicossomatoteca; a re-

gressoteca; a despertoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Perdo-

logia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Antivitimologia; a Cosmoeticologia; a Dis-

cernimentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autossabotador. 

 

Femininologia: a autossabotadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodesrespectator; o Homo sapiens masochista; o Ho-

mo sapiens autoperdonator; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo 

sapiens mesmeticus; o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo da autossabotagem = a conscin adolescente privando-se 

de participar de festa aguardada por meses devido à espinha surgida no rosto; maxiparadoxo da 

autossabotagem = a conscin suicida privando-se das inúmeras oportunidades da vida intrafísica 

devido à desilusão amorosa. 

 

Culturologia: a cultura do derrotismo. 
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Atitude. A atitude autossabotadora pode ser dividida em 2 tipos, listados em ordem alfa-

bética: 

1.  Ativa: a atuação elegida capaz de obstruir ou destruir a possibilidade de êxito.  

2.  Passiva: a privação ou omissão elegida capaz de impedir ou dificultar a possibilidade 

de êxito.  

 

Manifestação. A autossabotagem pode ser manifesta de duas maneiras, enumeradas al-

fabeticamente: 

1.  Óbvia: o discurso autodepreciativo e / ou o comportamento claramente devastador da 

automanifestação. 

2.  Sutil: a mensagem não verbal autodepreciativa e a autorização velada para ser maltra-

tada ou lesada por terceiros. 

 

Paradoxo. A autossabotagem é conduta paradoxal na medida de o maior beneficiado pe-

la própria evolução tornar-se o maior impedidor ao atingimento das próprias metas existenciais. 

Insucesso. Os possíveis ganhos não superam os prejuízos evolutivos autoimpostos com  

a escolha renitente do insucesso. 

Abalo. A sequência de experiências fracassadas, mesmo autopatrocinadas, abalam o au-

toconceito, pois provam para si a própria incapacidade, incompetência e ineficiência em empre-

ender a autevolução lúcida.  

Consternação. Reconhecer os comportamentos reiterados de autoboicote implica em ad-

mitir a própria responsabilidade pelos fracassos. 

Conscientização. Analisar sinceramente os resultados colhidos com a autossabotagem 

permite a conscientização das desvantagens pessoais com a autestagnação e dos prejuízos grupais 

quando se omitem os autotalentos.  

Autodecepção. Diante da autodecepção inevitável, lastimar e desanimar seria repetir  

a conduta autossabotadora, pois fixa a atenção no passado imutável.  

Maturidade. Eis, em ordem funcional, a sugestão de 3 condutas evolutivas perante  

a constatação da autossabotagem:  

1.  Identificar e prevenir: caracterizar o padrão comportamental autodestrutivo e moti-

var-se a quebrá-lo por meio de estratégias preventivas. 

2.  Inventariar e recompor: elencar as perdas existenciais e entendê-las enquanto passí-

veis de recomposições diretas ou indiretas no aqui-e-agora. 

3.  Agir e evoluir: atuar proativamente para aproveitar as oportunidades contemporâneas 

para evolução consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da autossabotagem, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático.  

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

06.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

10.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16505 

11.  Holopensene  autocoercivo:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

12.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Sabotagem  extrafísica:  Paraconviviologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico.  

15.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTOSSABOTAGEM  DENOTA  TRAIÇÃO  INJUSTIFICÁVEL:  
AO  IMPEDIR-SE  DE  EFETIVAR  RESOLUÇÕES  E  APTIDÕES,  

A  CONSCIN  DETÉM  O  PRÓPRIO  AVANÇO  E  ABSTÉM-SE  

DE  EXEMPLIFICÁ-LO  EM  PROL  DA  EVOLUÇÃO  GRUPAL.   
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém condutas autossabotadoras? Por qual ra-

zão lógica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Chamine, Shirzad; Inteligência Positiva: Por que só 20% das Equipes e dos Indivíduos alcançam seu 

Verdadeiro Potencial e como você pode Alcançar o seu (Positive Intelligence: Why only 20% of Teams and Individuals 
achieve their True Potential and how you can Achieve yours); revisores Rafael Correa; Cristiane Pacanowski; & Joana 

Milli; trad. Regiane Winarski; 218 p.; 13 caps.; 14 enus.; 6 esquemas; 2 fotos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 13 tabs.; 23 x 16 

cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 13 a 129. 
2.  Flippen, Flip; & White, Chris; Pare de se Sabotar e dê a Volta por Cima: Como se Livrar dos Comporta-

mentos que atrapalham sua Vida (The Flip Side); revisoras Ana Grillo; et al.; trad. Carolina Alfaro; 224 p.; 21 caps.; 32 

enus.; 2 microbiografias; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 12 a 40. 
3.  Gomes, Getúlio; Sai desse Corpo que não te pertence: Uma Maneira Divertida de Exorcizar a Autossa-

botagem; pref. Darcio Cavallini; 284 p.; 30 caps.; 1 citação; 24 enus.; 1 esquema; 2 fotos; 1 gráf.; 1 ilus.; 1 microbio-

grafia; 23 x 16 cm; br.; Centro de Estudos Vida & Consciência Editora; São Paulo, SP; 2011; páginas 21 a 24, 42 a 50, 68 
a 80 e 112 a 118. 

4.  Guarnieri, Vinicius; & Patrão, George; Alquimia Pessoal: Como Vencer a Autossabotagem e Atingir  

a Prosperidade Total; revisora Assertiva Produções Editoriais; 122 p.; 8 caps.; 7 enus.; 9 esquemas; 2 fotos; 2 microbio-

grafias; 23 x 17 cm; br.; DSOP Educação Financeira; São Paulo, SP; 2013; páginas 10 a 44. 

5.  Rosner, Stanley; & Hermes, Patricia; O Ciclo da Autossabotagem: Por que repetimos Atitudes que des-

troem nossos Relacionamentos e nos fazem Sofrer (The Self-As Cycle: Why We Repeat Behaviours); trad. Eduardo Rie-
che; 208 p.; 8 caps.; 2 citações; 2 microbiografias; 23 x 15,5 cm; br.; BestSeller; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 13 a 29 

e 181 a 200. 

6.  Stamateas, Bernardo; Autossabotagem: Reconheça e mude as Atitudes que você toma Contra si mesmo 

(Autoboicot); revisor Tulio Kawata; trad. Sandra Martha Dolinsky; 190 p.; 13 caps.; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 33 

refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Academia de Inteligência; São Paulo, SP; 2009; páginas 11 a 28, 110 a 126, 174 e 183. 

7.  Vicenzi, Siomara; Enfrentamento da Auto-sabotagem através do Traforismo; Artigo; Anais do I Simpósio 
de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 1 E-mail; 11 enus.; 1 microbiografia; 10 refs.; Organização 

Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 113 a 123. 
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P A R A D O X O    D A    CO N S C I E N C I O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da Conscienciologia é a ideia, constructo, conceito, técnica ou 

ato conscienciológico parecendo contrário ao comum, desafiador da opinião consabida, represen-

tando aparente contrassenso, despropósito, destrambelho, absurdo ou disparate. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo paradoxo deriva do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo 

consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa co-

mum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter 

conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apare-

ceu, no idioma Português, a partir da Idade Média. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo conscienciológico. 2.  Contradição aparente. 3.  Coe-

rência. 4.  Oximorologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da Conscienciologia, miniparadoxo da 

Conscienciologia e megaparadoxo da Conscienciologia são neologismos técnicos da Mentalso-

matologia. 

Antonimologia: 1.  Contradição. 2.  Incoerência. 

Estrangeirismologia: a coniunctio. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os tautopensenes; a tautopensenidade; os cognopensenes; a cognopense-

nidade. 

 

Fatologia: as sutilezas dos fatos; a ambivalência; a versatilidade do mentalsoma; as 

ideias opositivas; o ectopismo intelectivo; a inaparência; a singularidade; a eumatia; a intelecção 

lógica; a pluriorientação seletiva das autopercepções; a disrupção intelectual; o senso pessoal dos 

limites; a omnicrítica; o escrutínio pessoal; a antiapriorismose; o exame acurado; a investigação 

judiciosa; a impropriedade aparente; a contradição aparente; a incoerência aparente; a incon-

gruência aparente; o despropósito aparente; o disparate aparente; o despautério aparente; as fa-

cetas da consciência poliédrica; o autodesconfiômetro; o automancômetro; o semancol. 

 

Parafatologia: as nuanças dos parafatos; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Paradoxologia: o paradoxo da Conscienciologia. 

Filiologia: a neofilia; a logicofilia. 

Holotecologia: a paradoxoteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Paradoxologia; a Pensenologia; a Holoma-

turologia; a Coerenciologia; a Comunicologia; a Conformática; a Orismologia; a Holofilosofia;  

a Hibridologia; a Refutaciologia; a Enganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o professor da Conscienciologia; o conscienciólogo; o pesquisador. 

 

Femininologia: a professora da Conscienciologia; a consciencióloga; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo da Conscienciologia = o binômio admiração-discordân-

cia;  megaparadoxo da Conscienciologia = a condição do anonimato do Serenão. 

 

Características. Pelo universo da Experimentologia, eis 6 características básicas quanto 

ao paradoxo, em geral, listadas na ordem de relevância: 

1.  Contradições aparentes. 

2.  Incoerências aparentes. 

3.  Erros lógicos. 

4.  Aporia. 

5.  Antinomia: Filosofia. 

6.  Diferença com explicitação. 

 

Surpreendência. Há homenagens intrinsecamente paradoxais, por exemplo: ter o pró-

prio nome nomeando a favela povoada de marginais. 

Minidissidentes. Consoante a Assistenciologia, a manutenção cordial de minidissidentes 

vivendo e agindo nas proximidades, fortalece os trabalhos e dinamiza o desenvolvimento das ati-

vidades em favor das consciências, a partir da relação de contraditórios ou das afinidades dos 

contrários na democracia. 

Prestígios. Pela Cosmoeticologia, há prestígios na Socin totalmente ocos. Veja, por 

exemplo, o líder da máfia. Há famas totalmente vazias. Veja, por exemplo, o motoboy de São 

Paulo, serial killer. A Cosmoética, contudo, não é contraditória e nem paradoxal, mas evidente, 

explícita. 

Holomaturidade. Sob a ótica da Holomaturologia, quem é obtuso não se sente ignoran-

te. Quem é sábio não se sente erudito. Aí está o paradoxo da holomaturidade. 

Aparências. Segundo a Somatologia, o jovem, quando impulsivo, tem a primavera no 

rosto e o inverno dentro da cabeça. O idoso, quando evolutivamente lúcido, tem o inverno no ros-

to e a primavera dentro da cabeça. As aparências enganam mais relativamente aos paradoxos do 

soma. 

Conscienciólogo. O(a) conscienciólogo(a) nômade viverá sempre o paradoxo somático: 

a manutenção da constância consciencial cosmoética dentro da inconstância psicomotora. 

Badalada. A badalada do sino é enorme paradoxo óbvio: o som altíssimo, transmitindo  

a mensagem sonora gritante, mas de efeitos intraconscienciais sutis, silenciosos. 

Reabilitação. No âmbito da Comunicologia, na Paradoxologia da Conformática, ocorre 

o enriquecimento do idioma por intermédio da reabilitação de palavras envilecidas e empregadas 

de modo negativo, através de significados avançados e adjetivações, por exemplo: omissão supe-

ravitária. Tal fato deriva do emprego da Orismologia e das verpons da Conscienciologia. 
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Taxologia. Conforme os princípios da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 15 

exemplos de paradoxos lógicos da Conscienciologia: 

01.  Anonimato: a dinâmica da condição evolutiva mais avançada do anonimato do Ho-

mo sapiens serenissimus (Serenologia). 

02.  Atenção: quando dividida, por exemplo, na projetabilidade lúcida (PL, Projecio-

logia). 

03.  Binômio: a condição fraterna da admiração-discordância (Conviviologia). 

04.  Cosmoética: quando destrutiva, mas para construir; a substituição do pior degradan-

te pelo melhor inovador. 

05.  Doador: sendo o primeiro receptor na interassistencialidade cosmoética (Assisten-

ciologia). 

06.  Impactoterapia: a remissão impactante ou emergencial pela Cosmoeticologia 

(Consciencioterapia). 

07.  Macrossoma: idiota, do Serenão dedicado às reurbanizações extrafísicas (reurbe-

xes) (Macrossomatologia). 

08.  Maxidissidência: quando conscienciológica ou com upgrade evolutivo tecnológico, 

filosófico ou interassistencial (Evoluciologia). 

09.  Minipeça: a conscin assistencial do maximecanismo da Assistenciologia Multidi-

mensional (Parapercepciologia). 

10.  Omissuper: a omissão superavitária, positiva, cosmoética (Experimentologia). 

11.  Princípio: da descrença; a força da Autopesquisologia em ação racional ostensiva. 

12.  Radicação: pessoal, quando vitalícia na Cognópolis, objetivando o universalismo 

cosmoético nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs, Conscienciocentrologia). 

13.  Reciclante: conscienciológico, homem ou mulher, quando proexologicamente supe-

rior ao inversor existencial pelo saldo mais rico da Ficha Evolutiva Pessoal (Recexologia). 

14.  Rotina: quando útil conforme as diretrizes da programação existencial (proéxis) 

pessoal (Proexologia). 

15.  Tenepessista: homem ou mulher, sendo a primeira pessoa a ser assistida no Tene-

pessismo, o megadesafio pragmático da vida humana. 

 

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 os paradoxos da Conscienciologia, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 
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A  AUTAVALIAÇÃO  PELO  CONSCIENCIOGRAMA  PODE 
SER  RECURSO  PARADOXAL:  SE  CHEGA  ATRASADA, 
PODE  GERAR  BREVE  MOMENTO  DE  VERDADE  E  DÉ- 
CADAS  DE  MELIN.  A  AUTOCRÍTICA  NÃO  TEM  PREÇO. 

 

Questionologia. Você já refletiu sobre as sutilezas dos paradoxos avançados da Cons-

cienciologia? Conhece algum outro paradoxo conscienciológico, digno de observação pesquisísti-

ca, não listado aqui? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Bacal, Cláudio; O Paradoxo da Exportação; Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Ano LXXXI; N. 22.119; 

1 ilus.; São Paulo, SP; 06-08.07.01; página A – 3. 

02.  Bermúdez, José Luiz; The Paradox of Self-consciousness; XVIII + 338 p.; 10 caps.; 39 enus.; 15 esque-

mas; 7 ilus.; 260 refs.; alf.; 23,5 x 16 cm; enc.; sob.; A Bradford Book; Cambridge; Massachusetts; EUA; 1998. 

03.  Booth, John Nicholls; Psychic Paradoxes; pref. John Robert Clarke; XVIII + 242 p.; 20 caps.; 74 fotos; 
26 ilus.; 27 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; Prometheus Books; Buffalo, NY; EUA; 1986; páginas 180 a 217. 

04.  Camps, Victoria; Paradoxos do Individualismo (Paradojas del Individualismo); apres. Alexis de Tocque-

ville; & John Stuart Mill; trad. Manuel Alberto; 226 p.; 12 caps.; 59 enus.; 58 refs.; 21 x 14 cm; br.; Antropos; Lisboa; 
Portugal; 1996. 

05.  Canaletti, Ricardo V.; La Hora de las Paradojas; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LV; N. 19.249; Seção: 

Policia; 1 foto; Buenos Aires; Argentina; 29.08.99; página 51. 
06.  Chitarroni, Luis; Paradojas de la Conspiración; Clarín; Tabloide; Diário; Caderno: Cultura y Nación;  
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07.  Ciaffone, Andrea; Paradoxos de Um Estilo; Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Ano LXXI; N. 22.124; 
Seção: Design e Estilo; 2 fotos; São Paulo, SP; 13-15.07.01; página 13. 

08.  El Colombiano; Editorial; Paradojas de la Democracia; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.861; Seção: Opini-

ón; Medellín; Colombia; 09.11.2000; primeira página (chamada) e 5 – A. 
09.  Folha de S. Paulo; Redação; Paradoxo da Aids; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 80; N. 26.246; Seção: 

Opinião; São Paulo, SP; 10.02.01; primeira página (chamada) e A – 2. 

10.  Gazeta do Povo; Redação; Vacina Contra Sarampo provoca Casos de Meningite; Jornal; Diário; Cader-

no: Local; Seção: Salud; Curitiba, PR; 17.11.98; página 3. 

11.  Koehler, Adriano; Usando o Sol para Apagar a Luz; Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Ano LXXXI;  

N. 22.101; Caderno: Paraná; Ano IV; N. 811; Curitiba, PR; 11.06.01; página 1. 
12.  Leite, Cristiane Tempski; O Paradoxo Sem Fim (Era da Aceleração da História da Humanidade); Gazeta 

do Povo; Jornal; Diário; Ano 83; N. 26.113; Seção: Planejamento Estratégico; Curitiba, PR; 20.04.01; página 12. 
13.  Magrassi de Sá, Jayme; Paradoxo Mundial (Economia); Jornal do Commercio; Diário; Ano CLXXII;  

N. 255; Caderno: Perspectivas; Seção: Paradoxo; 07.08.2000; página A – 16. 

14.  Masucci, Folco; Dicionário de Pensamentos (Máximas, Aforismos, Paradoxos, Provérbios); pref. Afonso 
de E. Taunay; 626 p.; 40 ilus.; 1 enu.; glos. 5.809 termos; 94 refs.; alf.; ono.; 22 x 15 x 5 cm; br.; 4a Ed.; Edições Leia; 

São Paulo, SP; 1957; páginas 86 a 110. 

15.  Michelle, Katia; Um Ano de Paradoxos Culturais; O Estado do Paraná; Jornal; Diário; Seção: Almana-
que; 2 fotos; Curitiba, PR; 29.12.99; página 19. 

16.  Naisbitt, John; Paradoxo Global (Global Paradox); revisores: Renato Carvallo; & Fabiano Antônio Cou-

tinho de Lacerda; trad. Ivo Korytowski; XXIV + 334 p.; 6 caps.; 24 enus.; 215 refs.; alf.; 22,5 x 16 cm; br.; Editora Cam-
pus; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 1999. 

17.  Nordau, Max; Paradoxos; 348 p.; 11 caps.; 18,5 x 13 cm; br.; Livraria Progresso Editora; Salvador, BA; 

Brasil; 1955; páginas 7 a 53. 
18.  O Estado de S. Paulo; Redação; O Paradoxo Chinês; Jornal; Diário; Ano 122; N. 39.348; Seção: Notas  

e Informações; São Paulo, SP; 11.07.01; página A – 3. 

19.  Piattelli-Palmarini, Massimo; Inevitable Illusions: How Mistakes of Reason Rule our Minds (L’Illusio-
ne Di Sapere); trad. Massimo Piattelli-Palmarini e Keith Botsford; XIV + 242 p.; 11 caps.; 28 enus.; 4 fórmulas; 5 fotos;  

3 ilus.; 6 tabs.; 250 refs.; 2 apênds.; alf.; 23,5 x 15,5 cm; br.; John Wiley & Sons; New York, NY; 1994; páginas 17 a 30. 

20.  Ramirez, Pedro J.; La Paradoja Ibarretxe; Reportagem; El Mundo; Tabloide; Diário; Ano XIII; N. 4.196; 
Caderno: Opinión; 2 ilus.; Madrid; Espanha; 27.05.01; páginas 3 e 4. 

21.  Rodrigues, Jorge Nascimento; O Paradoxo das TI; Entrevista; Expresso; Jornal; Semanário; N. 1.490; 

Seção: Gestão & Tecnologia; 2 fotos; Lisboa; Portugal; 19.05.01; página 12. 
22.  Rosenfield, Denis Lerrer; Paradoxos da Faxina; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 122; N. 39.353; 

Seção: Espaço Aberto; 1 foto; São Paulo, SP; 16.07.01; página A – 2. 

23.  Sanvito, Wilson Luiz; A Medicina tem Cura? Uma Abordagem Crítica da Medicina Contemporânea; 

XIV + 116 p.; 10 caps.; 29 refs.; 20,5 x 14 cm; br.; Editora Ateneu Cultura; São Paulo, SP; 1994; páginas 3 a 31. 
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24.  Silva, Ana Maria Leopoldo; Demarchi, Celia; Tuszel, Luciana; & Avelar, Mafalda; São Paulo, a Capital 

dos Paradoxos; Gazeta Mercantil Latino-Americana; Tabloide; Semanário; Ano 5; N. 258; Seção: Comportamento; 14 

fotos; 6 ilus.; 1 tab.; Rio de Janeiro, RJ; 16-22.04.01; primeira página (manchete) e 3 a 7. 
25.  Souza, Maria Teresa de; Iranianas vivem o “Paradoxo” da Revolução; Entrevista; O Estado de S. Paulo; 

Jornal; Diário; Ano 122; N. 39.331; Caderno: Internacional; 2 fotos; São Paulo, SP; 24.06.01; página A 16. 
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P A R A D O X O    D A    E S P E R T E Z A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da esperteza é a condição da conscin, homem ou mulher, 

quando se regozija intimamente pela suposta superioridade intelectiva ao auferir algo considerado 

vantajoso por meio de práticas ludibriadoras, sem contudo conseguir vislumbrar a desinteligência 

existente em gerar prejuízos evolutivos e cavar futuras vitimizações. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O termo esper-

to procede do Latim Vulgar, expertus, “desperto, esperto, acordado”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo da esperteza. 2.  Paradoxo da malandragem. 3.  Estulti-

ce da esperteza. 4.  Desvantagens da anticosmoética. 5.  Infortúnio do sequenciamento imoral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo esperto: es-

perta; espertalhaço; espertalhão; espertalhete; espertalhona; esperteza; espertinha; espertinho. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da esperteza, miniparadoxo da esperte-

za e megaparadoxo da esperteza são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Crédito holobiográfico. 2.  Inteligência Evolutiva (IE). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holocarmologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da contravenção; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os múltiplos pontos cegos na autopensenidade monovisio-

lógica; o desequilíbrio intraconsciencial criado pelos baratropensenes; a autointoxicação parapsi-

cosférica com a baratropensenidade; a autopensenidade aberta às cunhas mentais assediadoras. 

 

Fatologia: o preceito cosmoético dos endividamentos evolutivos inerentes à exploração 

interconsciencial; o desvario do afã em levar vantagem em tudo; o engano de superestimar a pró-

pria inteligência e subestimar a alheia; o desperdício do empenho em driblar os direitos dos de-

mais; o contrassenso da autocapacitação em cinismo; os gravames do hábito da mentiraria; a con-

versinha; a argumentação falaciosa; o discurso capcioso; o jogo de cintura pernicioso; a satisfa-

ção malévola no passar a perna em alguém; a traição da confiança depositada em si; a punhalada 

pelas costas; os custos imensurados da opção pelo ilícito (aparentemente mais fácil); a imprudên-

cia da produção de ectopias para a própria existência; os revertérios dos atos danosos; a desarmo-

nia convivencial causada pela perda da confiança dos pares; a queimação do próprio filme; o au-

toisolamento gerado pela omnidesconfiança; as omnissuspeições ao julgar indiscriminadamente 

as intenções alheias iguais às próprias malintenções; a autovitimização jurídica; os enquadramen-

tos legais; as autoconvicções equivocadas sobre as realidades; a paradoxal ingenuidade de van-

gloriar-se da autopersonalidade espertalhona; as justificativas corruptoras de ridicularização da 

honestidade; a ignorância ignorada quanto ao evolutivamente prioritário; a mundividência ego-

centrada; a carência de empatia genuína; a ausência óbvia de inteligência evolutiva; o primado da 

desassistência; a ingratidão; o regressismo evolutivo sendo o resultado dos artifícios assediadores. 

 

Parafatologia: a falta do estado vibracional (EV) profilático; o apedeutismo bioenergéti-

co levando à amaurose quanto às consequências multidimensionais das atuações anticosmoéticas; 

a mistificação da paraperceptibilidade sustentada pelas credulidades humanas; os comprometi-

mentos baratrosféricos decorrentes das fraudes parapsíquicas; os percalços surgidos pelas pato-
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energias emitidas nos atos escusos; os transtornos gerados pela confluência de evocações doentias 

subsequentes aos atos dolosos; a predisposição aos acidentes de percurso; o cascagrossismo impe-

dindo a identificação das concausas extrafísicas dos incômodos pessoais; a corja extrafísica afini-

zada com os desmandos; as repercussões da cronicificação da assedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo de malintenções nos golpes efetivados; o sinergismo pa-

tológico intenção doentia–caradurismo. 

Principiologia: o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio da ine-

xistência de inadimplência grupocármica; o princípio da intransferibilidade das autorresponsa-

bilidades pelos atos cometidos; o princípio popular “a mentira tem pernas curtas”; o princípio 

corruptor do “todo mundo faz”; o princípio petulante do “se colar, colou”; o princípio anticos-

moético dos fins justificarem os meios; a desconsideração do princípio da evolução interassisten-

cial. 

Codigologia: os códigos mafiosos; a transgressão aos códigos sociais de boa conduta. 

Teoriologia: a teoria do holocarma; a vitimização inevitável da teoria das interprisões 

grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do cosmograma; as técnicas espúrias de manipulação conscienci-

al; as técnicas histriônicas aplicadas às seduções holochacrais; a técnica da desassim; a profila-

xia através da técnica do ceticismo otimista cosmoético (COC); a prescrição da técnica da Cos-

moética Destrutiva; as técnicas parapedagógicas da reeducação consciencial. 

Voluntariologia: os voluntários docentes da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos interpresidiários do calculismo anticosmoético; os efeitos regres-

sivos dos megavícios da Engodologia; os efeitos dos cacoetes holobiográficos doentios na defor-

mação do caráter; os efeitos das más companhias na conscin incauta; o efeito travão do porão 

consciencial perpetuado na adultidade; os efeitos sociológicos da reurbex; os efeitos evolutiva-

mente vantajosos de negar-se a negociar com assediadores. 

Ciclologia: o mau caratismo presente em todas as fases do ciclo etário humano; o ciclo 

vicioso da anticosmoética; o ciclo doentio da vingança; a Perdologia no ciclo de automimeses 

dispensáveis; o ciclo evolutivo erro-retratação; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo 

multiexistencial pessoal (CMP) interpresidiário. 

Enumerologia: a inabilidade evolutiva da aptidão maliciosa; a obscuridade evolutiva do 

carisma anticosmoético; a intratabilidade evolutiva da lábia golpista; a ilogicidade evolutiva do 

tino ardiloso; a improdutividade evolutiva da manobra tapeadora; a nescidade evolutiva do ardil 

ilícito; a incalculabilidade evolutiva do estratagema assediador. 

Binomiologia: o binômio algoz-vítima; o binômio personalidade golpista–inocente útil; 

o binômio sadismo-masoquismo; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio ilicitude-paraili-

citude; o binômio autestigmatização-autodesrespeito; o binômio inconsequência-desrazão; o bi-

nômio leviandade evolutiva–mancha holobiográfica. 

Interaciologia: a interação interesseirismo-golpismo; a interação egocentrismo-subce-

rebralismo; a interação irreflexionismo-irracionalismo. 

Crescendologia: o crescendo de prejuízos evolutivos nos erros reiterados; o crescendo 

miniprivilégios intrafísicos de hoje–megaobrigações multidimensionais de amanhã; o crescendo 

séculos de viciações–milênios de reparações. 

Trinomiologia: o trinômio antipedagógico colas-cópias-plágios; o trinômio aliciante 

sexo-dinheiro-poder; o trinômio inebriante poder-prestígio-posição; o trinômio ludibriante faci-

lidades-favorecimentos-privilégios; o trinômio maledicente fofoca-calúnia-difamação; o trinômio 

transmigrante amoralidade-imoralidade-anticosmoética; os desatinos da ausência do trinômio 

vergonha-constrangimento-culpa. 
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Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autoperdoamento-auto-

desorganização; o preço do polinômio desonestidade-deslealdade-desrespeito-desafeição; a falta 

do polinômio integridade-generosidade-solidariedade-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo inteligência 

evolutiva / astúcia antievolutiva; o antagonismo verdade incontestável / mentira indefensável. 

Paradoxologia: o paradoxo da esperteza; o paradoxo da obtusidade da inteligência 

evolutivamente ectópica; o paradoxo da vitória intrafísica poder ser derrota evolutiva; o parado-

xo dos atos vitimizadores fertilizarem o terreno para a própria vitimização; o paradoxo do menor 

esforço de hoje multiplicar a demanda por esforços amanhã; o paradoxo da lealdade somente ao 

próprio ego ser deslealdade com a própria consciência; o paradoxo da arapuca antievolutiva ar-

mada para si mesmo. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva imburlável. 

Legislogia: os paradoxais encargos da aplicação da lei do mínimo esforço; as leis do ger-

sismo; a lei do vale-tudo; as leis da Cosmoética; as leis do Holocarma; a lei da ação e reação; 

a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Fobiologia: a cosmoeticofobia; a disciplinofobia; a laborfobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da esperteza baratrosférica; a síndrome da mentira; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera. 

Maniologia: a ludomania; a hedonomania; a subcerebromania; a patomania; a egoma-

nia; a megalomania; a riscomania. 

Mitologia: a desconstrução do mito da impunidade. 

Holotecologia: a cinismoteca; a criminoteca; a psicopatoteca; a eticoteca; a socioteca;  

a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Paradoxologia; a Autenganologia; a Convi-

viologia; a Interprisiologia; a Assediologia; a Criminologia; a Paradireitologia; a Psicopatologia; 

a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade anticosmoética; a conscin inautêntica; a consener; 

a consréu ressomada. 

 

Masculinologia: o espertalhão; o golpista; o malandro; o malicioso; o trapaceiro; o este-

lionatário; o cambalacheiro; o trapaceador; o tratante; o caloteiro; o ardiloso; o pilantra; o frauda-

dor; o enrolador; o falaz; o fingido; o dissimulado; o sonso; o fofoqueiro; o caluniador; o mentiro-

so; o hipócrita; o impostor; o mau caráter; o dono do Cosmos; o assedin; o paradoxista; o parado-

xólogo. 

 

Femininologia: a espertalhona; a golpista; a malandrinha; a maliciosa; a trapaceira; a es-

telionatária; a cambalacheira; a trapaceadora; a tratante; a caloteira; a ardilosa; a pilantra; a frau-

dadora; a enroladora; a falaz; a fingida; a dissimulada; a sonsa; a fofoqueira; a caluniadora;  

a mentirosa; a hipócrita; a impostora; a mau caráter; a dona do Cosmos; a assedin; a paradoxista; 

a paradoxóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens 

autoperdonator; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens 

obsessor; o Homo sapiens interpraesidiarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo da esperteza = a condição do profissional arcando com  

o ônus das lacunas na formação acadêmica derivadas de artimanhas discentes autoprejudiciais; 
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megaparadoxo da esperteza = a condição da consciência arcando com o ônus interpresidiário em 

múltiplas vidas derivado de artimanhas prejudiciais às demais consciências. 

 

Culturologia: a cultura da esperteza; a cultura do jeitinho; a cultura da malandragem; 

o clima de insegurança na cultura da desconfiança generalizada; a cultura da impunidade; as di-

ferenças culturais quanto à Ética da Convivialidade; as neoculturas baratrosféricas da Era das 

Consréus. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da esperteza, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

08.  Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

09.  Parailicitude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

11.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Sequenciamento  imoral:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PARADOXO  DA  ESPERTEZA  MOSTRA  A  INSENSATEZ  

DE  SEDUZIR-SE  PELOS  PSEUDOGANHOS  DAS  ARTIMA-
NHAS  E  SUPERONERAR  O  PRÓPRIO  FUTURO  COM  RE-

COMPOSIÇÕES  DE  DANOS  FEITOS  A  SI  E  AOS  OUTROS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o paradoxo da esperteza? Já 

aboliu as pequenas artimanhas na vida cotidiana? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 
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Consciential Health Meeting (Anais da III Jornada de Saúde da Consciência); Journal of Conscientiology; Vol. 5, N. 20S; 
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Iguaçu, PR; 2004; páginas 403 a 411, 687 a 693. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  
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A. L. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16515 

P A R A D O X O    D A    I N S A T I S F A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( DE S A F I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da insatisfação evolutiva é a condição aparentemente contradi-

tória de descontentamento íntimo, porém cosmoético e desafiador, levando a consciência a avan-

çar, galgar e crescer no processo interassistencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo deriva do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O prefixo in 

procede também do idioma Latim, in, “negação; privação”. O termo satisfeito provém do mesmo 

idioma Latim, satisfactus, particípio passado de satisfacere, “satisfazer a; cumprir; executar; dar 

satisfação por; reparar algum agravo; bastar; ser suficiente; satisfazer plenamente”. Surgiu no Sé-

culo XIV. A palavra evolutivo procede do idiomo Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma 

Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo da insatisfação propulsora. 2.  Paradoxo do desconten-

tamento evolutivo. 3.  Paradoxo do incômodo evolutivo. 4.  Paradoxo do desagrado pró-evo-

lução. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da insatisfação evolutiva, paradoxo 

inicial da insatisfação evolutiva e paradoxo avançado da insatisfação evolutiva são neologismos 

técnicos da Desafiologia. 

Antonimologia: 1.  Inércia involutiva. 2.  Incoerência regressiva. 3.  Indiferença evolu-

tiva. 

Estrangeirismologia: o target contínuo-evolutivo; o kaizen evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da autodeterminação 

quanto à Desafiologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Insatisfa-

ção: querer mais. Evolução: desafio contínuo. 

Citaciologia. Eis citação pertinente à temática: – A consciência é consciência por intei-

ro. Só poderia, portanto, ser limitada por ela mesma (Jean Paul Sartre, 1905–1980). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Desafiologia; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; a autopensenização focada no desafio da interassistencialidade; a busca contínua da or-

topensenidade pessoal. 

 

Fatologia: a autodeterminação evolutiva; os atos falhos potencializadores da insatisfação 

evolutiva; os autenfrentamentos; a autossuperação das crises existenciais; as anotações e registros 

auxiliando na viragem de mesa; a constante mudança de patamar; a busca incessante por novos 

desafios; o combustível da automotivação; o poder consciencial da vontade; o descontentamento 

promovido pelo boavidismo; o desafio silencioso, evolutivo, motivado pela interassistência; a in-

satisfação evolutiva materializando gescons por meio do acúmulo de experiências ao longo do 

tempo; o curso Conscin-Cobaia da Associação Internacional de Conscienciometria Interassisten-

cial (CONSCIUS); a realização da Prova Geral de Conscienciologia; a Prova da Imagística; as 

escolhas ou decisões cotidianas impulsionando reciclagens conscienciais; a insatisfação evolutiva 

enquanto elemento catalisador da retomada de tarefa; a qualificação assistencial ininterrupta. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as bioenergias 

aplicadas no estabelecimento da homeostase holopensênica; o mapeamento contínuo da sinalética 
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energética e parapsíquica pessoal; a força presencial; a projetabilidade lúcida; a assistência anôni-

ma realizada através do pedido de tenepes; a qualidade da irradiação das energias conscienciais 

(ECs); as inspirações do amparo extrafísico favorecendo a interpretação de fatos e parafatos; a de-

terminação no uso das ECs, favorecendo o auto e heterodesassédio; a Paragenética influindo na 

manifestação pessoal; os trafores potencializados no trabalho conjunto com amparadores extrafí-

sicos; o segundo tempo do Curso Intermissivo (CI) enquanto elemento teático transformador de 

líderes; a ação proexogênica perante o grupo e o Curso Intermissivo; a identidade extra; a auto-

disponibilidade multidimensional interassistencial; a autoconfiança e a tranquilidade íntima na re-

alização das atividades interassistenciais multidimensionais; o planejamento existencial multidi-

mensional; as anotações e registros profiláticos das parapercepções no dia a dia aprimorando a in-

terassistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo insatisfação evolutiva–interassistência; o sinergismo in-

satisfação cognitiva–autopesquisa; o sinergismo autorreflexão-mudança; o sinergismo ação-rea-

lização; o sinergismo insatisfação evolutiva–desempenho consciencial; o sinergismo dos tra-

fores. 

Principiologia: os desafios da experimentação pessoal do princípio da descrença (PD);  

os desafios dos princípios da Conscienciologia; o princípio da perseverança na autopesquisa;  

o princípio de manter a constância dos autesforços evolutivos na prestação de serviços assisten-

ciais permanentes; o princípio evolutivo do autodidatismo ininterrupto; o princípio evolutivo do 

esforço pessoal prioritário; o princípio fundamental da autevolução da consciência; o princípio 

pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo. 

Codigologia: a atualização do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do megadesafio intermissivo; a insatisfação na amortização dos en-

dividamentos da teoria da interprisão grupocármica; a teática da interassistência multidimen-

sional. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do planejamento evo-

lutivo pessoal; a técnica exaustiva das 50 vezes mais; a técnica fundamental do estado vibracio-

nal; a persistência na aplicação de técnicas projetivas; a técnica de viver priorizando a autevolu-

ção; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: a colaboração no voluntariado conscienciológico; o desafio do cresci-

mento no trabalho voluntário na Conscienciologia; o desafio do voluntariado na docência cons-

cienciológica; a insatisfação evolutiva qualificando o voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Inve-

xologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: a movimentação da conta-corrente cármica enquanto efeito da insatisfação 

íntima; o efeito ricochete do exemplarismo pessoal; o efeito tarístico do livro; a força da mudan-

ça gerando efeitos interassistenciais; o efeito da insatisfação recinológica; o efeito do Curso In-

termissivo pré-ressomático maximizando o rendimento evolutivo. 

Ciclologia: o ciclo autorreciclagem–insatisfação evolutiva; o ciclo insatisfação evoluti-

va–crise–crescimento–rendimento–evolução; o ciclo insatisfação-ação-conquista. 

Enumerologia: a insatisfação intrafísica; a insatisfação cognitiva; a insatisfação interas-

sistencial; a insatisfação consoladora; a insatisfação esclarecedora; a insatisfação proexológica;  

a insatisfação pesquisística. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocompetência aprimo-

rada–insatisfação interassistencial incrementada; o binômio conduta pessoal–insatisfação evolu-

tiva. 

Interaciologia: a interação esforço pessoal–insatisfação sadia proexológica; a intera-

ção insatisfação sadia–automotivação cosmoética. 
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Crescendologia: o crescendo miniconquistas-maxiconquistas; o crescendo verbete-arti-

go-livro-megagescon. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio insatisfação-docência- 

-terapia; o trinômio autesforço-automutação-compléxis; o trinômio decisão-posicionamento-mu-

dança; o trinômio proexológico curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio valores-prin-

cípios-conduta. 

Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo–proéxis–carreira profissional–volun-

tariado conscienciológico; o polinômio conhecer-compreender-aprender-ensinar; o polinômio 

autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio autorrevisão-auto-

correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio insatisfação-gratidão-reconhecimento-retri-

buição. 

Paradoxologia: o paradoxo da insatisfação evolutiva; o paradoxo de o bom humor po-

der evidenciar insatisfação íntima; o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a proexocracia; a autodiscernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evolu-

ciocracia; a assistenciocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na consecução da proéxis; a lei da ação e reação;  

a lei da interassistencialidade da proéxis; as leis do Cosmos aplicadas às oportunidades evolu-

tivas. 

Filiologia: a evoluciofilia; a serenofilia; a decidofilia; a interassistenciofilia; a autocog-

niciofilia; a proexofilia; a recinofilia; a discernimentofilia; a autodeterminofilia. 

Mitologia: o mito da autevolução sem autesforço; a queda dos mitos milenares por meio 

das autopesquisas; a queda do mito da existência de atos sem consequências; o mito de a escrita 

de livro ser algo inalcançável; os mitos geradores do medo; os mitos ilusórios da intrafisicali-

dade. 

Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a lucidoteca; a cosmoeticoteca; a evolu-

cioteca; a discernimentoteca; a despertoteca; a recinoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Desafiologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Evolucio-

logia; a Cosmoeticologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Autopes-

quisologia; a Autorganizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin evolutivamente insatisfeita; a conscin atilada; a conscin 

pesquisadora; a conscin escritora. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o buscador borboleta; o reci-

clante existencial; o voluntário; o docente; o agente retrocognitor; o pesquisador; o cognopolita;  

o verbetógrafo; o duplista; o proexista; o escritor; o tenepessista; o ofiexista; o conscienciólogo;  

o tocador de obra; o autodecisor; o homem de ação; o completista; o moratorista. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a buscadora borboleta; a reci-

clante existencial; a voluntária; a docente; a agente retrocognitora; a pesquisadora; a cognopolita; 

a verbetógrafa; a duplista; a proexista; a escritora; a tenepessista; a ofiexista; a consciencióloga;  

a tocadora de obra; a autodecisora; a mulher de ação; a completista; a moratorista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens priorita-

rius; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo inicial da insatisfação evolutiva = a condição da conscin inter-

missivista, em busca de reciclagens existenciais, iniciando os primeiros cursos de Conscienciolo-

gia; paradoxo avançado da insatisfação evolutiva = a condição da conscin intermissivista vetera-

na em busca de recins profundas, iniciando neopesquisa para a escrita de megagescon. 

 

Culturologia: a cultura do desafio; a cultura da interassistência. 

 

Caracterologia. Eis, sob a ótica da Interassistenciologia, 4 exemplos de paradoxos da 

insatisfação evolutiva, em ordem alfabética: 

1.  Carreira: a insatisfação pessoal com a carreira profissional de sucesso levando  

a conscin à autodemissão e alinhamento maior da proéxis na Cognópolis Foz. 

2.  Docência: a insatisfação pessoal do docente em Conscienciologia, veterano, levando- 

-o à escrita da gescon. 

3.  Tenepes: a insatisfação pessoal na dedicação à tarefa interassistencial, ao aprofundar 

as recins em direção à prática da tenepes 24 horas por dia e, posteriormente, à instalação silencio-

sa da ofiex. 

4.  Voluntariado: a insatisfação pessoal do voluntário dedicado, levando-o a aprofunda-

mento autopesquisístico convergente a novo megafoco ou patamar interassistencial no volunta-

riado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da insatisfação evolutiva, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

07.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Investimento  consciencial:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Rendimento  consciencial:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Repto  tácito:  Desafiologia;  Neutro. 

15.  Trinômio  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DO  PARADOXO  DA  INSATISFAÇÃO  EVOLU-
TIVA  CONSTITUI  CONDUTA  PESSOAL  DESAFIADORA,  IN-

TERMINÁVEL  E  INTERASSISTENCIAL,  EXIGINDO  RENOVA-
ÇÕES  INTRACONSCIENCIAIS  CONTÍNUAS  DA  CONSCIN. 
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Questionologia. Você, leitora ou leitor, vivencia o paradoxo da insatisfação evolutiva? 

Sabe tirar proveito das diversas situações? 

 

F. F. C. 
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P A R A D O X O    D A    O B V I E D A D E  
( E V I D E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da obviedade é a condição aparentemente contraditória de 

a consciência, intra ou extrafísica, ter dificuldade em perceber ou admitir fatos ou parafatos ine-

gavelmente claros e incontroversos, podendo insistir em interpretações ou pontos de vista equi-

vocados acerca da ocorrência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Surgiu no Século XVI. O termo óbvio de-

riva também do idioma Latim, obvius, “que vai ao encontro de; fácil; comum; trivial; corriqueiro; 

vulgar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo da evidência. 2.  Paradoxo da incontestabilidade. 3.  Pa-

radoxo da indiscutibilidade. 4.  Paradoxo da previsibilidade. 5.  Paradoxo da irrefutabilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo obviedade: 

autobviedade; óbvia; obviada; obviado; obviar; obviativa; obviativo; obviável; óbvio; paraób-

via; paraobviedade; paraóbvio; superóbvia; superóbvio. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da obviedade, paradoxo da obviedade 

intrafísica e paradoxo da obviedade multidimensional são neologismos técnicos da Evidenciolo-

gia. 

Antonimologia: 1.  Paradoxo da ignorância. 2.  Paradoxo das sutilezas da interassis-

tencialidade. 

Estrangeirismologia: o Precognitarium; a obvious solution; o cela va de soi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à percepção da evidência. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há obvieda-

des indiscutíveis. Luz excessiva enceguece. Natureza significa obviedade. Nossas obviedades evo-

luem. Obviedade: complexidade explicitada. Óbvio: pior análise. 

Coloquiologia: o fato óbvio para quem tem olhos de enxergar; a evidência clara como  

o dia; o ato de saltar aos olhos; o hábito de querer tapar o sol com a peneira; a obviedade ex-

pressa em só não vê quem não quer; o não visto debaixo das barbas; o ato de pensar até cair a fi-

cha; o não falou, não disse. 

Citaciologia. Eis 5 citações pertinentes ao tema: – O óbvio é aquilo que ninguém enxer-

ga, até que alguém o expresse com simplicidade (Khalil Gibran, 1883–1931). Nenhuma pergunta 

é tão difícil de se responder quanto aquela cuja resposta é óbvia (George Bernard Shaw, 1856–  

–1950). É preciso ter uma mente muito fora do comum para analisar o óbvio (Alfred North Whi-

tehead, 1861–1947). Quanto mais original for uma descoberta, mais óbvio parecerá depois (Ar-

thur Koestler, 1905–1983). O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar (Clarice Lispector, 

1920–1977). 

Proverbiologia: – O verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. 

Ortopensatologia: – “Obviedades. A maior demonstração da inteligência investigati-

va começa por saber identificar, e posicionar nos lugares exatos, as obviedades”. 

Filosofia: o Ignorantismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da obviedade; as autocontradições óbvias entre os 

pensenes sadios e os doentios; o antibagulhismo favorecendo a higidez autopensênica; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 
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Fatologia: a obviedade; a dificuldade da conscin em admitir as evidências; a relatividade 

das certezas; o fato de o óbvio para certa pessoa poder não o ser para outra; as divergências de 

abordagem; as visões pessoais díspares acerca do mesmo evento; os filtros cognitivos; as autoli-

mitações intraconscienciais; as autolimitações mesológicas; os autoconflitos dificultando a clare-

za mental; o contrassenso de o óbvio precisar ser explicado; o fato de nenhuma conscin poder en-

xergar tudo no Cosmos; o olhar questionador para além do conhecido, inclusive a rotina corri-

queira; a evitação de análises e conclusões precipitadas; a autexperiência corroborando o entendi-

mento da realidade vivenciada; a ampliação cognitiva após a mudança do ponto de vista do obser-

vador; a desconstrução das verdades cristalizadas; o abertismo consciencial para acolher o novo; 

a compreensão e assimilação graduais do paradigma consciencial; a clareza quanto à evolução da 

consciência gerando certeza íntima. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático (EV) descortinando a re-

alidade energética; a clareza quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a singularidade 

consciencial direcionando o olhar sobre fatos e parafatos; a bagagem holobiográfica da consciên-

cia; a autossuperação do cascagrossismo parapsíquico; a desenvoltura na assimilação simpática de 

energias (assim), permitindo sair de si e compreender o ponto de vista alheio; a proficiência na 

desassimilação simpática de energias (desassim), permitindo tornar a si e reformular certezas;  

o vislumbre da paraprocedência mudando a maneira de encarar vida; a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade; o sinergismo in-

formação-observação-comprovação; o sinergismo cognição-cosmovisão. 

Principiologia: o princípio cosmoético e didático de respeitar as perguntas aparente-

mente óbvias; o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) obviamente variando de consciên-

cia para consciência; a transcendência ao óbvio no código grupal de Cosmoética (CGC) priori-

zando o melhor para todos os envolvidos sempre. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) no exame do óbvio aparente antes de 

decisões cruciais. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade. 

Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI) não remunerado. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca). 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CICs). 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos óbvios da consecução da autoproéxis; os efeitos 

frequentemente superóbvios de todas as causas. 

Neossinapsologia: a ausência de sinapses para enxergar o óbvio de determinado assun-

to; a obviedade da possibilidade de mudança sináptica a partir da presença de verbação da verpon 

adquirida. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a autexplicação da obviedade; a decodificação da obviedade; o desco-

nhecimento da obviedade; a falácia da obviedade; a ignorância da obviedade; a revelação da ob-

viedade; a transparência da obviedade. A obviedade camuflada; a obviedade conclusiva; a obvie-

dade constrangedora; a obviedade desapercebida; a obviedade descartada; a obviedade matemáti-

ca; a obviedade seriexológica. 

Binomiologia: o binômio obviedade-complexidade; a vivência do binômio admiração- 

-discordância. 
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Interaciologia: a interação indícios óbvios–diagnóstico preciso. 

Crescendologia: o crescendo sondagem-ponderação-constatação.  

Trinomiologia: o trinômio obviedade-banalidade-mediocridade; o trinômio concentra-

ção-atenção-memória; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio circunstâncias-peculiaridades-invulgaridades-obviedades. 

Antagonismologia: o antagonismo obviedade / obscuridade; o antagonismo realidade 

óbvia / realidade sutil. 

Paradoxologia: o paradoxo da obviedade; o paradoxo da verdade relativa; os parado-

xos da Serenologia; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da afinidade 

evolutiva. 

Filiologia: a autocriticofilia; a cognofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia;  

a pesquisofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: o medo de enxergar o óbvio. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial; 

a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de procurar pelo em ovo. 

Mitologia: o mito de o óbvio ser transparente para todos. 

Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca; a logicoteca; a intelectoteca; a maturo-

teca; a metodoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Evidenciologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia;  

a Apriorismologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia; a Criteriologia; a Descrenciologia;  

a Extrapolaciologia; a Mentalsomatologia; a Ponderaciologia; a Precipitaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin incauta; a conscin desatenta; a conscin lúcida; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o desavisado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

trafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a desavisada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; 

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sa-

piens associator; o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens communicologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapi-

ens refutator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens synchronicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo da obviedade intrafísica = a presença evidente de perigo para 

criança próxima a objetos cortantes, despercebida aos adultos; paradoxo da obviedade multidi-

mensional = a presença evidente de possessões interconscienciais patológicas sobre certa conscin, 

despercebida às demais. 

 

Culturologia: a eliminação da cultura do achismo; a cultura da semperaprendência;  

a cultura da mentalsomaticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da obviedade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

04.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

05.  Banalização  dos  autotrafores:  Traforologia;  Nosográfico. 

06.  Binômio  correlação-causalidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

07.  Megapesquisa  da  holossutileza:  Holopesquisologia;  Homeostático.  

08.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

10.  Síndrome  da  banalização  do  autodiagnóstico:  Autoconsciencioterapia;  Noso-

gráfico. 

11.  Sutileza  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Sutileza  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Sutileza  da  decisão:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

14.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  découpage  cotidiana:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

 

O  PARADOXO  DA  OBVIEDADE  SE  RESOLVE  NA  CONSTA-
TAÇÃO  DAS  SINGULARIDADES  HOLOBIOGRÁFICAS  DOS  

EVOLUCIENTES.  CADA  QUAL  ENTENDE  FATOS  E  PARA-
FATOS  NA  MEDIDA  DA  PRÓPRIA  HOLOMATURESCÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identificar o óbvio? Já pensou em aju-

dar as pessoas a enxergarem as obviedades cotidianas? Por quais motivos? 
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5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; página 261. 

 

C. N. 
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P A R A D O X O    D A    UN I D A D E  
( P A R A D O X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da unidade é a condição de algo, ideia, constructo, conceito, 

técnica, ato, realidade, objeto ou conscin, quando isolada, ou individualmente, ser mais relevante, 

ou ter mais influência, ao ser comparada com todas as outras múltiplas partes ou pares afins, apa-

rentemente similares, despontando até mesmo contrário ao senso comum. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo deriva do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O termo unida-

de procede também do idioma Latim, unitas, “unidade; qualidade do que é 1”, de unus, “1”. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Paradoxo da união. 02.  Paradoxo do todo. 03.  Paradoxo do líder.  

04.  Antinomia da unidade. 05.  Paradoxo evolutivo. 06.  Paradoxismo vital. 07.  Contradição apa-

rente. 08.  Sinergismo evolutivo. 09.  Componente unitário autossuficiente; singularidade simples. 

10.  Invulgaridade isolada. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da unidade, paradoxo da unidade ins-

tintivo e paradoxo da unidade autoconsciente são neologismos técnicos da Paradoxologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade da parte. 2.  Realidade do segmento. 3.  Contradição.   

4.  Incoerência. 5.  Ignorância evolutiva. 6.  Singularidade plural. 7.  Invulgaridade composta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autossuficiência evolutiva da megafraternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: as sutilezas dos fatos mais transcendentes; a singularidade evolutiva; a incon-

gruência aparente; o poder da unidade; a condição do todo; a condição das partes e do todo; as 

partes absorvidas pelo todo individual, inteiriço, monobloco; o fato de o mínimo poder ser o má-

ximo; a acumulação de minicompletudes compõe o compléxis; o sinergismo teático das conquis-

tas evolutivas; a escala evolutiva das consciências; a Higiene Consciencial vivida; a inteligência 

avançada de não se estabelecer conflitos com os fatos sadios. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o paradoxo da unidade no universo da Parapercepciologia; a cons-

cin lúcida isolada no universo da Tenepessologia; a interassistencialidade anônima tenepessista;  

a conscin lúcida isolada no universo da Ofiexologia; a interassistencialidade anônima ofiexista;  

a conscin serenona isolada no universo da Serenologia; a interassistencialidade anônima sereno-

lógica; a inteligência avançada de não se estabelecer conflitos com os parafatos sadios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da autossuficiência evolutiva. 

Teoriologia: o 1% da teoria indispensável aos 99% da vivência. 

Tecnologia: a técnica da priorização evolutiva; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Efeitologia: o causador isolado, homem ou mulher, da criatividade evolutiva desenca-

deando múltiplos efeitos positivos e favorecendo milhares de consciências. 
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Enumerologia: a deficiência; a dissidência; o inesperado; a sinergia; a excelência; a uni-

ficação; o singular. 

Binomiologia: o binômio oximoro-paradoxo. 

Interaciologia: a interação parte-todo. 

Crescendologia: o crescendo micro-macro. 

Trinomiologia: o trinômio descoberta-comparação-destaque. 

Antagonismologia: o antagonismo mínimo / máximo; o antagonismo soma limitado / 

consciência ilimitada; o antagonismo poder temporal finito / poder consciencial indefinido; o an-

tagonismo paradoxo da unidade / singularidade plural; o antagonismo realidade / aparência;  

o antagonismo especificidade / generalismo; o antagonismo relevância / irrelevância; o antago-

nismo autocomparação / heterocomparação. 

Paradoxologia: o paradoxo da unidade; o paradoxo do líder; o paradoxo consciência 

individual–polivalência; o paradoxo insólito; o paradoxo do anonimato; o paradoxo da evolução 

consciencial. 

Politicologia: o regime político patológico da autocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a intelectofilia; a evoluciofilia. 

Maniologia: a criptomania. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a assistencioteca;  

a curiosoteca; a enumeroteca; a raroteca. 

Interdisciplinologia: a Paradoxologia; a Cogniciologia; a Evoluciologia; a Conviviolo-

gia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Coerenciologia; a Holoma-

turologia; a Conscienciometrologia; a Interassistenciologia; a Parepistemologia; a Curiosologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a dupla David / Golias; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

hermeneuticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo da unidade instintivo = quem ainda gera conflitos intercons-

cienciais com o próprio autoconhecimento; paradoxo da unidade autoconsciente = quem emprega 

o autoconhecimento de modo pacífico, compreensivo, interassistencial, com megafraternidade. 

 

Culturologia: a cultura polimórfica, multidimensional, da polimatia evolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

12 fatos capazes de desencadear reflexões sobre a complexidade do paradoxo da unidade: 

01.  Anão. O fato de determinado anão possuir macrossoma. 

02.  Anonimato. O fato de o Serenão, na condição de conscin, assistir milhões de pes-

soas e manter o anonimato. 

03.  Cientista. O fato do cientista de primeira ordem poder ser mais produtivo qualitati-

vamente se comparado a 10 cientistas de segunda ordem. 

04.  CL. O fato da Consciex Livre, apenas com o mentalsoma, ser mais forte ante a cons-

cin e a consciex. 

05.  Consciências. O fato do grupo de 5 consciências unidas ter mais força se comparado 

ao grupo de 50 consciências desunidas. 

06.  Consciex. O fato da conscin com 4 veículos evolutivos poder ser mais fraca ante  

o fato da consciex com 2 veículos evolutivos poder ser mais forte. 

07.  Extrapolação. A extrapolação sozinha ultrapassar amplo conjunto de vivências pa-

rapsíquicas. 

08.  Líder. O fato do líder poder comandar, eficazmente, 1.000 homens. 

09.  Minoria. O fato do consenso da minoria poder ser mais evolutivo se comparado 

com o consenso da maioria. 

10.  Pai. O fato do pai ser capaz de sustentar 5 filhos menores ante a realidade dos  

5 filhos menores serem incapazes de sustentar o pai. 

11.  Recin. O fato de responder sinceramente à pergunta isolada do conscienciograma ter 

mais impacto se comparada ao ato de responder a 100 perguntas de autajuda. 

12.  Semente. O fato da semente minúscula, sozinha, conter a síntese da árvore imensa. 

 

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 o paradoxo da unidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

02.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

03.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

08.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

09.  Singularidade  plural:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16528 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER, 
 AQUI  OU  ACOLÁ,  HOJE  OU  AMANHÃ,  TEM  DE  ENCARAR 

A  PRÓPRIA  SINGULARIDADE  DE  MODO  COSMOÉTICO,  
SEM  QUALQUER  ELITISMO  OU  AUTOTRIUNFALISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente paradoxal quanto a determinadas atitu-

des evolutivas em relação aos compassageiros da vida intrafísica? Qual a razão de tal fato? Como 

reage você cosmoeticamente nesse contingenciamento? 
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P A R A D O X O    D E S A S S E D I A D O R  
( D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo desassediador é a condição, aparentemente contraditória, da 

consciência, seja conscin ou consciex, no desenvolvimento evolutivo e no patamar mais amplo da 

interassistencialidade, quando se vê obrigada pelas injunções assistenciais, a conviver simultanea-

mente com número maior de assistidos e, obviamente, com número maior de assediadores. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo paradoxo deriva do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro, extraordinário”. Apareceu em 1563. O prefixo des proce-

de também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afasta-

mento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma La-

tim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. 

Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo consciencioterápico. 2.  Interassistência aparentemente 

contraditória. 3.  Paradoxismo conscienciológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo desassediador, miniparadoxo desasse-

diador e maxiparadoxo desassediador são neologismos técnicos da Desassediologia. 

Antonimologia: 1.  Assedialidade interconsciencial inconsciente. 2.  Condição assedia-

dora pessoal inconsciente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os cognopensenes; a cognopensenidade. 

 

Fatologia: as sutilezas dos fatos; as nuanças dos parafatos; a inaparência; a incongruên-

cia aparente; o escrutínio pessoal; a investigação acurada; a empatia; o vínculo consciencial; a lin-

cagem; a grupalidade; a abordagem conscin a conscin; a atração interconsciencial; a atração 

doadora; a atração vampirizadora; a inseparabilidade grupocármica; a intercooperação; a inter-

compreensão na interassistencialidade; a vivência do epicentrismo consciencial. 

 

Parafatologia: a abordagem conscin a consciex; a abordagem consciex a conscin; as 

atrações das conseneres. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo intra e extraconsciencial. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: as técnicas da abordagem inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16530 

Efeitologia: o efeito halo da abordagem da antessala. 

Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio coe-

xistencial admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de 

pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada. 

Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio clareza-objetividade- 

-realismo. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxismo; o paradoxo do objeto-re-

cepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encaminhamento. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cognofilia. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a ar-

gumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Paradoxologia; a Consciencioterapia; a Para-

profilaxiologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Inte-

rassistenciologia; a Parapedagogiologia; a Despertologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; 

a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Cos-

moeticologia; a Cosmogramologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a consciex; a consener; a conscin-chamariz interconsciencial;  

a consciência co-evolutiva; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o assistido; o assediador; o satélite de assediador; o compassageiro 

evolutivo; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o epicon lúcido; 

o conscienciólogo; o amparador; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o paradoxista; o parado-

xólogo; o assistente social. 

 

Femininologia: a assistida; a assediadora; a satélite de assediador; a compassageira evo-

lutiva; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a epicon lúcida;  

a consciencióloga; a amparadora; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a paradoxista; a parado-

xóloga; a assistente social. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desobsessus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo desassediador = a condição vivencial da conscin tenepes-

sista veterana, homem ou mulher; maxiparadoxo desassediador = a condição multiexistencial da 

consciex, amparadora extrafísica. 

 

Personalidades. Segundo a Experimentologia, para se executar os desassédios inter-

conscienciais é necessário, obviamente, a conjugação de 3 categorias de personalidades distintas: 

1.  Assediadores: consciências mais doentes. 

2.  Assediados: consciências menos doentes. 

3.  Assistentes: consciências sadias, amparadoras, conscins ou consciexes. 
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Companhias. De acordo com a Evoluciologia, quanto mais a consciência evolui, maior 

o número de companhias evoluídas ao derredor, participando do holopensene pessoal, mas tam-

bém, junto, ao mesmo tempo, de consciências assediadas, carentes de assistências ou esperando 

ser assistidas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 7 categorias de consciências envolvidas pelo paradoxo desassediador, seja de modo cons-

ciente ou inconsciente: 

1.  Amparador: extrafísico; intrafísico. 

2.  Assistente social: em geral, conscin. 

3.  Consciencioterapeuta: profissional da área da saúde. 

4.  Isca humana: lúcida. 

5.  Ser desperto: homem ou mulher. 

6.  Serenão: ou Serenona; modelo evolutivo. 

7.  Tenepessista: veterano; ofiexista. 

 

Autovivências. No âmbito da Desassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 estados ou autovivências intrafísicas, avançadas, homeostáticas ou de bem-estar da conscin nas 

quais o paradoxo desassediador atua positivamente de modo multifacetado: 

1.  Alerta: o paradoxo desassediador como alerta consciencial evolutivo. 

2.  Cipriene: o paradoxo desassediador como pré-requisito do ciclo de primaveras ener-

géticas. 

3.  Euforin: o paradoxo desassediador como conceptáculo da euforia intrafísica. 

4.  Exemplarismo: o paradoxo desassediador como atrator do exemplarismo evolutivo 

pessoal. 

5.  Iscagem: o paradoxo desassediador como amplificador da condição de iscagem cons-

ciencial lúcida. 

6.  Minipeça: o paradoxo desassediador como pedágio para a condição de minipeça do 

maximecanismo multidimensional, interconsciencial e interassistencial. 

7.  Ofiex: o paradoxo desassediador como predisposição para a instalação funcional da 

oficina extrafísica pessoal. 

 

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 o paradoxo desassediador, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

3.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

4.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

7.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

 

O  ENVOLVIMENTO  DA  CONSCIN,  DE  MODO  CONTÍGUO  
E  CONTÍNUO,  COM  CONSCIÊNCIAS  ASSEDIADORAS   

PODE  EXPOR  TANTO  O  ASSÉDIO  INTERCONSCIENCIAL  

DOENTIO  QUANTO  A  CONDIÇÃO  ASSISTENCIAL  SADIA. 
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Questionologia. Você convive com assediadores interconscienciais na condição de víti-

ma ou na condição interassistencial lúcida? Os assediadores interconscienciais interessados em 

você são em número insignificante, esporadicamente, ou numerosos, na maior parte do tempo? 
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3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 115 a 117. 
4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 94 e 558 
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P A R A D O X O    D O    AU T E N G A N O  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo do autengano é a condição da consciência quando opta por lu-

dibriar a si mesma, objetivando auferir ganhos com a esquiva da realidade e o restringimento da 

autolucidez, sem avaliar as perdas causadas à própria evolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu em 1563. O elemento de com-

posição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo enganar 

deriva do idioma Latim Vulgar, ingannare, “escarnecer; zombar; ludibriar”, e este de gannire, 

“latir; ganir (o cão); regougar (a raposa); chilrear (o pássaro); gorjear (as aves); murmurar; 

lamentar; grunhir”. As palavras enganar e engano surgiram no Século XIII.  

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo do autengano. 2.  Paradoxo do autengodo. 3.  Parado-

xo do autembuste. 4.  Paradoxo da autengambelação. 5.  Paradoxo da autoburla. 6.  Paradoxo 

do autoludíbrio. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo do autengano, paradoxo do autengano 

intrafísico e paradoxo do autengano extrafísico são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Autossinceridade evolutiva. 2.  Autocrítica cosmoética. 

Estrangeirismologia: o ato de hacer la vista gorda. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoincorruptibilidade cosmoética.  

Coloquiologia: o ato de afirmar: as uvas estão verdes; o hábito de dizer: me engana que 

eu gosto; a opção de não querer saber; a decisão de vendar os próprios olhos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autotraição; os oniropensenes; a oniropenseni-

dade; os vícios pensênicos da imaginação; a autopensenização quimérica de, ao ocultar a própria 

verdade de si mesmo, a estar ocultando dos outros; o fechadismo pensênico sustentando indefini-

damente os autenganos. 

 

Fatologia: a condição paradoxal de conseguir mentir com sucesso para si mesmo; o ato 

paradoxal de embarcar na própria fantasia; a postura paradoxal de crer nas farsas de própria auto-

ria; o empenho para admitir as mentiras pessoais objetivando evitar vacilos autodenunciadores;  

o esforço para esquecer a falsidade dos enredos autoludibriantes; a artimanha autenganosa; a sele-

tividade da atenção e memória; a legitimização do mau comportamento com auxílio da mentira;  

a ficcionarização de fatos e parafatos; o encobrimento de falhas pessoais; a desconsideração de 

evidências autodesfavoráveis; a generalização de dados autofavoráveis; o mascaramento de vul-

nerabilidades e incapacidades; o ocultamento de sentimentos difíceis de enfrentar e cujas conse-

quências se deseja evitar; o acobertamento dos autoconflitos; o relaxamento tendencioso de limi-

tes éticos; a edulcoração de interesses egoístas; a autatribuição do papel de herói e nunca de vilão; 

a conservação da autoimagem idealizada intacta; as tentativas de manter opinião positiva sobre si 

próprio a qualquer custo; a meta frustrada de sentir-se bem consigo mesmo sem fazer esforços au-

tocosmoetificadores; a alienação quanto à própria realidade consciencial; a entrada para o acosta-

mento evolutivo; o autengano enquanto indicador da fragilidade humana; o amadurecimento 

consciencial propiciando à correção gradativa de autenganos; o refinamento progressivo do senso 

autocrítico; a construção paulatina de senso apurado de realidade. 
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Parafatologia: as autorrevelações por meio da autovivência do estado vibracional (EV); 

o poder das energias conscienciais (ECs) de escancarar a verdadeira consciencialidade; a autexpo-

sição irrefreável na projeção lúcida (PL); a esquiva ao autoconhecimento gerando dificuldades no 

desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: sinergismo autenganador imaginação-emoção. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da insustentabilidade da 

mentira; o princípio de ninguém conseguir esconder-se para sempre da verdade sobre si mesmo; 

o princípio da indisfarçabilidade das ECs; o princípio evolutivo da autossinceridade; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de evitação do estupro evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na eliminação de autenganos. 

Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva; as teorias da Psicologia da Desones-

tidade. 

Tecnologia: a técnica da glasnost; a técnica da recin; a técnica do detalhismo aplicado 

à autopesquisa; as técnicas conscienciométricas; as técnicas energéticas; as técnicas projetivas; 

a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética. 

Efeitologia: os efeitos inebriantes das afirmações autenganosas; o efeito bola de neve 

da persistência no autengano; os efeitos maléficos do autengano na própria vida pública e priva-

da; os efeitos contagiantes da desonestidade; o efeito dominó das ações desonestas; o efeito soci-

almente corrosivo de pequenas transgressões; o efeito da honestidade na construção do senso de 

moralidade social. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses da autocrítica cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo da mentira; o ciclo ilusão-desilusão. 

Enumerologia: a cegueira intencional; o solilóquio autengambelador; o apedeutismo 

protetor; o autoperdoamento desmedido; a conduta irracional; o equívoco reiterado; a autocrítica 

incipiente. A autodefesa paliativa; a autodificuldade inatacada; a autointenção opacificada; a au-

taspiração irrealizável; a autodecepção recorrente; a autodesconhecimento persistente; a autoinse-

gurança cronicificada. 

Binomiologia: o binômio juízo míope–atos descomedidos; o binômio inadmissão de tra-

for–fuga à responsabilidade; o binômio inadmissão de trafar–fuga à reciclagem; o binômio in-

sinceridade autocrítica–fábula autobiográfica; o binômio sinceridade autocrítica–autoincorrup-

tibilidade cosmoética; o binômio preguiça mental–autocorrupção; o binômio inteligência evolu-

tiva (IE)–autenticidade cosmoética. 

Interaciologia: a interação autengano na intraconsciencialidade–hipocrisia na inter-

consciencialidade; a interação senso autocrítico afinado–autossinceridade cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo autengano-melin-melex.  

Trinomiologia: o trinômio acriticidade-irracionalidade-autengano; o trinômio subcere-

bralidade-autassedialidade-autocorruptibilidade; o trinômio autocorruptor maximizar trafores– 

–minimizar trafares–ignorar trafais; o trinômio autocorrupção–autoincoerência–mal estar ínti-

mo; o trinômio autavaliação superficial–autoconhecimento precário–autojulgamento infundado; 

o trinômio regressivo autoconceito idealizado–autoimagem distorcida–autestima baixa; o trinô-

mio autocoerência–autoconfiança–autoestima saudável. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica; as autodenúncias no polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo dileção pelo autengano / apreço pela autolucidez;  

o antagonismo autengano insuspeito / autengano óbvio; o antagonismo autengano consolador  

/ autofranqueza esclarecedora; o antagonismo autoimagem fantasiada / autoconceito realista;  

o antagonismo realidade / aparência; o antagonismo autoverdade / autoficção; o antagonismo 

vida real / vida imaginária. 
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Paradoxologia: o paradoxo do autengano; o paradoxo da consciência escolher enga-

nar-se; o paradoxo da consciência acreditar na própria mentira; o paradoxo de se trapacear no 

jogo solitário de paciência; o paradoxo da consciência imatura preferir mascarar a própria rea-

lidade a encarar a verdade passível de aprimoramento; o paradoxo da lealdade somente ao pró-

prio egão ser deslealdade à própria consciência; o paradoxo de ser preferível a dura realidade  

a mais bela ilusão; o paradoxo da consciência temerosa de si mesmo. 

Legislogia: a lei do menor esforço evoltuivo. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mentira; a síndrome do infantilismo; a síndrome de Po-

liana; a síndrome de Cassandra; a síndrome da autossantificação. 

Maniologia: a apriorismomania; a megalomania; a tabacomania; a toxicomania; a hedo-

nomania; a dromomania; a riscomania. 

Mitologia: a automitificação. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a patopensenoteca; 

a oniricoteca; a imagisticoteca; a criticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Paradoxologia; a Autenganologia; a Autasse-

diologia; Autocriticologia; a Psicossomatologia; a Errologia; a Parapatologia; a Reeducaciologia; 

a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciência autassediada; a consréu autenganada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o mentiroso; o autenganado; o autoiludido; o au-

toficcionista; o autocorrupto. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mentirosa; a autoenganada; a autoiludida; a au-

toficcionista; a autocorrupta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens delirans; o Ho-

mo sapiens obsidiatus.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo do autengano intrafísico = o agravamento da toxicomania do 

menor devido à recusa dos responsáveis em enxergar as evidências do vício; paradoxo do auten-

gano extrafísico = a estagnação evolutiva da consciex parapsicótica pós-dessomática devido à ne-

gação das evidências da própria dessoma. 

 

Culturologia: a leniência autocorruptora na cultura do engano. 

 

Inconsciência. A capacidade da mente de ludibriar a si mesma, de modo inconsciente,  

é verificada, por exemplo, em 6 condições somáticas listadas alfabeticamente: 

1.  Alucinação: a percepção sem objeto. 

2.  Doença autoimune: a parte do organismo interpretada como inimiga. 

3.  Efeito placebo: a eficácia terapêutica de agente farmacológico neutro. 

4.  Falsa memória: o preenchimento fantasioso de lacunas mnemônicas. 

5.  Ilusão de ótica: a apreensão visual errônea. 

6.  Sonho: a vivência onírica considerada real. 
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Autengano. A consciência também é capaz de ludibriar-se. Eis, em ordem alfabética, 25 

condições ilusórias, autenganosas, promotoras de inações prejudiciais a autevolução, exemplifica-

tivas do paradoxo do autengano:  

01.  Pseudabertismo. O autoludíbrio da escuta de apenas heteroconsiderações deseja-

das: impede revisões conceituais; perpetua transposições precipitadas e feedbacks desperdiçados. 

02.  Pseudacerto. O autoludíbrio da inadmissão teimosa dos próprios erros: impede cor-

reções e recomposições interconscienciais; perpetua endividamentos grupocármicos. 

03.  Pseudafeto. O autoludíbrio da idealização apaixonada do ser amado: impede adap-

tações e concessões mútuas; perpetua frustrações, rupturas e carências afetivas. 

04.  Pseudamparabilidade. O autoludíbrio do recebimento incondicional de amparo ex-

trafísico: impede autoqualificações cosmoéticas contínuas; perpetua automimeses dispensáveis. 

05.  Pseudassistência. O autoludíbrio da superproteção na anuência com erros alheios: 

impede abordagens tarísticas oportunas; perpetua omissões deficitárias e incorreções banalizadas. 

06.  Pseudautodomínio. O autoludíbrio do autodomínio de compulsão patológica: impe-

de procedimentos antiadicção; perpetua danos somáticos e degenerações conscienciais. 

07.  Pseudobjetividade. O autoludíbrio da concepção do mundo intrafísico como sendo 

o único: impede sensibilizações parapsíquicas; perpetua amauroses multidimensionais. 

08.  Pseudoconsciencialidade. O autoludíbrio da autoidentificação com máscaras soci-

ais: impede comportamentos autocoerentes; perpetua inautenticidades e conflitos íntimos.  

09.  Pseudocura. O autoludíbrio da busca incessante por heterocuradores: impede esfor-

ços holossomáticos autocurativos; perpetua dependências e sensações de autoimpotência. 

10.  Pseudofidedignidade. O autoludíbrio da credibilidade excessiva da automemória: 

impede registros disciplinados; perpetua esquecimentos, distorções e imprecisões.  

11.  Pseudofidelidade. O autoludíbrio da negação de sinais de deslealdade: impede de-

mandas por explicitações e autoprevenções; perpetua desconfortos, vitimizações e vinganças. 

12.  Pseudogenialidade. O autoludíbrio do hiperdimensionamento da inteligência pes-

soal: impede intercâmbios instrutivos enriquecedores; perpetua arrogâncias e monovisões.  

13.  Pseudo-harmonia. O autoludíbrio da inevitabilidade da concórdia absoluta: impede 

empenhos reconciliatórios; perpetua desavenças e desafeições. 

14.  Pseudoinocência. O autoludíbrio da heteroculpabilização pelos problemas pessoais: 

impede autorresponsabilizações; perpetua queixumes, clamores injustos e autoparalizações. 

15.  Pseudomotivação. O autoludíbrio do adiamento infindável do ínicio de ortocondu-

tas (próxima segunda feira): impede renovações existenciais; perpetua insatisfações íntimas. 

16.  Pseudoparapercepção. O autoludíbrio da indubitabilidade das autoparapercepções: 

impede parainvestigatições pormenorizadas; perpetua interpretações errôneas de parafatos. 

17.  Pseudoperenidade. O autoludíbrio da recusa em pensar na própria morte biológica: 

impede reflexões, preparações e desapegos; perpetua obnubilações pós-dessomáticas. 

18.  Pseudossabedoria. O autoludíbrio da totalidade da autocognição em área específi-

ca: impede posturas educativas rotineiras; perpetua ignorâncias e incompreensões ignoradas. 

19.  Pseudossantidade. O autoludíbrio da infalibilidade das intenções e atos pessoais: 

impede ponderações autocríticas minuciosas; perpetua o ciclo ressomático autoficção-melex.  

20.  Pseudossaúde. O autoludíbrio do corpo fechado às enfermidades: impede interven-

ções terapêuticas apropriadas; perpetua descasos com sintomas, leviandades e autocídios lentos. 

21.  Pseudossegurança. O autoludíbrio da autoproteção de amuletos: impede profilaxias 

e autodefesas efetivas; perpetua autossujeições a acidentes evitáveis.  

22.  Pseudossobrevida. O autoludíbrio do tempo ilimitado para a consecução da proé-

xis: impede antecipações e priorizações de ortopráxis; perpetua postergações e incompletudes. 

23.  Pseudossuperação. O autoludíbrio da ultrapassagem fácil e rápida de dificuldades 

pessoais: impede esforços recinológicos reiterados; perpetua patologias conscienciais. 

24.  Pseudoverdade. O autoludíbrio da acomodação às certezas dogmáticas: impede 

exercitações intelectivas inauditas; perpetua apriorismos e autodeliberações anacrônicas.  

25.  Pseudovitória. O autoludíbrio da conquista alcançada por meios espúrios: impede 

investimentos em autocapacitações sadias; perpetua incompetências e deturpações de valores. 
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Imaturidade. Enganar-se pode ser útil quando a realidade ultrapassa a capacidade da 

consciência de suportar equilibradamente a verdade, porém utilizar tal recurso é demonstração de 

imaturidade consciencial.  

Abordagem. Nesse caso, a conduta cosmoética pode ser não desmascarar a consciência 

iludida, principalmente quando não se possui habilidade para diagnosticar o momento adequado, 

abordá-la de maneira eficaz e ajudá-la a recompor-se. 

Autopesquisa. O autoconhecimento é árduo desafio solitário. Entretanto, somente com  

a identificação de traços e comportamentos prejudiciais a si próprio, aliada ao reconhecimento de 

talentos e forças pessoais, é permitido se descobrir, planejar e atuar em prol das mudanças pró-

evolutivas. Do contrário, o autodesconhecimento conserva autenganos e mantém tudo como está, 

ou seja, congela as imaturidades pessoais. 

Maturidade. Conhecer-se e enfrentar-se conduz a consciência à maturidade evolutiva 

capaz de sustentar a transparência cosmoética consigo própria e com os outros. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 6 conquistas conscienciais passíveis de auxiliar na mitigação dos autenganos: 

1.  Autabertismo. O despojamento para aceitar e avaliar detalhamente as heterocríticas 

recebidas possibilitando a explicitação de possíveis autenganos. 

2.  Autoconscientização. A autolucidez quanto à tendência aos autenganos implantando 

a autovigilância.  

3.  Autocontrole. A resistência às tentações de autengodo, mesmo as aparentemente in-

significantes, fortalecendo a autoconfiança. 

4.  Autocosmoética. O lembrete das ortodeliberações (CPC) criando defesas contra 

afrouxamentos autocorruptores. 

5.  Autoflexibilidade. A disposição para rever refletidamente as convicções pessoais, de 

modo inesperado e radical, permitindo checagens autocríticas antienganos. 

6.  Autorresponsabilidade. A compreensão das consequências evolutivas das autobur-

las, para si e para os demais, motivando a autossinceridade cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo do autengano, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

06.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

09.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

10.  Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

11.  Paradoxo  da  autodissimulação:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

12.  Paradoxo  da  esperteza:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

13.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

14.  Pseudo-harmonia: Harmoniologia;  Neutro. 

15.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 
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URGE  MINIMIZAR  AUTENGANOS.  AÇÕES  AUTEVOLUTIVAS  

EFETIVAS  PROVÊM  DA  CONSTATAÇÃO  DO  VERDADEIRO  

AUTOGABARITO  (CAPACIDADES,  LIMITES  E  POTENCIAIS),  
CONJUGADA  À  AVALIAÇÃO  REALISTA  DOS  CONTEXTOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a improdutividade evolutiva dos auten-

ganos? Mantém-se alerta diante de tentadoras oportunidades de autenganar-se? 
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Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 869. 

7.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 532, 546  
a 552, 559 a 562, 995, 996. 

8.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 472. 

9.  Watts, Duncan J.; Tudo é Óbvio desde que Você saiba a Resposta (Como o Senso Comum nos Engana) 

(Everything is Obvious); trad. Letícia Della Giacoma de França; 328 p.; 10 caps.; 2 esquemas; 3 gráfs.; alf.; 23 x 15,5 cm; 
br.; Paz & Terra; São Paulo, SP; 2011; páginas 19 a 40.  

 

A. L. 
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P A R A D O X O    H O L O S S O M Á T I C O  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo holossomático é o conjunto de fatos e parafatos da realidade 

indescartável do princípio evolutivo expresso na asserção de quanto maior o número dos veículos 

de automanifestação pessoal, menos evoluída a consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo deriva do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O elemento de 

composição holo procede do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. A palavra somática 

provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; 

corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo da Holossomatologia. 2.  Paradoxo evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo holossoma: 

holossomática; holossomaticidade; holossomático; Holossomatologia; holossomatológica; ho-

lossomatológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo holossomático, paradoxo holossomático 

ignorado e paradoxo holossomático compreendido são neologismos técnicos da Holossomato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Paradoxo da autorreflexão. 2.  Paradoxo da unidade. 3.  Paradoxo 

desassediador. 

Estrangeirismologia: o approach extrafísico; o Projectarium; o Paraperceptarium;  

o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; 

a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: as sutilezas intraconscienciais; as singularidades evolutivas; as sofisticações 

das realidades existenciais; as pesquisas das sutilezas; as surpreendências; o ato de pentear as rea-

lidades com pente fino; a lógica por detrás do contrassenso aparente; a coerência do conceito in-

comum; a dissecção técnica das realidades intra e extrafísicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na identifica-

ção e compreensão dos paradoxos; o sinergismo evolutivo intra e extraconsciencial; o sinergis-

mo holossomático dos veículos conscienciais integrados. 

Principiologia: o princípio da descrença omniquestionador; o princípio da complexida-

de do Cosmos; o princípio da primazia do mentalsoma no holossoma; o princípio da quantidade 

não indicar qualidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria do holossoma. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas de autodo-

mínio holossomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico 

da tenepes; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológi-

co das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito halo da abordagem da antessala; os efeitos equilibradores e homo-

geneizadores no holossoma do mentalsoma hígido. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do deslindamento de paradoxos. 

Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo coincidência holossomática– 

–descoincidência holossomática–recoincidência holossomática; o crescendo evolutivo ciclo res-

somático alternante (tetraveicular-biveicular)–ciclo mentalsomático (univeicular). 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de 

pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo veicular do rústico 

ao sofisticado; o crescendo orgasmo-holorgasmo. 

Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio coincidência-se-

midescoincidência-descoincidência; o trinômio holossoma-dimensões-interesses; o trinômio ta-

natose-bitanatose-tritanatose. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo realidade óbvia 

/ realidade sutil; o antagonismo coincidência holossomática / descoincidência holossomática. 

Paradoxologia: o paradoxo holossomático; o paradoxismo; o paradoxo da depuração 

holossomática complexificação conteudística–simplificação formal. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a leis da indistinguibilidade veicular na 

coincidência dos veículos de manifestação da conscin. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a conscienciofilia; a autocriticofilia. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a ar-

gumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Paradoxologia; a Evoluciologia; a Intrafisi-

cologia; a Extrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Autopriorologia;  

a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradoxus; o Homo sapiens holossomaticus; o Homo 

sapiens attentus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens intellegens; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens 

phaenomenicus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo holossomático ignorado = a realidade intraconsciencial da 

conscin pré-serenona vulgar da robotização existencial (robéxis), negligente quanto à autevolu-

ção; paradoxo holossomático compreendido = a realidade intraconsciencial da conscin mais auto-

consciente quanto à autevolução, a partir da autovivência da projetabilidade lúcida (PL). 

 

Culturologia: a Multicultura da Holossomatologia; a Paraculturologia da Multidimen-

sionalidade Consciencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem fisiológica, 

evolutiva, os 3 estágios essenciais da evolução do princípio consciencial, estruturadores do para-

doxo holossomático: 

1.  Conscin: a consciência pré-serenona vulgar, na intrafisicalidade, com 4 veículos de 

manifestação, o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. 

2.  Consciex: a consciência extrafísica do Serenão, ou Serenona, com 2 veículos de ma-

nifestação, o psicossoma e o mentalsoma. 

3.  Consciex Livre: a consciência extrafísica CL, com 1 veículo de manifestação, ou so-

mente se manifestando por meio do mentalsoma, ou seja, por si mesma, diretamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo holossomático, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Estágio  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

07.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 
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08.  Impossibilidade  holossomática:  Holossomatologia;  Neutro. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

12.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Paradoxo  da  Unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

15.  Paradoxo  sutil:  Paradoxologia;  Neutro. 

 

A  COMPREENSÃO  DO  PARADOXO  HOLOSSOMÁTICO  AM-
PLIA  A  AUTOMOTIVAÇÃO  EVOLUTIVA  DA  CONSCIÊNCIA  

PRÉ-SERENONA  VULGAR,  HOMEM  OU  MULHER,  ESPE-
CIALMENTE  NA  ÁREA  DA  AUTOPARAPERCEPTIBILIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a hipótese do paradoxo holossomático? 

Tais fatos e parafatos motivam você para a autevolução? 
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P A R A D O X O    P A T O L Ó G I C O    D A    V I N G A N Ç A  
( A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo patológico da vingança é a condição de a consciência, ao se 

outorgar direitos de defesa sobre ato supostamente lesivo ou ofensivo, real ou presumido, por me-

io do ataque em represália aos considerados agentes causadores, transmutar-se de vítima em al-

goz, sem contudo vislumbrar a desinteligência existente em causar prejuízos a terceiros e, conse-

quentemente, à própria evolução.  

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. A palavra pato-

lógico procede do idioma Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”. Surgiu no Século 

XVIII. O termo vingar provém do idioma Latim, vindicare, “reclamar em juízo; defender direito; 

punir a parte usurpando direito de outra”. Apareceu no Século XIII.  

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo patológico da vingança. 2.  Paradoxo patológico da 

represália. 3.  Paradoxo patológico da desforra. 4.  Estultice da revindita.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo vingar: des-

vingada; desvingado; invingada; invingado; invingável; revingada; revingado; revingar; vinga-

ção; vingada; vingado; vingador; vingadora; vingamento; vingança; vingante; vingativa; vinga-

tivo; vingável.  

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo patológico da vingança, miniparadoxo 

patológico da vingança e maxiparadoxo patológico da vingança são neologismos técnicos da 

Assediologia. 

Antonimologia: 1.  Senso de gratidão. 2.  Senso de justiça holocármica. 3.  Omniconcili-

ação. 4.  Autodoação cosmoética. 5.  Megafraternidade. 

Estrangeirismologia: a revenge; a vendetta; o vindictive spirit; a Schadenfreude;  

o heteroperdoamento universal do strong profile cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interprisiologia Grupocármica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Vingança: 

falácia assediadora. Inexiste vingança justa. Inexiste vingança bem-sucedida. 

Coloquiologia: a vingança torna o algoz e a vítima-verdugo farinha do mesmo saco. 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios pertinentes ao tema: – Se vai executar sua vingança, 

cave duas sepulturas. Mal ajeno no cura el mío. Quando 1 não quer, 2 não brigam. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal assediado e assediador; os patopensenes; a pato-

pensenidade; a poluição da própria holosfera com a autopensenização raivosa; a criação de fôrma 

holopensênica do estado comocional patológico; a autopensenidade dicotomizada entre bandido  

e mocinho; a retroalimentação do holopensene bélico na contramão do trabalho da reurbanização. 

 

Fatologia: a escolha desinteligente de tornar-se assediador; a explicitação do pior da au-

topersonalidade ocasionada pelo afã de vingar-se; a perda do protagonismo da própria vida ao de-

legar o norte existencial aos passos do algoz e às estratégias para atingi-lo; a hipervalorização do 

malfeitor roubando a atenção às personalidades benfeitoras; a desvalorização de torrente de atos 

generosos; os autesforços desviados de metas evolutivas para a empreitada assediadora; os des-

controles emocionais; a espiral de violência provocada em cadeia de atos retaliativos; a exaltação 

patológica da vingança na literatura, música, cinema e TV; a ânsia recalcada por vingança en-
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quanto hipótese para a alta audiência das produções artísticas com o mote vingativo; as penalida-

des por crimes perpetrados por vingança; a autovitimização. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ânimo vingativo 

insuflado por assediadores extrafísicos; a evocação involuntária de assediadores contra e a favor 

do algoz; a impossível mensuração da justa compensação devido a ausência de cosmovisão serie-

xológica e multidimensional; as retrocognições podendo revelar o algoz de hoje enquanto vinga-

dor de injúrias engendradas pela atual vítima em retrovidas; o mastermind da agressão podendo 

ser consciex assediadora escondida por detrás da conscin-algoz; o declínio do estado íntimo  

e existencial em função das patoenergias em retorno aos pensamentos, emoções e ações doentias; 

a intenção anticosmoética impossibilitando o acesso de consciexes amparadoras; o enredamento 

em teia de endividamentos grupocármicos; o autorregressismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico das intenções assediadoras. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio do poder supremo 

da vontade; o princípio cosmoético de os fins não justificarem os meios; o princípio da inexistên-

cia de inadimplência grupocármica; o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) 

cosmoéticas; o princípio da atração dos afins; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a disposição para per-

doar e assistir o ofensor.  

Teoriologia: o corpus teático da Conscienciologia esclarecendo quanto ao valor evoluti-

vo da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destruti-

va; as técnicas para domínio energético; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico; as técni-

cas de autopesquisa; as técnicas da recin; as técnicas da assistência cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito avalanche dos atos interpresidiários; o efeito travão evolutivo do 

ódio; o efeito automortificador do rancor prolongado; o efeito estressante do intento vingativo;  

o efeito bumerangue das patoenergias exteriorizadas; o efeito harmonizador das energizações 

balsâmicas; o efeito abridor de caminhos da conduta cosmoética. 

Ciclologia: o começo ou perseveração teimosa no ciclo patológico da vingança. 

Enumerologia: o foco na emoção; o foco na carência; o foco no desafeto; o foco no tra-

far; o foco no pior; o foco no assédio; o foco no egão. A opção pelo autassédio heterassediador;  

a opção pela postura maléfica; a opção pelo choque interconsciencial; a opção pela enturmação 

baratrosférica; a opção pelo envenenamento parapsicosférico; a opção pelo malestar íntimo; a op-

ção pela pseudojustiça injusta.  

Binomiologia: o binômio vingança–orgulho ferido. 

Interaciologia: a interação diálogo-empatia; a interação compreensão-perdão. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico justiça humana–justiça holocármica.  

Trinomiologia: o trinômio heteroperdoamento–acalmia íntima–paz interconsciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo vingança / capacidade de perdoar; o antagonismo 

inclemência / inteligência evolutiva (IE); o antagonismo condenação / absolvição; o antagonismo 

mesquinhez / generosidade; o antagonismo satisfação malévola / primener; o antagonismo eufo-

ria sádica / automegaeuforização; o antagonismo obtusidade / holomaturidade. 

Paradoxologia: o paradoxo patológico da vingança; o paradoxo da busca por justiça 

convertida em injustiça; o paradoxo de tentar reparar o mal com mal maior; o paradoxo de  

a consciência traída revidar traindo o traidor e, assim, parear a própria conduta à conduta re-

provada; o paradoxo das amarguras geradas pela doce vingança; o paradoxo de o ato vingativo 

ser evolutivamente contra o vingador; o paradoxo de a consciência corromper-se eticamente em 

nome de suposta boa causa. 
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Politicologia: a política de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas; as políticas pú-

blicas de defesa dos direitos humanos; as políticas públicas de mediação de conflitos. 

Legislogia: a lei de talião; a lei de ação e reação; a lei do retorno; as leis do Direito; as 

leis do Paradireito; as leis do holocarma; as leis da interprisão grupocármica. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro. 

Mitologia: o mito de Nemesis, deusa grega da vingança; o mito de Medeia; o mito do he-

rói vingador. 

Holotecologia: a belicosoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a criminoteca;  

a psicossomatoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Assediologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Interpri-

siologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Antivitimologia; a Intencionologia;  

a Paradireitologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a vítima-verdugo; a conscin beligerante; a personalidade sequiosa por vin-

gança; a corja de assediadores vingadores. 

 

Masculinologia: o orgulhoso; o magoado; o ressentido; o rancoroso; o imperdoador;  

o assediado; o megassediador; o inimigo; o justiceiro; o vingativo; o vindicativo; o vingador;  

o vingante; o víndice; o ultor; o revanchista; o perseguidor; o castigador; o punidor; o vingado;  

o desforrado; o interpresidiário; o apedeuta evolutivo. 

 

Femininologia: a orgulhosa; a magoada; a ressentida; a rancorosa; a imperdoadora; a as-

sediada; a megassediadora; a inimiga; a justiceira; a vingativa; a vindicativa; a vingadora; a vin-

gante; a víndice; a ultrice; a revanchista; a perseguidora; a castigadora; a punidora; a vingada;  

a desforrada; a interpresidiária; a apedeuta evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maleficus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens 

autobsessus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens pa-

rapathologus; o Homo sapiens anticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparadoxo patológico da vingança = o gelo em represália ao ato não 

apreciado, ao não aclarar os motivos do descontentamento, gerando atmosfera inamistosa tenden-

te à quebra do laço de amizade e o decorrente distanciamento de providencial companhia evoluti-

va; maxiparadoxo patológico da vingança = o genocídio em represália aos atos dolosos, ao susci-

tar respostas comocionais violentas, gerando atmosfera antinegociação tendente à manter con-

frontos bélicos intermináveis e o decorrente agravamento de interprisões grupocármicas. 

 

Culturologia: a cultura da violência fomentada na Era das Consréus. 

 

Motivação. À luz da Argumentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 tipos de 

motivação vingativa:  

1.  Em nome de terceiros: a vingança alegada em revide à afronta dirigida a outros. 

2.  Em próprio nome: a vingança alegada em revide à afronta recebida. 

 

Despertez. No tocante a Autocriticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 esta-

dos da consciência vingadora:  

1.  Consciente: a intenção de vingar-se é reconhecida e efetivada. 

2.  Inconsciente: o desejo de vingar-se é ocultado de si mesmo, mas transparece em atos. 
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Explicitação. Considerando a Intencionologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

2 modos de atuação vingativa: 

1.  Declarada: a vingança aclamada; a explicitação do propósito vingativo.  

2.  Secreta: a vingança dissimulada; o encobrimento calculado do propósito vingativo. 

 

Atuação. No campo da Pragmaticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, duas 

maneiras de manifestar a vingança: 

1.  Premeditada: a vingança a fogo lento; a armadilha arquitetada secretamente.  

2.  Reativa: a vingança impulsiva; o ato impulsionado pelo inebriamento emocional. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 categorias de atuações vingativas:  

01.  Vingança corporal: o soco; a surra; o linchamento. 

02.  Vingança econômica: o ônus financeiro; a destruição de patrimônio. 

03.  Vingança endossada: o revide sem ultrapassar o limite socialmente tolerado. 

04.  Vingança energética: a patoenergização; o despacho. 

05.  Vingança expulsiva: o desprezo; o rechaço; a repulsa; a estigmatização. 

06.  Vingança histriônica: o barraco constrangedor; o escândalo. 

07.  Vingança imaginativa: o contentamento em apenas fantasiar tramas retaliativas. 

08.  Vingança implícita: o imperdoamento; a mágoa; o rancor; o ressentimento. 

09.  Vingança insidiosa: a mentira; a fofoca; a acusação infundada; a calúnia. 

10.  Vingança institucionalizada: a pena de morte. 

11.  Vingança mortal: o homicídio; o suicídio para gerar remorso ou incriminar outrem. 

12.  Vingança omissiva: o abandono; a indiferença; o gelo; o boicote; a recusa de ajuda. 

13.  Vingança sarcástica: a chacota; o presente de grego. 

14.  Vingança virtual: o xingamento; a difamação; a divulgação de intimidades. 

 

Pseudoganho. Segundo a Enganologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 vanta-

gens ilusórias, promotoras de inações prejudiciais à autevolução, demonstrando o paradoxo pato-

lógico da vingança: 

1.  Pseudocompensação. A autorreivindicação de impor prejuízos em contrabalanço ao 

mal sofrido: impede a averiguação dos transtornos íntimos e existenciais gerados pelo retorno 

energético patológico da conduta assediadora; perpetua a obnubilação perante a progressiva dege-

neração da autopersonalidade. 

2.  Pseudodignidade. A autorreivindicação do brio de manterem acesas as lembranças 

da situação traumática: impede o regozijo com benesses atuais capaz de apagar ou mitigar o sofri-

mento pregresso; perpetua a revivência da injúria e das dores decorrentes.  

3.  Pseudojustiça. A autorreivindicação para dar veredicto sobre castigo com base ape-

nas no autojuízo: impede o exame crítico da autocompetência para sentenciar acertadamente; per-

petua a ignorância quanto aos mecanismos imburláveis da justiça holocármica.  

4.  Pseudolição. A autorreivindicação do pseudodever adquirido de pronta retaliação: 

impede a constatação do impacto esclarecedor da inesperada conduta exemplar, segura, superado-

ra, pacífica e digna da vítima lúcida; perpetua a busca ilógica de dissuadir o assediador sobre  

o malfeito utilizando as mesmas armas anticosmoéticas.  

5.  Pseudomissão. A autorreivindicação da função de defensor da honra, pessoal ou de 

outrem, considerada manchada pelo suposto insulto: impede a dedicação às produções autevoluti-

vas; perpetua a escolha de alçar a vingança à condição de propósito existencial. 

6.  Pseudorrazão. A autorreivindicação do monopólio da verdade sobre fatos e parafa-

tos: impede a avaliação isenta de possíveis atenuantes, concausas extrafísicas e reverberações re-

trocognitivas; perpetua o repasse irrefletido de falacioso discurso justificador de ações lesivas. 

7.  Pseudossatisfação. A autorreivindicação de ser recompensado com alívio emocional 

quando a vingança for consumada: impede a correlação do crescente malestar sentido com as re-

percussões do próprio pensar, sentir e agir doentios; perpetua revanches desmedidas por nunca 

sentir-se indenizado com o fantasiado contentamento impossível. 
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8.  Pseudovitória. A autorreivindicação de revanches com o intuito de sempre sair vito-

rioso dos embates interconscienciais: impede o reconhecimento das perdas e danos evolutivos au-

topromovidos; perpetua o autengano de alcançar triunfo e aplausos dos pares na acabativa exitosa 

do intento vingador. 

Belicismo. A consciência vingativa tem o ímpeto de devolver as ofensas, verídicas ou 

imaginadas, permitindo-se ser invadida por emoções similares às atribuídas ao proclamado ofen-

sor e utilizar recursos peculiares a assediadores. Assim, contribui com o clima bélico ainda predo-

minante no holopensene planetário (Ano-base: 2014). 

Amparabilidade. A substituição da intenção vingativa pelo propósito assistencial incon-

dicional constitui bom negócio evolutivo. A pacificação íntima decorrente habilita a consciência  

a entrosar-se com consciexes amparadoras e coadjuvar a harmonização dos holopensenes. 

Reurbanização. Os ambientes vivenciais harmonizados favorecem a expansão da auto-

lucidez evolutiva das conscins pacifistas e a acalmia das ânsias retaliativas das conscins bélicas 

predispostas. Desse modo, gradativamente, cria-se atmosfera salutar para se viver nesta dimensão 

material. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo patológico da vingança, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

02.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

06.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

08.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  da  esperteza:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

10.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Retroafeto  deslocado:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Senso  de  autodoação  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

14.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  do  justiceiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  MAIOR  VITÓRIA  DO  ALGOZ  PODE  SER  TRANSFORMAR  

A  VÍTIMA  INCAUTA  EM  ASSEDIADORA,  COOPTADA  PARA  

O  CLIMA  BARATROSFÉRICO  AO  CORROMPER-SE  POR  

MEIO  DO  INSTINTO  DOENTIO  DE  VINGANÇA  INCITADO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como reage diante de presumida injustiça? Sus-

tenta a elegida postura de omniassistência cosmoética?  
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P A R A D O X O    S U T I L  
( P A R A D O X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo sutil é a existência da nuança problemática do significado ou 

acepção de vocábulo ou condição acarretando interpretações errôneas e malentendidos sempre 

prejudiciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI. O termo sutil 

provém igualmente do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue; miúdo; delicado; exato; 

escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Polissemia sutil. 2.  Anfibologia sutil. 3.  Anfibolia sutil. 

Neologia. As duas expressões compostas paradoxo sutil psicossomático e paradoxo sutil 

mentalsomático são neologismos técnicos da Paradoxologia. 

Antonimologia: 1.  Desatenção aos detalhes. 2.  Irreflexonismo. 

Estrangeirismologia: o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade cultural. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os lateropensenes; a late-

ropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: as sutilezas intraconscienciais; as singularidades evolutivas; as sofisticações 

das realidades existenciais; as pesquisas das sutilezas; as surpreendências; as extrapautas; o ato de 

pentear as realidades com pente fino; a sagacidade perceptiva; a lógica por detrás do contrassenso 

aparente; a coerência do conceito incomum; a coesão do pensamento supostamente ambíguo;  

o humor refinado; o raciocínio requintado; a dissecção técnica das realidades intra e extrafísicas; 

o micrótomo intelectivo; o semancol; o desconfiômetro; as expressões polissêmicas; as condições 

anfibológicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na identifica-

ção e compreensão dos paradoxos; o sinergismo evolutivo intra e extraconsciencial. 

Principiologia: o princípio da descrença omniquestionador; o princípio da complexida-

de do Cosmos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: as técnicas da abordagem inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 
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Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico 

do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia. 

Efeitologia: o efeito halo da abordagem da antessala. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do deslindamento de paradoxos. 

Ciclologia: o ciclo retroideia-neoideia; o ciclo natural das pesquisas técnicas. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio coe-

xistencial admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de 

pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescen-

do monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio clareza-objetividade- 

-realismo. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo realidade óbvia 

/ realidade sutil; o antagonismo paradoxo / contradição; o antagonismo paradoxo / falácia. 

Paradoxologia: o paradoxo sutil; o paradoxo desassediador; o paradoxismo; o parado-

xo do objeto-recepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encaminhamento. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cognofilia. 

Mitologia: a eliminação do mito da verdade absoluta. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a ar-

gumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradoxologia; a Anfibologia; a Polissemiologia; a Oximorolo-

gia; a Ambiguologia; a Hibridologia; a Batopensenologia; a Holomaturologia; a Experimentolo-

gia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens paradoxus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

hermeneuticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens refuta-

tor; o Homo sapiens parapercutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo sutil psicossomático = o relativo a determinada condição espe-

cificamente afetiva; paradoxo sutil mentalsomático = o relativo a determinada condição especifi-

camente racional. 

 

Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade; os paradoxos culturais; a cultura para-

doxal da modernidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Paradoxologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 cate-

gorias de paradoxos sutis de vocábulos, expressões e condições existenciais: 

1.  Amor: quando excessivo ou nas raias da adoração, veneração ou da paixão amauróti-

ca, pode, paradoxalmente, desencadear os maiores prejuízos. 

2.  Anuência: o sim não serve para todas as injunções intrafísicas, sempre aparece a hora 

do ônus do não conforme o contingenciamento. 

3.  Benemerência: se a pessoa benfeitora não observar os limites da doação, pode, para-

doxalmente, em vez de ajudar, prejudicar a conscin assistida. 

4.  Compaixão: depois de determinado limite pode ser sentimento paradoxalmente pre-

judicial trazendo, inclusive, o acumpliciamento e a autovitimização. 

5.  Euforia: se não for bem regrada dentro de parâmetros sadios, pode ser paradoxal-

mente nociva. 

6.  Omissuper: a existência humana exige a exclusão pessoal de determinados convites  

e envolvimentos em bases interprisionais. 

7.  Surpresa: até mesmo a mais agradável das surpresas, em determinados contextos, po-

de ser paradoxalmente nociva, desencadear choque e até a dessoma da pessoa cardíaca, suscetível. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo sutil, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

13.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  da  Unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

15.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 
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OS  PARADOXOS  SUTIS  TRAZEM  PREJUÍZOS  INSUSPEITA-
DOS  À  VIDA  INTRACONSCIENCIAL,  EMOCIONAL  E  MEN-
TALSOMÁTICA,  DA  CONSCIN  DESATENTA,  NAS  ÁREAS 
DA  APRENDIZAGEM  E  DA  CONVIVIALIDADE  RACIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento aos paradoxos sutis? Principalmente 

em quais circunstâncias? 
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P A R A E N G R A M A    A U T A S S I S T E N C I A L  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paraengrama autassistencial é o traço, marca ou sinal de holomemória 

arquivado no paracérebro da consciência (intra ou extrafísica) resultante da codificação de experi-

ência evolutiva pretérita vivenciada de maneira ativa ou passiva, manifestando-se na cotidianida-

de, consciente ou inconsciente, de modo a assegurar em cada momento existencial a continuidade 

evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo grama deriva do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; letra, 

texto; inscrição; registro; tratado; algarismo”. O elemento de composição auto provém do idioma 

Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra assistência procede do idioma Latim, assis-

tentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, 

“estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em 

juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Paratraço holomnemônico autassistencial. 2.  Parassinal autassisten-

cial. 3.  Registro paragenético autassistencial. 4.  Paratraço de paramemória autassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraengrama autassistencial, paraengrama autas-

sistencial básico e paraengrama autassistencial avançado são neologismos técnicos da Evolucio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Paramnésia. 2.  Engrama cerebral. 3.  Sinapse autassistencial.  

4.  Traço de memória. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o curriculum vitae da consciência integral;  

o modus vivendi autassistencial; o modus operandi dos mecanismos homeostáticos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intraconsciencialidade assistencial. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paraengra-

ma: paratecnologia evolutiva. Paraengrama: paramemória epifilogenética. Paraengrama: holo-

herança personalíssima. Autassistencialidade: herança evolutiva. Evoluir: selecionar paraen-

gramas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; o holopensene pessoal 

da autassistencialidade; o pensene repetitivo na codificação do paraengrama; a influência do para-

engrama na pensenosfera pessoal; a higienização holopensênica pessoal necessária na geração de 

paraengramas sadios; a primazia do pen na autopensenidade geradora de paraengramas autassis-

tenciais avançados; os pensenes patológicos automiméticos retroalimentando o paraengrama; os 

subpensenes; a subpensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os zoopensenes; a zoo-

pensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; o holopensene autocrítico quanto à discrimina-

ção do paraengrama; o holopensene evolutivo da priorização do paradigma avançado; a autoneo-

pensenidade e a codificação de neoparaengrama; o holopensene autassistencial cronológico. 

 

Fatologia: a codificação e o desencadeamento de traço de memória através de estímulos 

sensoriais; a replicação de comportamentos antigos; a atenção e a reação profilática na manifesta-

ção do paraengrama básico; a mesologia influenciando na formação do paraengrama; o automa-

tismo autamparador gerado pelo paraengrama autassistencial basilar na preservação das espécies, 

segundo a Teoria Evolucionista; a emoção enquanto fator de codificação do paraengrama; o qua-

dro depressivo sendo manifestação de paraengrama; a manifestação de menos valia enquanto ex-
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pressão do paraengrama autassistencial; os trafares caracterizadores dos paraengramas autas-

sistenciais retrógrados e ectópicos no continuum espaço-tempo evolutivo da consciência; os 

ganhos secundários oriundos da ativação de paraengramas; o ato de sustentar o megafoco evolu-

tivo na autassistencialidade; a evolução pela reciclagem consciente dos paraengramas autassis-

tenciais básicos remanescentes da fase pré-humana; a recordação espontânea dos paraengramas 

autassistenciais no sono ou na vigília física, levando a conscin ao comportamento automático, 

reflexo ou voluntário; a escolha da melhor postura autassistencial para o momento; a observação 

constante da fisiologia e parafisiologia desencadeadas pelo paraengrama autassistencial; a ava-

liação constante da autassistência; a reeducação como reciclagem do paraengrama; a aquisição de 

neoposturas autassistenciais; a responsabilidade da autassistencialidade cosmoética. 

 

Parafatologia: o paraengrama autassistencial; o paraengrama autassistencial básico co-

mo fator coadjuvante na Parepistemologia da inteligência autassistencial; o condicionamento pa-

ramnemônico autassistencial; o paraengrama gerador de aprisionamento ao passado; o paraengra-

ma codificado intraútero; o paraengrama autassistencial básico atuante no porão consciencial;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal construída a partir de paraengramas autassistenciais; 

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção da olorização resultante de 

paraengrama pretérito; o parapsiquismo interassistencial; a recuperação de cons magnos; os aco-

plamentos energéticos com link nos paraengramas autassistenciais; a autodesperticidade atingida 

pelos paraengramas autassistenciais avançados; a criação do repositório autassistencial holomne-

mônico; a premência da qualificação dos paraengramas auto e heterassistenciais enquanto parade-

ver evolutivo; a eliminação de auto e heterassédio pela qualificação do paraengrama autassisten-

cial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo retrofato-fato-para-

fato; o sinergismo neossinapse-paraneossinapse; o sinergismo experiência evolutiva–estímulos 

sensoriais–estímulos parassensoriais; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–paraengrama autas-

sistencial–Autoproexologia. 

Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal; o princípio da evolução conscien-

cial; o princípio da evolução somática; o princípio da descrença (PD); o princípio da conserva-

ção autocognitiva multisseriexológica; o princípio da evolução da autassistencialidade; o princí-

pio de não pensar mal de ninguém. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificado a partir de neoparaen-

gramas interassistenciais; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da holomemória pessoal; a teo-

ria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teo-

ria da recuperação de cons; a teoria da informação; a teoria da Paracerebrologia; a teoria da 

evolução consciencial mentalsomática; a teoria do paraconhecimento; as neoteorias acerca da 

inteligência. 

Tecnologia: a técnica diagnóstica da medida da autassistência; a mnemotécnica dentro 

da Holomnemônica; as técnicas da reeducação pensênica; a técnica da correlatividade; a Para-

tecnlogia Evolutiva das comunexes avançadas enquanto ferramenta otimizadora da evolução. 

Voluntariologia: o investimento nas reciclagens intraconscienciais qualificando o vo-

luntariado; o voluntariado na condição de exercício para a aprendizagem da interassistenciali-

dade; as reciclagens propiciadas pelo voluntariado conscienciológico; o voluntariado autocons-

cienciometrológico em ação; o voluntariado conscienciológico enquanto propulsor das autossu-

perações evolutivas; o voluntariado da autopacificação cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico (labcon) da vida cotidiana; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética;  

o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Proexo-
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logia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Pes-

quisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível 

da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Consciencio-

metrologistas. 

Efeitologia: o efeito do paraengrama autassistencial nas reações psiconeuroimunendó-

crinas; o efeito do paraengrama autassistencial na elaboração e no cumprimento da proéxis;  

o efeito do paraengrama autassistencial na evolução hominídea; o efeito do paraengrama autas-

sistencial avançado no anonimato do Homo sapiens serenissimus; o efeito do paraengrama au-

tassistencial na interassistencialidade; o efeito dos Cursos Intermissivos na consolidação dos pa-

raengramas; o efeito do paraengrama autassistencial básico e avançado de retrovidas; o efeito 

do paraengrama codificado por situações traumáticas; o efeito do paraengrama nas mutilações 

antifisiológicas; o efeito do paraengrama autassistencial avançado nos estados de acalmia, anti-

conflituosidade e de pacificação íntima; o efeito do paraengrama na robéxis; o efeito da plastici-

dade sináptica na ativação de paraengrama; o efeito do paraengrama autassistencial pretérito 

na consolidação de neoparaengrama autassistencial. 

Neossinapsologia: as pararretrossinapses autassistenciais atuantes na atual vida huma-

na da conscin; a reciclagem das pararretrossinapses abrindo espaço às neossinapses; a omninte-

gração de neossinapses na codificação de neoengrama; as neossinapses e paraneossinapses 

construídas interativamente; as paraneossinapses adquiridas no Curso Intermissivo; a plasticida-

de sináptica na formação de neossinapses; as neossinapses reciclando a manifestação dos retro-

engramas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo da espécie huma-

na; o ciclo da sobrevivência; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo evolutivo vida intrafísica–período 

intermissivo; o ciclo evolutivo biológico hominídeo; o ciclo passado-presente-futuro; os paraen-

gramas autassistenciais no ciclo da evolução das espécies. 

Enumerologia: a paramnemônica; o engrama; o cérebro; a memória; o paraengrama;  

o paracérebro; a holomemória. 

Binomiologia: o binômio paraengrama autassistencial–sobrevivência da espécie; o bi-

nômio evolução-extinção; o binômio evolução somática–evolução consciencial; o binômio me-

mória ancestral–memória atual; o binômio ontogênese-filogênese; o binômio paraengrama au-

tassistencial–paraengrama homeostático; o binômio assediador-assediado, com base nos paraen-

gramas afins. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação Autopenseno-

logia-Homeostaticologia; a interação consciência-mentalsoma; a interação Paragenética-Gené-

tica; a interação holobiografia-holomemória; a interação cérebro-paracérebro; a interação men-

talsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação serialidade existencial–evolução somática; 

a interação paraengrama autassistencial–paraengrama interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo cronológico dos paraengramas autassistenciais; o cres-

cendo das características autassistenciais dos mecanismos homeostáticos holossomáticos; o cres-

cendo pré-humano–humano; o crescendo Australophitecus–Homo sapiens sapiens–Homo sapiens 

serenissimus; o crescendo vegetalização-animalização-hominização; o crescendo fitopensene-zo-

opensene-ortopensene-cosmopensene; o crescendo paraengrama autassistencial básico–paraen-

grama autassistencial avançado. 

Trinomiologia: o trinômio experiência repetitiva–codificação–paracodificação; o trinô-

mio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio engrama–paraengrama–evolução da espécie; o trinô-

mio Retroparagrafopensenelogia-Holomnemônica-Parageneticologia; o trinômio paradigma au-

tassistencial–Cosmoética–evolução. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

mnemônico adquirir-conservar-lembrar-compreender; o polinômio retrobiografia-retrovidas-re-

trossomas-retropensenes. 
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Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória 

/ holomemória; o antagonismo lembrança útil / lembrança inútil; o antagonismo engrama / para-

engrama; o antagonismo corticomemória / Holomnemônica; o antagonismo neopensenidade / re-

tropensenidade; o antagonismo automimese homeostática / automimese nosográfica. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência superlúcida restringida pelo soma primiti-

vo; o paradoxo da memória excelente com baixa recuperação de cons; o paradoxo dos paraen-

gramas autassistenciais não atuantes consolidados no Curso Intermissivo; o paradoxo da destru-

ição do engrama pela dessoma com a perenidade do paraengrama; o crescendo evolutivo para-

doxal megamaioria animal–microminoria evolutiva. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a homeostaticocracia; a autodiscernimentocracia;  

a terapeuticocracia; a autolucidocracia; a autassistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da conservação holomnemônica do autopatrimônio cultural; as leis da 

Cosmoeticologia; a lei de causa e efeito; as leis da Fisiologia Humana; a lei da evolução da 

consciência; as leis instintivas do egoísmo; a lei do maior esforço aplicada à autevolução; a lei da 

seriéxis; a lei da autopensenização ininterrupta; as leis da Parafisiologia Consciencial; a lei da 

sobrevivência humana. 

Filiologia: a autevoluciofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a paratecnofilia; a pensenofilia; 

a assistenciofilia; a reeducaciofilia; a mnemofilia. 

Fobiologia: as fobias inibidoras da autorreflexão; a criticofobia; a evoluciofobia; a assis-

tenciofobia; a neofobia; as fobias multiexistenciais; a reciclofobia. 

Sindromologia: as síndromes psiquiátricas; a síndrome da autopatopensenidade; a sín-

drome da indisciplina autopensênica; a síndrome de Munchäusen; a síndrome da despriorização 

existencial; a síndrome da depressão; a síndrome da autovitimização; a síndrome do pânico. 

Maniologia: a mania de grandeza; a mania de não refletir sobre o prioritário autassisten-

cial; a subcerebromania; as manias milenares; a religiomania; a registromania de fatos traumáti-

cos; a mania de não assumir responsabilidades evolutivas. 

Mitologia: a superação do mito da evolução consciencial sem autesforço; os mitos pes-

soais quanto às vidas pregressas; a submissão pessoal às mitologias milenares escravizantes;  

a eliminação do mito do sofrimento necessário; o mito do criacionismo; a desconstrução do mito 

da espécie perfeita. 

Holotecologia: a consciencioteca; a autopesquisoteca; a autodiscernimentoteca; a men-

talsomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a patopensenote-

ca; a pensenoteca; a recinoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holomnemossomatologia; a Medicina Psicosso-

mática; a Neurofisiologia; a Homeostaticologia; a Seriexologia; a Retroparageneticologia; a Pen-

senologia; a Holobiografologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a consciênçula; a consciência milenária; a conscin arquestigmatiza-

da; a consréu ressomada; a conscin projetada; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; a consciex; o ser desperto; o ser interassistencial; o animal pré-humano; o animal 

humano; a consréu transmigrada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo animalis; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens reurbanisa-

tus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens despertus; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraengrama autassistencial básico = o traço de paramemória codificado 

pelas reações instintivas na fase pré-humana; paraengrama autassistencial avançado = o traço de 

paramemória codificado na fase da holomaturidade consciencial. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura da evolução da consciência; a cultura cons-

cienciológica; a cultura sociológica; a cultura da pesquisa; a cultura da autopesquisa; a cultura 

multidimensional. 

 

Etapas. Segundo a ótica da Neuroconscienciologia, eis, em ordem progressiva, 3 possí-

veis relações entre a predominância das estruturas cerebrais e a atuação específica em cada veí-

culo de manifestação da consciência resultando na influência qualitativa da codificação dos para-

engramas autassistenciais em cada fase evolutiva da consciência: 

 

Tabela  –  Estrutura  cerebral  /  Veículos  /  Paraengramas 

 

N
os

 Estrutura cerebral Veículos Paraengramas 

1. Medula / Ponte / Bulbo Soma / Energossoma Instintos 

2. Sistema límbico Psicossoma Emoções 

3. Neocórtex Mentalsoma Pensamentos 

 

Holomnemoteca. Sob a ótica da Mnemossomatologia, a trajetória evolutiva do princípio 

consciencial, manifestando-se desde as formas físicas de organismos unicelulares até os veículos 

mais complexos, permite a codificação das experiências iniciais de autodefesa como condições 

homeostáticas, gerando gradativamente os padrões dos instintos e mecanismos de defesa do ego 

(MDEs) como sustentabilidade autassistencial. Na base desse processo, estão o crescendo memó-

ria celular–memória cerebral e o crescendo memória paracerebral–holomemória. 

Holomaturescência. Conforme a Conscienciologia, a consciência evolui e adquire ma-

turidade, considerando os aspectos multiexistencial e multidimensional da assistencialidade.  

A trajetória evolutiva é assegurada pela codificação dos paraengramas autassistenciais. 

Autossuficiência. De acordo com essa premissa, o paraengrama autassistencial permite  

à consciência caminhar por si própria, exercendo a ação de autassistir assistindo, enquanto meio 

de qualificar o percurso na escalada evolutiva. 

 

Atuação. Sob a ótica da Dessomatologia, eis, na ordem funcional, 3 condições de desso-

mas da conscin em evolução, com atuação dos paraengramas autassistenciais: 
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1.  Primeira dessoma. O descarte do soma e dos engramas, permanecendo os paraengra-

mas. 

2.  Segunda dessoma. O acesso a paraengramas avançados pelo descarte das energias do 

energossoma ainda restantes, no caso de a segunda dessoma ser sadia. 

3.  Terceira dessoma. A fase onde se supõe o uso de paraengramas avançados, codifica-

dos por autopensenizações isentas de símbolos, formas, espaço e tempo, de maneira a viver conti-

nuamente em cosmoconsciência e comunicar-se em conscienciês. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfa-

bética, 29 características, manifestações ou expressões do comportamento pessoal da consciência 

intrafísica, no dia a dia, facultando, ao pesquisador(a) interessado(a) a identificação dos paraen-

gramas para posterior desenvolvimento ou reciclagem intraconsciencial, conforme o caso: 

01.  Abrutado. 

02.  Afável. 

03.  Animalesco. 

04.  Anticonflitivo. 

05.  Atencioso. 

06.  Autocorrupto. 

07.  Autodefensivo. 

08.  Autodestrutível. 

09.  Autoprotetor. 

10.  Bajulador. 

11.  Belicista. 

12.  Brincalhão. 

13.  Ciumento. 

14.  Cosmoético. 

15.  Crítico. 

16.  Displicente. 

17.  Ditatorial. 

18.  Egoísta. 

19.  Energívoro. 

20.  Esclarecedor. 

21.  Inseguro. 

22.  Interassistencial. 

23.  Intolerante. 

24.  Isento. 

25.  Perfeccionista. 

26.  Procrastinador. 

27.  Respeitoso. 

28.  Sereno. 

29.  Tímido. 

 

Técnica. No âmbito da Cosmoconscienciologia, eis, por exemplo, listados em ordem al-

fabética, 6 temas passíveis de serem abordados continuamente, na técnica da autorreflexão de  

5 horas, favorecendo a consolidação de neoparaengramas avançados: 

1.  Cosmoética. 

2.  Cosmologia. 

3.  Desapego. 

4.  Maxifraternismo. 

5.  Projetabilidade. 

6.  Tudologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paraengrama autassistencial  indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

06.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  hominídea:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

10.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

11.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

12.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

15.  Périplo  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  PARAENGRAMA  AUTASSISTENCIAL  É  HIPÓTESE  AVAN-
ÇADA  CAPAZ  DE  EVIDENCIAR  A  AUTOSSUFICIÊNCIA  

EVOLUTIVA  ENQUANTO  CAMINHO  QUALIFICADOR  PARA 
A  CONDIÇÃO  DO  HOMO  SAPIENS  SERENISSIMUS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica os paraengramas autassistenciais nas 

automanifestações do dia a dia? Qual o esforço continuado na codificação de neoparaengramas 

autassistenciais avançados? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Em algum Lugar do Passado. Título Original: Somewhere in Time. País: EUA. Data: 1980. Dura-

ção:103 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Portu-
guês (em DVD). Direção: Jeannot Szwarc. Elenco: Christopher Reeve; Jane Seymour; Christopher Plummer; Teresa 

Wright; William H. Macy; George Wendt; Susan French; Richard Matheson; Jiri Voskovec; & Bill Erwin. Produção: 

Stephen Deutsch; & Ray Stark. Desenho de Produção: Seymour Klate. Roteiro: Richard Matheson, com base na própria 
obra Bid Time Return. Fotografia: Isidore Mankofsky. Música: John Barry. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: 

Mary Ann Biddle. Companhia: Rastar Pictures; & Universal Pictures. Sinopse: Jovem teatrólogo volta ao passado, 
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2.  Voltar a Morrer. Título Original: Dead Again. País: EUA. Data: 1991. Duração: 107 min. Gênero: Sus-

pense. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco; & Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Kenneth Branagh; Andy Garcia; Emma Thompson; Lois Hall; 
Richard Easton; Jo Anderson; Patrick Montes; Raymond Cruz; & Robin Williams. Produção: Lindsay Doran; Charles  

H. Maguire. Produção Executiva: Sydney Pollack. Desenho de Produção: Tim Harvey. Direção de Arte: Sydney  

Z. Litwack. Roteiro: Scott Frank. Fotografia: Matthew F. Leonetti. Música: Patrick Doyle. Montagem: Peter E. Berger. 
Cenografia: Jerry Adam. Companhia: Mirage; & Paramount Pictures. Sinopse: Detetive se vê sem pistas ao ser contra-
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P A R A E T I O L O G I A    P S I C O P A T O L Ó G I C A  
( P A R A C L Í N I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paraetiologia Psicopatológica é a especialidade conscienciológica apli-

cada ao estudo e à determinação da paracausa da psicopatologia a partir de análises, investigações 

e perscrutações dos parafatos, da holobiografia, da Paragenética, dos parafenômenos e da multidi-

mensionalidade envolvendo a consciência pesquisada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição etio deriva também do idioma 

Grego, aitía, “causa; motivo; acusação; reputação”. O terceiro elemento de composição logia pro-

cede do mesmo idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. A palavra etiologia surgiu no Século XIX. O quarto elemento de composição 

psico provém do mesmo idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O termo 

patologia vem do idioma Francês, pathologie, constituído pelos elementos de composição do idi-

oma Grego, páthos, “doença; paixão; sentimento”, e logia. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Ciência das paracausas psicopatológicas. 2.  Pesquisa da origem dos 

parafatos psicopatológicos. 3.  Análise multidimensional das patologias psíquicas. 4.  Estudo pa-

raetiológico dos transtornos psíquicos. 5.  Paragênese psiquiátrica. 6.  Compreensão da Parapsico-

fisiopatologia. 7.  Parainvestigação das síndromes psicopatológicas. 

Neologia. As 3 expressões compostas Paraetiologia Psicopatológica, Paraetiologia Psi-

copatológica Egocármica e Paraetiologia Psicopatológica Grupocármica são neologismos técni-

cos da Paraclínica. 

Antonimologia: 01.  Etiologia Psicopatológica. 02.  Origem intrafísica das patologias 

mentais. 03.  Anamnese psíquica. 04.  Avaliação biopsicossocial. 05.  Semiologia médica. 06.  Ge-

nealogia psiquiátrica. 07.  Súmula psicopatológica. 08.  Exame do estado mental. 09.  Análise da 

sanidade mental. 10.  Observação da psicopatologia fenomenológica. 

Estrangeirismologia: os insights sobre a recrudescência sintomatológica da vivência 

consciencial; o estudo da influência do Zeitgeist no aparecimento dos transtornos emocionais;  

a presença do Schadenfreude no temperamento pessoal; os skills paraperceptivos auxiliadores da 

pesquisa paraetiológica; a pesquisa do modus operandi consciencial secular; a abordagem mono-

dimensional do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM); a heurística atra-

vés da open mind. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao entendimento da percuciência parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa paraetiológica; a busca pelo entendi-

mento da origem das incoerências pensênicas; a pensenidade enquanto variável de estudo para  

o entendimento da Paraetiologia; a observação da repercussão do holopensene nosográfico da pa-

raprocedência; a atenção ao holopensene baratrosférico da cracolândia (Ano-base: 2012), da bo-

ca de fumo, do prostíbulo; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os pensenes ilógicos; o pre-

domínio do sen repercutindo no ene do pensene; a ausência de higiene pensênica. 

 

Fatologia: a dissecção analítica da influência do mecanismo consciencial prévio e atual 

na Paraetiologia Psicopatológica; a pesquisa aprofundada através da autocognição dos traços 

conscienciais envolvendo as síndromes psicopatológicas; a perscrutação do impacto do tempera-

mento na doença psíquica consciencial; as consequências do temperamento nas interrelações;  

a investigação dos trafares presentes na redução da autolucidez; a atenção, através da autopercep-
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ção, ao momento crítico de evidência do traço relacionado à psicopatologia; a atenção aos pensa-

mentos e atos inadequados à vontade pessoal; a autocrítica cosmoética embasando as parainvesti-

gações do emocionalismo pessoal; as autovitimizações apontando os fatores autolimitadores de 

ações pró-homeostasia; a indagação minuciosa dos pseudoganhos através da evidência da manu-

tenção do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, da vaidade e da pesporrência; o exame consci-

encial dos autenganos e das autocorrupções; a avaliação do nível de ignorância quanto ao benefí-

cio da conduta recicladora cosmoética autoimperdoadora; a pesquisa do impacto das infecções 

maternas no futuro neossoma; a análise dos acidentes de percurso e dos contratempos inesperados 

na gestação, no parto, na infância e na adolescência comprometendo a Genética; a investigação 

cuidadosa do soma e da Fisiologia, observando as consequências das viroses infantis, das altera-

ções hormonais, das variáveis genéticas, dos cuidados com a alimentação e da carga horária diária 

de sono nos diagnósticos psíquicos; a presença da repressão familiar, das negligências parentais  

e dos abusos infantis, evidenciada nas análises críticas dos fatos, gerando traumas emocionais re-

lembrados por toda a vida; as consequências das mágoas na fixação do período existencial; a pro-

cura da influência das companhias assediadoras, das cangas intrafísicas, das contaminações me-

sológicas e do encontro com grupos do passado nas causas diagnósticas; a averiguação de princí-

pios e valores personalíssimos; a importância da verificação dos hobbies pessoais; a acuidade na 

avaliação do evento-gatilho psiquiátrico; o efeito das seitas religiosas no aparecimento da psico-

patologia; os rituais miméticos de origem despercebida levando às patologias do passado. 

 

Parafatologia: a constatação, através da autexperimentação, da vivência do estado vi-

bracional (EV) enquanto ferramenta para o equilíbrio químico cerebral; a sinalética energética  

e parapsíquica auxiliando o entendimento da Paraetiologia na aura epilética, no ataque de pânico 

e no episódio dissociativo; o achado das paracausas psicopatológicas através da investigação das 

consequências holossomáticas das múltiplas vivências conscienciais; a análise criteriosa da ori-

gem holobiográfica da raiz temperamental; a realização do inventário psicopatológico paragenéti-

co; a pesquisa desvelando a presença dos rituais multimilenares patológicos nas paracausas psico-

patológicas; os insights diagnósticos fornecidos pelos amparadores de função; a influência da ho-

lobiografia e do curso grupocármico nas relações multidimensionais; a constatação das dificulda-

des interconscienciais levando às depressões gestacionais; as verificações pesquisísticas detalhis-

tas das possessões malignas nos surtos psiquiátricos; a observação ao gatilho pensênico da pos-

sessão; a afinização dos pensenes patológicos; a atenção à relação multisserial entre possessor  

e possesso; as cobranças multidimensionais interprisioneiras; as cangas extrafísicas levando à res-

trição da liberdade psíquica; as semipossessões não identificadas; o porta-voz do assediador na  

evidência psicopatológica; a detecção da sofisticação assediadora; a investigação cuidadosa das 

assimilações energéticas no ambiente do suicídio; a paranálise do estigma ambiental; os bagulhos 

energéticos reforçando a ligação da conscin em luto, depressiva, com o familiar dessomado; os 

acidentes e homicídios parencomendados através da utilização da conscin psicopatológica;  

o intoxicado por drogas ilícitas enquanto marionete multidimensional; a análise dos fatores extra-

físicos geradores, amplificadores e mantenedores dos vícios; a falta de domínio somático e pensê-

nico facilitando os assédios extrafísicos intermitentes; o estudo da manipulação retrocognitiva via 

paracérebro; o acesso à holomemória; a lembrança retrocognitiva traumática sobrevindo na me-

mória da conscin incauta; a influência imagística assediadora; a paravivência do congressus subti-

lis; a constatação do assédio pela presença dos orgasmos frustros; o reforço negativo da promis-

cuidade sexual da conscin realizado pela consciex energívora; as reurbanizações extrafísicas; a fi-

xação mental psicopatológica levando à transfiguração psicossomática da consciex; a higidez ide-

ativa da consciex após o descarte do soma comprometido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo percuciência parapsíquica–faculdades mentais hígidas; 

o sinergismo dissecção paradiagnóstica–exaustividade pesquisística. 
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Principiologia: o princípio da autocura; o princípio da inseparabilidade grupocármica; 

o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da indefensabilidade da ratificação de erro 

repetitivo autoconsciente; o princípio cosmoético de objetivar e atuar pelo melhor para todas as 

consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o limite autoimposto 

de autocura; a utilização do código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto garantia da heteroin-

vestigação paraetiológica ser interassistencial e não intrusiva. 

Teoriologia: a teoria do pensene avaliada no dia a dia; a teoria das interprisões grupo-

cármicas; a atenção à teoria da concausalidade interdimensional no tratamento da psicopato-

logia. 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da Projecioterapia;  

a técnica da assim; a técnica do acoplamento áurico; a técnica da tenepes; a técnica da clarivi-

dência; a técnica da desassim; as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica da autorreflexão de 

5 horas; a técnica de autencapsulamento utilizada na assistência realizada em ambientes com 

energias gravitantes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; 

o laboratório conscienciológico Cosmoconscientiarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico de retrocognições; o laboratório conscienciológi-

co Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Energossomato-

logia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito da assimilação energética junto ao assistido no entendimento da 

Paraetiologia Psicopatológica; o efeito do EV no auxílio às reciclagens pessoais; o efeito da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal na profilaxia das possessões; o efeito dos atos preté-

ritos interprisioneiros; o efeito evolutivo do entendimento dos assédios pessoais; o efeito grupo-

cármico da interassistência aos cobradores do passado; o efeito grupocármico das reciclagens 

pessoais; o efeito do contrafluxo na realização da tares. 

Neossinapsologia: as neossinapses esclarecedoras advindas da autorretrocognição;  

o abertismo consciencial favorecendo às neossinapses a partir do acesso às verpons. 

Ciclologia: o ciclo vítima (assediado)-algoz (assediador); as parapatologias cíclicas. 

Enumerologia: a Paraetiologia Sindrômica; a Paraetiologia Clínica; a Paraetiologia 

Diagnóstica; a Paraetiologia Holobiográfica; a Paraetiologia Paragenética; a Paraetiologia Mul-

tidimensional; a Paraetiologia Holomnemônica. 

Binomiologia: o binômio consciência energívora–megassediador; o binômio predispo-

sição genética–ações preventivas; o binômio EV–higidez pensênica; o binômio análise autocríti-

ca–autoincorruptibilidade; o binômio vítima-cobrador; o binômio energima–subjugação inter-

consciencial; o binômio (simbiótico) possessor-possesso; o binômio assédio intrafísico virtual– 

–assédio extrafísico. 

Interaciologia: a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; as interações 

energéticas; as interações conscienciais multidimensionais; os reflexos psicossomáticos evidenci-

ando as interações do passado com o presente; as interações anteriores entre assistente e assisti-

dos evidenciadas pelo rapport interassistencial; as interações multisseriais; a interação paracé-

rebro-cérebro; a interação Patologia-Parapatologia; a interação Patologia–assédio extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo Etiologia Psicopatológica–Paraetiologia Psicopatológi-

ca; o crescendo transtorno da identidade de gênero–mutante extrafísico; o crescendo da respon-

sabilidade interassistencial a partir do acesso às informações relativas de ponta; o crescendo as-

similação energética–clarividência elucidativa; o crescendo psiconeurocirurgia-paracirurgia. 

Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio Central Extrafísica da Ener-

gia (CEE)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade (CEV);  

o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio delírio-crendices-tradições; o trinômio 

vítima-algoz-Paradireitologia; o trinômio dimensão intrafísica–dimensão extrafísica–dimensão 
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energética; o trinômio consciência assediada–consciência assediadora–consciência assistente;  

o trinômio parapesquisístico detalhismo–exaustividade–isenção cosmoética; o trinômio causa or-

gânica–paracausa extrafísica–fenômeno composto. 

Polinomiologia: o polinômio isca humana inconsciente–conscin marionete–consciex sa-

télite–megassediador; o polinômio patopensenidade–intoxicação energética–crise aguda–blo-

queios energéticos–doença mental cronicificada–holopensene patológico; o polinômio masoquis-

mo-autovitimização-intencionalidade-depressão; o polinômio memória celular–cérebro–holome-

mória–paracérebro; o polinômio córtex temporal–interrelação cortical–córtex visual–paracére-

bro; o polinômio consener–íncubo–súcubo–congressus subtilis; o polinômio faculdades mentais–

–atributos conscienciais–parapsiquismo assistencial–assistência efetiva; o polinômio investigati-

vo DSM–CID (Classificação Internacional das Doenças)–Conscienciograma–autoparapsiquismo 

lúcido–Autodiscernimentologia. 

Antagonismologia: o antagonismo isca humana lúcida / isca humana inconsciente;  

o antagonismo remissão do sintoma / manutenção do assédio; o antagonismo autorremissão lúci-

da / remissão heteroprovocada; o antagonismo assédio extrafísico / ataque paraterapêutico;  

o antagonismo trauma agudo / trauma crônico; o antagonismo interprisão consciencial / assis-

tência interconsciencial; o antagonismo assistente lúcido / assediado; o antagonismo paraevi-

dência / Fenomenologia Psicopatológica; o antagonismo acumpliciamento com os valores so-

ciais patológicos–livre-arbítrio. 

Paradoxologia: o paradoxo da aceitação da autoimagem fidedigna à intraconscienciali-

dade pelo autoimperdoador cosmoético ser o primeiro passo para a recusa à autestagnação;  

o paradoxo das explicações dos cientistas eletronóticos sobre a realidade, por mais abrangentes 

e profundas, sempre estarem superficiais devido ao desprezo pelas concausas extrafísicas. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a política interplanetária envolvendo as transmi-

grações; a evoluciocracia; a ineficácia das políticas públicas de saúde mental quanto à multidi-

mensionalidade; a ignorância das políticas pedagógicas universitárias quanto à Paraetiologia;  

a meritocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do autesforço evolutivo; a ineficiência das leis intrafísicas do Direito 

Criminal para os crimes interprisioneiros evolutivos; a lei da interdependência evolutiva. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a eisoptrofobia; a fronemofobia; a gnosiofobia; a lissofobia;  

a psicofobia; a urifobia; as fobias enquanto fatores sustentadores do assédio multidimensional. 

Sindromologia: as afinizações interconscienciais na síndrome de Estocolmo; a síndro-

me da personalidade múltipla; as carências energéticas nas síndromes anoréxicas; a hipótese da 

raiz multidimensional da síndrome de Capgras; a hipótese da raiz holobiográfica da síndrome 

paranoide; as autovitimizações nas síndromes de distorção da realidade; a influência da multidi-

mensionalidade na síndrome da abstinência; os traumas de outras vidas nas síndromes fóbicas. 

Holotecologia: a psicologicoteca; a psicossomatoteca; a holobiografoteca; a holomne-

moteca; a parafenomenoteca; a medicinoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraetiologia Psicopatológica; a Paraclínica; a Holomemoriolo-

gia; a Parafenomenologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Paracirurgia; a Paratecnolo-

gia; a Autotemperamentologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Interassis-

tenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a consener; a consciex saté-

lite; o megassediador; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a is-

ca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolitano; o paciente; o paciente psiquiátrico; o viciado;  

o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o psiquiatra; o psicólogo; o com-
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passageiro evolutivo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluci-

ente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o parapsíquico; o pesquisador; o pré-serenão 

vulgar; o projetor consciente; o homem de ação; o atacadista consciencial. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolitana; a paciente; a paciente psiquiátrica; a viciada;  

a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a psiquiatra; a psicóloga; a com-

passageira evolutiva; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; 

a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a parapsíquica; a pesquisadora; a pré-serenona 

vulgar; a projetora consciente; a mulher de ação; a atacadista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens interassistentialis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens pathomimeticologus; o Homo sapiens pathologicus;  

o Homo sapiens insanus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo 

sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paraetiologia Psicopatológica Egocármica = a paracausa psicopatológica 

referente à vivência pessoal pretérita ocorrida pela ação da própria consciência; Paraetiologia Psi-

copatológica Grupocármica = a paracausa psicopatológica referente à vivência pessoal pretérita 

ocorrida pela ação da própria consciência quando em conjunto com grupo afim. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa ininterrupta; a cultura da Interassistenciolo-

gia; a cultura da preservação da memória; a cultura da permissividade. 

 

Etiopatogenia. A Medicina considera a Etiologia dos transtornos mentais com base no 

paradigma newtoniano-cartesiano-mecanicista, através da abordagem biopsicossocial, ou seja,  

a etiopatogenia devido aos fatores genéticos, psicológicos e sociais. 

Paraetiologia. A pesquisa da multidimensionalidade, a avaliação das interferências bioe-

nergéticas, a investigação das heranças paragenéticas, a ausculta da holossomaticidade e o escru-

tínio da pensenidade fazem-se necessárias na conscin psicopatológica em decorrência da multie-

xistencialidade da consciência. A Paraetiologia deve ser sempre considerada no entendimento das 

psicopatologias. 

Holomemória. A consciência carrega na holomemória vestígios sutis ou grosseiros de 

vivências anticosmoéticas e interprisioneiras. Cabe ao pesquisador assistente, autoparapsíquico, 

atento, compreender a parassinalização reflexa das cicatrizes do passado repercutindo no holosso-

ma atual para o auxílio à erradicação das paracausas psicopatológicas dos assistidos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paraetiologia Psicopatológica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Antítipo  extrafísico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 
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05.  Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

06.  Ato  de  pensenizar:  Autopensenologia;  Neutro. 

07.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

09.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

12.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

14.  Teleobiotipologia:  Ressomatologia;  Neutro. 

15.  Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

AS  PESQUISAS  RELACIONADAS  COM  A  IDENTIFICAÇÃO  

DA  PARAETIOLOGIA  PSICOPATOLÓGICA  SÃO  AS  BASES  

PARA  A  AUTOCURA  E  PARA  A  INTERASSISTENCIALIDA-
DE  ÀS  CONSCIÊNCIAS  COM  TRANSTORNOS  PSÍQUICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou pesquisas quanto aos parafatos envol-

vendo a origem dos distúrbios mentais? Esta pesquisa qualificou a assistência tarística? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Greyson, Bruce; Experiências de Quase-Morte: Implicações Clínicas; Artigo; Revista de Psiquiatria Clí-

nica; Bimensário; Vol. 34; S-1; 77 refs.; São Paulo, SP; 2007; páginas 116 a 125. 
2.  Moreira-Almeida, Alexander; Lotufo Neto, Francisco; & Cardeña, Etzel; Comparison of Brazilian Spiri-

tist Mediumship and Dissociative Identity Disorder; Artigo; Journal of Nervous & Mental Disease; Revista; Mensário; 

Vol. 196; N. 5; 3 tabs.; 34 refs.; Filadélfia; Pensilvânia; EUA; Maio, 2008; páginas 420 a 424. 
3.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores Alexander Steiner et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto;  43 ilus.; 1 microbio- 

grafia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 1 a 236. 

 

A. C. G. 
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P A R A E T O L O G I A  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paraetologia é a Ciência aplicada aos estudos dos modos extrafísicos de 

proceder ou da dissecção dos modelos paracomportamentais das consciexes como fatos parasso-

ciais e parafenômenos da Sociexologia, de modo multidisciplinar, multidimensional, multiexis-

tencial, holopensênico, holomnemônico, holossomático e holobiográfico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo Etologia deriva do idioma Latim, Ethologia, “Etopeia”, e este em-

prestado ao idioma Grego, Ethologia, “Etologia”. A acepção científica procede diretamente do 

idioma Inglês, Ethology, aplicada por John Stuart Mill (1806–1873) com o sentido de “Ciência 

que estuda a formação do caráter, entendido como conjunto de traços psicológicos e / ou morais”. 

Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos Paracomportamentos. 2.  Ciência das Paramanifesta-

ções Conscienciais. 3.  Ciência da Vida Extrafísica. 4.  Ciência da Eficienciolândia. 5.  Ciência 

da Formação do Caráter. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados da palavra Etologia: etó-

loga; etológica; etológico; etologista; etólogo; Megaetologia; paraetóloga; Paraetologia; parae-

tologista; paraetólogo. 

Neologia. O vocábulo Paraetologia e as duas expressões compostas Paraetologia Or-

topensênica e Paraetologia Patopensênica são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Etologia. 2.  Sociologia. 3.  Antropologia. 4.  Ciência da Deficien-

ciolândia. 

Estrangeirismologia: o Melexarium; o grey people; o megacurriculum vitae intermis-

sivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade autopensênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a intercomunicação entre as consciências; os fenômenos sociais; a Etologia 

Comparada; a Etologia Cognitiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a projetabilidade lúcida (PL); a vivência extrafísica pessoal (VEP); 

as sociexes; a Parassociedade; a Parassocin; a Parapoliticologia; a ignorância generalizada quanto 

à Sociexologia; a parapopulação majoritária da Terra; a Antissociexologia; as paracondutas;  

a mensuração dos paracomportamentos; as perspectivas paraetológicas; o paraéthos; o Paraetolo-

gismo; os desregramentos parassociológicos; o pararrastão; o arrastex; as comunexes atrasadas;  

a Baratrosfera; os parafenômenos parassociopatas; a paracaravana de assediadores; os acordos pa-

rassociais; o paraetograma; as comunexes evoluídas; a Interlúdio; as Centrais Extrafísicas; as 

práticas da tenepes; a ofiex; a interassistencialidade; os contatos da conscin lúcida com as cons-

ciexes; o Curso Intermissivo (CI). 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Cosmoeticologia; o laboratório cons-

cienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Enumerologia: a Paraetogenia; a Paraetognosia; a Paraetografia; a Paraetometria; a Pa-

raetocracia; a Paraetopeia; a Ontoparaetologia. 

Binomiologia: o binômio psiquismo-parapsiquismo; o binômio percepção-parapercep-

ção; o binômio realidades-pararrealidades. 

Trinomiologia: o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio Conviviologia-So-

ciologia-Parassociologia. 

Polinomiologia: o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsí-

quico. 

Antagonismologia: o antagonismo genealogista / parassociólogo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraetologia; a Parassociologia; a Sociexologia; a Extrafisicolo-

gia; a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; a Parafatuística; a Parafenomenologia; a Interas-

sistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Despertologia; a Parapercepciologia; a Paraco-

municologia; a Sociobiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin lúci-

da; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a se-

miconsciex; as consréus transmigráveis; as consréus órfãs; as conseneres; as vítimas da melex;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o paraetólogo; o paraetologista; os para-habitantes da Baratrosfera; o parecerista do 

Paradireito; o parapsicótico pós-dessomático; o paracomatoso; o mutante extrafísico; o satélite de 

assediador; o guia extrafísico amaurótico; o paranimal. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a paraetóloga; a paraetologista; as para-habitantes da Baratrosfera; a parecerista 
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do Paradireito; a parapsicótica pós-dessomática; a paracomatosa; a mutante extrafísica; a satélite 

de assediador; a guia extrafísica amaurótica; a paranimal. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraethologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens barathrus; o Homo sapiens interdimensionalis; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sa-

piens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paraetologia Patopensênica = aplicada aos estudos das manifestações 

das consciexes baratrosféricas; Paraetologia Ortopensênica = aplicada aos estudos das manifesta-

ções das consciexes lúcidas das comunexes evoluídas. 

 

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 Paraetologia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

07.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico. 

09.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  PARAETOLOGIA  É  ASSUNTO  DE  INTERESSE  PARA  

TODA  CONSCIN  TRABALHANDO  COM  A  TENEPES, OFIEX,  
PROJETABILIDADE  LÚCIDA  E  INTERASSISTENCIALIDADE  

CONSCIENCIAL,  EM  QUALQUER  NÍVEL  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se inteirou dos temas básicos da Paraetologia? 

Qual posicionamento ou opinião você mantém a respeito? 
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P A R A E V I D Ê N C I A  
( A U T O P A R A P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraevidência é a qualidade da pararrealidade, parafato ou parafenômeno 

evidente, com certeza manifesta, notadamente para a consciex ou a conscin projetada, vivencian-

do experiência autoconsciente, autopersuasiva, direta, insofismável para si própria. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo evidência deriva do idioma Latim, evidentia, “evidência; visibili-

dade; clareza; transparência; hipótese”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Parafato indubitável. 2.  Parafenômeno vivenciado. 3.  Parafato pa-

tente. 4.  Autovivência racional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo evidência: 

antievidência; autoevidência; evidenciar; evidente; evidentemente; heteroevidência; paraevidên-

cia; paraevidenciar; paraevidente. 

Neologia. Os 3 vocábulos paraevidência, autoparaevidência e heteroparaevidência são 

neologismos técnicos da Autoparapesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Evidência intrafísica. 2.  Fato biológico. 3.  Fenômeno humano.  

4.  Achismo inexperiente. 5.  Suposição pessoal. 

Estrangeirismologia: a pesquisa psi-theta; a evidenciação pessoal do fenômeno psi-the-

ta; o acid test da ofiex pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente o autodis-

cernimento da clarividência autoconsciente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das autopesquisas; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a minimização das dúvidas, conflitos e debates quanto à autossobrevivência; 

o suporte da autoconfirmação da hipótese conscienciológica; o megaparadigma consciencial;  

as evidências recolhidas por si; as provas documentais pessoais, subjetivas, intraconscienciais;  

a ociosidade das discussões ultrapassadas, materiológicas e acacianas; a competência pessoal da 

evidência tranquila; o nível incompatível entre a garantia do gêmeo univitelino com autoevidên-

cias e o desprovimento do outro gêmeo univitelino sem autoevidências; o descarte da ânsia infan-

til pela persuasão; o ato final de saber com racionalidade e lógica vivenciada; o autotestemunho 

de hoje superando propalados heterotestemunhos milenares; a real felicidade gerada pela autocer-

teza da evidência prioritária. 

 

Parafatologia: a paraevidência; a autoparaevidência; o fenômeno parapsíquico; o para-

fenômeno; o parafato; a paraprova pessoal direta; a obviedade extrafísica; a fundamentação pes-

soal  do parafato; o ato de se patentear o parafenômeno autocomprobatório; a autoconfirmação da 

multidimensionalidade pessoal; a comprovação da autoconscientização multidimensional (AM);  

a evidência de maior objetividade do paracorpo psicossoma na extrafisicalidade se comparado ao 

soma na intrafisicalidade; a autoridade da confiança da conscin lúcida parapsíquica; as ideias 

inatas do intermissivista impondo-se às ideias da conscin amnéstica vulgar; a maior relevância da 

evidência pessoal para seguir com a consciência na dessoma; a incomparabilidade entre a au-

toevidência e a heteroevidência; a força superior da prioridade da autoevidência; o estado vi-

bracional (EV) pessoal como a paraevidência mais prática e acessível. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Tecnologia: a técnica da banana technique (esnobação evolutiva). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscien-

ciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Enumerologia: a intraconsciencialidade e multidimensionalidade; a percepção e a para-

percepção; a prospectiva e a paraprospectiva; a realidade e a pararrealidade; a coisa e a paracoisa; 

o fato e o parafato; o fenômeno e o parafenômeno. 

Binomiologia: o binômio indício-evidência; o binômio evolução pessoal–evolução 

alheia. 

Trinomiologia: o trinômio autofilosófico nascer sozinho–comprovar sozinho–dessomar 

sozinho. 

Polinomiologia: o polinômio autoparapsiquismo–autoparaevidência–autocerteza relati-

va–autoinconflituosidade; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsí-

quico. 

Antagonismologia: o antagonismo apriorismose / evidência; o antagonismo autexperi-

mentação / heterexperimentação; o antagonismo preceitos científicos convencionais / técnicas 

paradigmáticas conscienciológicas. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapesquisologia; a Autopriorologia; a Parafenomenolo-

gia; a Parapercepciologia; a Paraevidenciologia; a Descrenciologia; a Seriexologia; a Tenepesso-

logia; a Ofiexologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista 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 reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista 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 reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evidens; o Homo sapiens perquisitor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoparaevidência = a evidência relevante e prioritária na atualidade in-

trafísica para a conscin lúcida intermissivista; heteroparaevidência = a evidência secundária na 

atualidade intrafísica para a conscin lúcida intermissivista. 

 

Autodescartes. À luz da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, com todo respeito aos direitos das consciências, em geral, 5 categorias racionais, lógicas  

e prioritárias de autodescartes essenciais, na área da Paradireitologia, para a conscin lúcida: 

1.  Autopriorologia: a autopriorização evolutiva descarta a Arte, a linha de atividade 

dos séculos e vidas humanas anteriores. 

2.  Autoparapercepciologia: a autossinalética parapsíquica descarta a Ciência Conven-

cional anacrônica. 

3.  Autevoluciologia: a inteligência evolutiva (IE) descarta as discussões acadêmicas 

ociosas dos ph.Deuses e ph.Deusas. 

4.  Paradigmologia: o megaparadigma conscienciológico descarta o paradigma newto-

niano-cartesiano internado atualmente na UTI. 

5.  Tenepessologia: as práticas pessoais, diárias, da tenepes descartam a religião de qual-

quer natureza ou origem. 

 

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 paraevidência, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Barreira  teórica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Paracientista:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  PARAEVIDÊNCIA  PESSOAL  DEVE  SER,  RACIONALMEN-
TE,  O  MEGAFOCO  PRIORITÁRIO  DAS  AUTOPESQUISAS 

DE  TODA  PESSOA  SOB  A  CANGA  DE  DÚVIDAS  QUANTO 
À  AUTOSSOBREVIVÊNCIA  APÓS  O  DESCARTE  DO  SOMA. 

 

Questionologia. O assunto da paraevidência interessa a você? Você já vive com paraevi-

dências tranquilas ou é, ainda, buscador ou buscadora-borboleta? 
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P A R A F A T O L O G I A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parafatologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, 

técnicos ou pesquisas dos parafatos, parafenômenos, eventexes, paraconjunturas, pararrealidades 

ou adventos extrafísicos relativos à consciência, conscin ou consciex. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. A palavra fato procede do idioma Latim, factum, “feito; ação; faça-

nha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição logia deriva do idio-

ma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos parafatos. 2.  Parafatuística. 3.  Parafenomenologia.  

4.  Pararrealidade. 5.  Extrafisicologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo parafato: parafáctica; parafáctico; parafacto; parafactual; Parafatologia; parafatual; Pa-

rafatuística; maxiparafato;megaparafato; miniparafato; neoparafato; retroparafato. 

Neologia. O vocábulo Parafatologia e as duas expressões compostas Parafatologia Ele-

mentar e Parafatologia Superior são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Fatologia. 2.  Fatuística. 3.  Ciência dos fatos. 4.  Fenomenologia.  

5.  Realidade. 6.  Intrafisicologia. 

Estrangeirismologia: o papel do laptop no registro dos parafatos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da projeta-

bilidade lúcida (PL). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parassingu-

laridade: parafato singular. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Parafatologia é Seção, fixa ou permanente, 

componente da Divisão Fatuística, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parafenomenologia; os parapensenes; a para-

pensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: a seção dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os parafatos da 

cotidianidade diuturna; as ações extrafísicas; os eventos parapsíquicos; o envolvimento pessoal 

com os parafenômenos; as consequências dos parafatos; os fatos da Parapercepciologia e as ver-

sões dos parapercepciologistas; o parafato revalidando o parafato científico; o parafato determi-

nando a parapesquisa; o parafato como evidência pessoal da sobrevivência da conscin; a análise 

minuciosa dos parafatos; a ignorância quanto aos parafenômenos; a holomaturidade consciencial 

de não brigar com os parafatos; a parapesquisa; a parabordagem; a dimenex; o eventex; a comu-

nex; a agendex pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico sadio; a paraverpon; a autoparaproce-

dência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 
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diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscien-

ciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Enumerologia: o parafato-chamariz; os parafatos vivenciados; o registro dos parafatos; 

o amparo de função; a assistência do tenepessista; a assistência do ofiexista; o código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Interaciologia: a interação Fatologia-Parafatologia; a interação reurbanização extrafí-

sica–reciclagem intrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio retroparafatos-parafatos-neoparafatos; o trinômio parapes-

quisas-paratécnicas-parachados. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo pararrealidade / fantasia. 

Politicologia: a parapsicocracia da Cognópolis. 

Filiologia: a parafatofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a parafatofobia; a parapsicofobia. 

Mitologia: a Antiteomitologia. 

Holotecologia: a parafatoteca; a parafenomenoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Parafatologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parassociologia; a Sociexologia;  

a Seriexologia; a Evoluciologia; a Paraprocedenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin projetada testemunha dos parafatos; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens semiextraphysicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parafatologia Elementar = os estudos dos fatos extrafísicos ocorridos 

com alguém diverso do pesquisador ou pesquisadora; Parafatologia Superior = os estudos dos pa-

rafatos pessoais dentro da cosmovisão da sincronicidade do fluxo das pararrealidades do Cosmos. 

 

Taxologia. De acordo com o universo da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 10 parafatos qualificados: 

01.  Parafato ambivalente. 

02.  Parafato assediador. 

03.  Parafato concomitante. 

04.  Parafato desassediador. 

05.  Parafato grupal. 

06.  Parafato imprevisto. 

07.  Parafato pessoal. 

08.  Parafato projetivo. 

09.  Parafato sincrônico. 

10.  Parafato surpreendente. 

 

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 Parafatologia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

2.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

3.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

5.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

6.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  ENTENDIMENTO  APROFUNDADO  DOS  PARAFATOS  DA 

COTIDIANIDADE  DIUTURNA  É  CONHECIMENTO  INDISPEN- 
SÁVEL  À  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  DE  TODA  CONS- 
CIÊNCIA,  CONSCIEX,  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Como encara você as pararrealidades da multidimensionalidade? A au-

toparaperceptibilidade supera a pressão das consciexes energívoras sobre você? 
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P A R A F E N Ô M E N O    D E    E F E I T O S    F Í S I C O S  
( P A R A F E N O M E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parafenômeno de efeitos físicos é a ação, efeito, fato ou ocorrência para-

psíquica sobre a matéria, através da exteriorização ectoplásmica pelo sensitivo ou da manipulação 

do ectoplasma pelas consciex ou conscin projetada, promovendo manifestações palpáveis na di-

mensão intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo fenômeno deriva do idioma Latim, phaenomenon, “fenômeno; 

aparição”, e este do idioma Grego, phainómenon, “coisa que aparece”. Surgiu no Século XVII.  

A palavra efeito vem igualmente do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma causa”. 

Apareceu no Século XIII. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Parafenômeno objetivo. 2.  Parafenômeno observável; parafenômeno 

tangível. 3.  Parafenômeno de efeitos materiais. 

Neologia. As 3 expressões compostas parafenômeno de efeitos físicos, parafenômeno de 

efeitos físicos comum e parafenômeno de efeitos físicos raro são neologismo técnicos da Parafe-

nomenologia. 

Antonimologia: 1.  Parafenômeno subjetivo. 2.  Parafenômeno mentalsomático. 3.  Pa-

rafenômeno impressivo. 4.  Parafenômeno telepático. 

Estrangeirismologia: o período clássico de l’éctoplasmie; o modismo do tabuleiro  

ouija; os shows parapsíquicos; as psicokinesis nos fenômenos de poltergeist; o be alert 

consciencial; o accident proneness. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à utilização do ectoplasma para assistência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parafenomênico; o holopensene parapsíquico;  

a Pensenologia Parapsíquica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nosopensenes; a nosopense-

nidade; os exopensenes; a exopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o ho-

lopensene das sessões de efeitos físicos; o holopensene das paracirurgias; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a metapsíquica objetiva; as sessões públicas parapsíquicas realizadas no Sé-

culo XIX; o Século XIX sendo a Era de Ouro dos parafenômenos de efeitos físicos; as fraudes 

parafenomênicas; os experimentos de efeitos físicos sob vigilância ou controle de pesquisadores; 

o fato de os sensitivos de efeitos físicos serem examinados antes das sessões para evitar fraudes; 

os experimentos controlados comprovando os parafenômenos de efeitos físicos; os desvios da 

programação existencial (proéxis) dos parapsíquicos ectoplastas gerados pela vaidade, exibicio-

nismo e ganância financeira; a influência do ectoplasta no estado emocional das pessoas presentes 

no mesmo ambiente; a queda repentina de pratos ou talheres das mãos do sensitivo; a queima ou 

estouro de lâmpadas; os ruídos de pancadas em madeira ou metal; a casa malassombrada; o trava-

mento do computador; a interferência no microfone; o estouro de fio da rede elétrica sem motivo 

aparente; o cabo de segurança partido nos esportes radicais mesmo com todas as medidas de se-

gurança; a brincadeira irresponsável do jogo do copo; a atuação das crianças ou adolescentes en-

quanto epicentros de efeitos físicos; a desorganização consciencial do ectoplasta predispondo aci-

dentes de percurso; o ato de entortar talheres através do ectoplasma; a hipótese do macrossoma 

especializado em parafenômenos de efeitos físicos. 
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Parafatologia: os parafenômenos de efeitos físicos; os efeitos físicos assediadores ge-

rando o desequilíbrio emocional do sensitivo ectoplasta; o fato de os parafenômenos de efeitos fí-

sicos complexos serem mais raros; a existência de efeitos físicos frequentes;o parafato de os raps, 

quando inteligentes, não serem devidos a estalos ocasionados pela umidade da madeira; os raps 

representando letras do alfabeto no tabuleiro de ouija; o movimento de objetos a distância;  

o aumento ou diminuição do peso dos objetos; a movimentação de objetos pesados e volumosos 

sem o contato físico; a formação de hastes ectoplásmicas e fios fluídicos pelo sensitivo de efeitos 

físicos; a utilização do ectoplasma pelas consciexes para mover os objetos; o parafenômeno de 

efeitos físicos produzido através da projeção da consciência (PC); os sons produzidos no ar; os 

instrumentos musicais tocando sozinhos; a impressão de marcas e imagens, entre elas, impressões 

digitais, palmas de mãos, punhos, pés e rostos em material moldável; o voo de objetos ou pedras; 

as correntes de ar; o bater de portas; as marcas, riscos, desenhos e escritos em paredes e assoa-

lhos; a aparição de fantasmas; os acidentes de percurso; a blindagem energética evitando a auto 

ou heterodessoma em acidente graves; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático pro-

movendo a remissão de minidoenças; a remissão de doenças graves através da paracirurgia;  

a heterajuda através da doação de ectoplasma; a exteriorização de energias revigorantes; o efeito 

físico promovido através da elongação do psicossoma; os partos de bebês e cirurgias realizadas 

através do parafenômeno da bilocação física pelo sensitivo Eurípedes Barsanulfo (1880–1918);  

o parafato de os fenômenos de efeitos físicos poderem ocorrer na claridade; a chuva promovida 

através da exteriorização de energias conscienciais (ECs); o parafenômeno de efeitos físicos sen-

do prova da imortalidade da consciência; a desmaterialização de armas pela Serenona Monja. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parafenômeno de efeitos físicos–mensagem extrafísica;   

o sinergismo projetivo energossoma–psicossoma lastreado; o sinergismo patológico riscomania- 

-ectoplasmia. 

Principiologia: o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio do omniquestiona-

mento pesquisístico; o princípio da prevalência conteudística nos parafenômenos de efeitos físi-

cos; o princípio da aplicabilidade dos parafenômenos cosmoéticos; o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da imortalidade da consciência; o princípio da interassistencialidade 

fraterna. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à prática dos parafenôme-

nos de efeitos físicos. 

Teoriologia: a teoria espírita; a teoria da Metapsíquica; a explicação deficitária dos pa-

rafenômenos através das teorias materialistas; a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria do 

paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica da exteriorização de ectoplasma; as técnicas paracirúrgicas; as 

técnicas de pesquisa dos parafenômenos de efeitos físicos; as técnicas de anotação e interpreta-

ção dos parafenômenos de efeitos físicos; as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo;  

a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica da soltura energossomática; a técnica de 

encapsulamento energético. 

Voluntariologia: o voluntariado interdimensional das sessões de efeitos físicos; o sensi-

tivo de efeitos físicos epicon voluntário nas paracirurgias; o voluntariado doador de ectoplasma; 

os voluntários da Conscienciologia ectoplastas; os voluntários da Associação Internacional de 

Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); os voluntários da Associação Internacional de Pes-

quisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB). 

Laboratoriologia: o labcon resultante da teática pesquisística em parafenômenos de 

efeitos físicos; o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia; os estudos e aplicações da 

fitoectoplasmia enquanto laboratório consciencial (labcon) pessoal; o laboratório consciencioló-

gico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Paratecno-

logia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia. 

Efeitologia: os paraefeitos de aniquilamento; os paraefeitos biológicos; os paraefeitos 

de combustão; os paraefeitos eletromagnéticos; os paraefeitos eletroquímicos; os paraefeitos es-

truturais; os paraefeitos fotogênicos; os paraefeitos mecânicos; os paraefeitos químicos; os para-

efeitos sonoros; o efeito impactante do parafenômeno de efeitos físicos; o efeito Hulk; o efeito 

concreto das cirurgias invisíveis; o efeito da maturidade parapsíquica nos parafenômenos de 

efeitos físicos avançados. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas do estudo teático dos parafenômenos de 

efeitos físicos; as neossinapses exigidas pelos parafenômenos de efeitos físicos; a doação de neu-

roectoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses no assistido; as neossinapses 

geradas pelas sessões de efeitos físicos. 

Ciclologia: o ciclo exteriorização de ectoplasma–manipulação do ectoplasma pela cons-

ciex–parafenômeno de efeitos físicos; o ciclo vivência do parafenômeno de efeitos físicos–inter-

pretação do conteúdo; o ciclo entorpecimento físico–descoincidência do holossoma–desmateria-

lização do soma–rematerialização do soma–retorno da sensibilidade orgânica; o ciclo desmate-

rialização do sensitivo–materialização de formas temporárias–rematerialização do sensitivo;  

o ciclo parafenômeno de efeitos físicos vivenciado–parafenômeno de efeitos físicos criticado–

conteúdo compreendido. 

Binomiologia: o binômio ectoplasmia–efeitos físicos; o binômio consciência-EC; o bi-

nômio fenômeno anímico–fenômeno parapsíquico; o binômio fenômeno pessoal–fenômeno gru-

pal; o binômio ectoplasmia conjunta–parafenômeno conjunto; o binômio paratécnica–parafenô-

meno de efeitos físicos; o binômio clarividência-semimaterialização. 

Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação conscin projetada–consciex 

promotora do parafenômeno; a interação sensitivo de efeitos físicos–consciex manifestante; a in-

teração dos amparadores técnicos no parafenômeno de efeitos físicos; a interação parafenômeno 

de efeitos físicos–contexto; a interação energia consciencial–ectoplasma; a interação neurecto-

plasmia-paracirurgias; a interação Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia–laboratório 

conscienciológico da Ectoplasmologia–Rede Interassistencial de Paracirurgia a distância. 

Crescendologia: o crescendo miniparafenômeno de efeitos físicos–maxiparafenômeno 

de efeitos físicos; o crescendo parafenômeno de efeitos físicos patológico–parafenômeno de efei-

tos físicos homeostático; o crescendo histórico Espiritismo-Metapsíquica-Parapsicologia-Cons-

cienciologia; o crescendo patológico ectoplasmia descontrolada–acidentes de percurso. 

Trinomiologia: o trinômio parafenômeno de efeitos físicos–realidade–pararrealidade;  

o trinômio autoparapsiquismo–parafenômeno de efeitos físicos–interpretação; o trinômio acumu-

lação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de parafenômenos de efeitos físicos;  

o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio ectoplastia–imaturidade– 

–macro-PK destrutiva; o trinômio ectoplasma–consciex manifestante–efeitos físicos; o trinômio 

projeção consciente–bilocação física–parateleportação humana. 

Polinomiologia: o polinômio experimento–parafenômeno de efeitos físicos–hipótese–de-

dução–conclusão. 

Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonis-

mo parafenômeno de efeitos físicos cosmoético / parafenômeno de efeitos físicos anticosmoético;  

o antagonismo focagem na essência do parafenômeno de efeitos físicos (mentalsomaticidade)  

/ focagem na moldura do parafenômeno de efeitos físicos (psicossomaticidade). 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais o sensitivo-ectoplasta é controlado nos ex-

perimentos menos fenômenos ocorrem; o paradoxo da sutileza e, ao mesmo tempo, da força dos 

parafenômenos de efeitos físicos; o paradoxo parafenômeno de efeitos físicos–maxidiscrição pes-

soal do sensitivo cosmoético. 

Politicologia: a política científica; a discernimentocracia; a lucidocracia; a meritocra-

cia; a parapsicocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16579 

Legislogia: a derrogação das leis da física realizada por Seres Serenões; as leis da 

Cosmoética aplicadas aos parafenômenos de efeitos físicos pró-evolutivos; a ineficácia das leis da 

física nas análises dos fenômenos paracirúrgicos; a lei do maior esforço aplicada à compreensão 

conteudística dos parafenômenos de efeitos físicos. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a parapsiquismofilia; a cogniciofilia; a para-

fenomenofilia; a neofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da conscin eletronótica; a síndrome do conflito de para-

digmas. 

Mitologia: a desmitificação dos parafenômenos de efeitos físicos. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a energossomatoteca; a criticoteca; 

a ciencioteca; a polemoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Conscienciologia; a Metapsíquica; a Para-

psicologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Discernimentologia; a Autoimpertur-

baciologia; a Projecioterapia; a Macrossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ectoplasta; a consciex materializada; a consciex promotora de pa-

rafenômenos de efeitos físicos; a consciex assediadora em fenômenos de poltergeist; o ser inte-

rassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o sensitivo de efeitos físicos; o pesquisador-sensitivo de efeitos físicos;  

o parapsíquico ectoplasta; o sensitivo de paracirurgia; o paracirurgião; o infante epicentro de pa-

rafenômenos de efeitos físicos; o pesquisador de parafenômenos de efeitos físicos; o esterilizador 

de parafenômenos; o fraudador de parafenômenos de efeitos físicos; o tenepessista; o projetor 

consciente; o ofiexista; o evoluciólogo; o Serenão; o sensitivo escocês Daniel Dunglas Home 

(1833–1886); o sensitivo brasileiro Eurípedes Barsanulfu; o sensitivo brasileiro Carmine Mirabel-

li (1889–1951); o sensitivo brasileiro José Arigó (1922–1971). 

 

Femininologia: a sensitiva de efeitos físicos; a pesquisadora-sensitiva de efeitos físicos;  

a parapsíquica ectoplasta; a sensitiva de paracirurgia; a paracirurgiã; a infante epicentro de parafe-

nômenos de efeitos físicos; a pesquisadora de parafenômenos de efeitos físicos; a esterilizadora 

de parafenômenos; a fraudadora de parafenômenos de efeitos físicos; a tenepessista; a projetora 

consciente; a ofiexista; a evolucióloga; a Serenona; a sensitiva italiana Eusápia Palladino (1854– 

–1918); a sensitiva inglesa Elizabeth d`esperance (1855–1918); a sensitiva inglesa Florence Cook 

(1856–1904); as irmãs sensitivas estadunidenses Catherine “Kate” Fox (1837–1892), Margaret 

“Maggie” Fox (1833–1893) e Leah Fox (1814–1890). 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens parapsychi-

cus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens ex-

perimentatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens semiextraphysicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parafenômeno de efeitos físicos comum = os raps; parafenômeno de 

efeitos físicos raro = a desmaterialização e rematerialização do sensitivo em local distante (para-

teleportação humana). 

 

Culturologia: a cultura da Parafenomenologia; a cultura do parapsiquismo assistencial 

cosmoético; a cultura da Pesquisologia; a cultura da Interassistenciologia Lúcida; a evitação da 

cultura do fenômeno pelo fenômeno; a cultura paracientífica da Conscienciologia; a cultura da 

criticidade cosmoética. 
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Fenômenos. Concernente à Parafenomenologia, eis, em ordem alfabética, 58 exemplos 

de parafenômenos de efeitos físicos produzidos pela manipulação do ectoplasma por meio de 

conscins e consciexes: 

01. Agênere. 

02. Aparição intervivos. 

03. Arco voltaico. 

04. Autocombustão espontânea. 

05. Autodessoma cardíaca e umbilical. 

06. Autotransfigurações. 

07. Bilocação física. 

08. Desmaterialização de objetos. 

09. Escrita direta. 

10. Estigmas somáticos ou chagas. 

11. Exteriorização da motricidade. 

12. Exteriorização da sensibilidade. 

13. Falsa chegada. 

14. Feto ectoplásmico. 

15. Grafoectoplastia. 

16. Incombustibilidade. 

17. Interferência em eletroeletrônicos (Micro-PK). 

18. Levitação de objetos. 

19. Levitação do sensitivo. 

20. Macropsicocinesia (Macro-PK destrutiva). 

21. Materialização de consciex. 

22. Materialização de objetos. 

23. Materialização de pontos luminosos. 

24. Materialização de projetor projetado. 

25. Materialização parcial. 

26. Meia-materialização. 

27. Mesas girantes. 

28. Multilocação física. 

29. Olorização. 

30. Paracirurgia projetiva. 

31. Paracirurgia sem instrumentos físicos. 

32. Paracirurgia utilizando-se instrumentos físicos rústicos. 

33. Para-hemostasia. 

34. Parapirogenia. 

35. Parassepsia. 

36. Parateleportação humana. 

37. Perda de peso do sensitivo durante as sessões de materialização. 

38. Pneumatofonia. 

39. Pneumatofonia projetiva (Voz direta). 

40. Poltergeist. 

41. Poltergeist projetivo. 

42. Possessão interconsciencial. 

43. Projeção do adeus. 

44. Projeção sonora. 

45. Psicofonia projetiva. 

46. Psicofonia. 

47. Raps. 

48. Raps projetivos. 

49. Regeneração somática. 

50. Semidesmaterialização do sensitivo. 
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51. Semimaterialização de consciex. 

52. Semimaterialização do projetor projetado. 

53. Sensibilização de fotografias por consciex. 

54. Telecinesia. 

55. Telecinesia projetiva. 

56. Transcomunicação. 

57. Transporte de objetos. 

58. Trilocação física. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parafenômeno de efeitos físicos, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Agênere:  Ageneticologia;  Neutro. 

02.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

03.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

04.  Crescendo  Metafísica-Parapsiquismo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Fenomenalidade:  Fenomenologia;  Neutro. 

07.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Olorização:  Parafenomenologia;  Neutro. 

11.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Toque  paraterapêutico:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

 

O  PARAFENÔMENO  DE  EFEITOS  FÍSICOS,  RECURSO  IN-
TERASSISTENCIAL  IMPACTANTE,  CHAMA  ATENÇÃO  PARA  

A  REALIDADE  MULTIDIMENSIONAL  POR  MEIO  DA  PSEU-
DODERROGAÇÃO  DAS  LEIS  FÍSICAS  ENTÃO  CONHECIDAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou parafenômeno de efeitos físicos? 

Qual o conteúdo do fenômeno apresentado? 
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P A R A F E T I V I D A D E    T E R A P Ê U T I C A  
( A U T O C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parafetividade terapêutica é o conjunto de ampla modalidade de afetos, 

humores e sentimentos transcendentes, compondo a psicossomaticidade sadia gerada por fenôme-

nos parapsíquicos vivenciados pela conscin, homem ou mulher, passíveis de desencadear, facili-

tar, gerar, induzir, propiciar, amplificar ou potencializar a autocura. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo afetividade deriva do idioma Latim, affectivus, “que exprime de-

sejo; afetivo”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo terapêutica procede do idioma Grego, thera-

peutikê, “Arte, Ciência de cuidar e tratar de doentes e doenças”, e este de therapeúo, “curar; tra-

tar; cuidar”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Parafetividade autocurativa. 2.  Parafetividade geradora de homeos-

tase holossomática. 

Neologia. As 3 expressões compostas parafetividade terapêutica, parafetividade tera-

pêutica básica e parafetividade terapêutica avançada são neologismos técnicos da Autoconscien-

cioterapia. 

Antonimologia: 1.  Parafetividade doentia. 2.  Parafetividade geradora de desequilíbrio 

holossomático. 

Estrangeirismologia: a reversão do zapping emocional; os critérios definidores do sen-

sation seeker. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

parafetivo. 

Coloquiologia. O ato de não carregar nas tintas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de saúde psicossomática; a autopensenidade gera-

dora de calor às experimentações; a autoincapacitação pela esquiva da troca de influências pensê-

nicas; o holopensene da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); os ortopensenes; a ortopen-

senidade; a natureza do carregamento da pensenidade. 

 

Fatologia: o estudo das tonalidades afetivas pessoais; a variação de brilho das experiên-

cias psíquicas; a mobilização mental em torno da ideia magna; a impotência da emoção em solu-

cionar dilemas evolutivos complexos; o autodiscernimento afetivo; a vida relacional amadureci-

da; a rigidez afetiva; os trafares psicossomáticos impeditivos da autopacificação; o vácuo auto-

cognitivo do monopólio coronochacral; o melindre em admitir a sentimentalidade; a deturpação 

apriorística do afeto em pieguismo frívolo; a autoconstrução da alexitimia; a negação do outro; as 

desrazões; o emocionalismo lacrimogêneo; o indiferentismo doentio quanto ao controle técnico 

da adrenalina; o equívoco teático entre autocontrole e frieza; a afabilidade às verpons; a predispo-

sição de ânimo sadia; a autocoerência emocional; a risibilidade mental autodesassediadora; a au-

sência de fervores cunhada na placidez da fisionomia; o desenvolvimento dos acordes psicosso-

máticos policármicos; o tônus afetivo basal de acolhimento; o humor favorável ao sobrepairamen-

to analítico; o ato de estar por inteiro na consecução da autoprescrição; a sabedoria dos sentimen-

tos; o reprocessamento emocional habitual e sem maiores esforços; a contenção cosmoética do fo-

go das paixões pessoais; a escuta técnica das correntes profundas do microuniverso; a inteligên-

cia em determinar os parâmetros afetivos pessoais homeostáticos; a adequação de abordagem au-

toconsciencioterápica da psicossomaticidade; o empenho em permanecer no estado de serenidade 

íntima; a opção pelo autodesassédio; a matriz cognitiva de benignidade; a descoberta dos louros 
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da interassistencialidade; a leveza pessoal aglutinadora; a antiofensividade cotidiana; o senso apu-

rado de generosidade; a bondade paragenética transbordante; o exemplo silencioso da manifesta-

ção de eutimia; a força da eudemonia cosmoética; o vínculo autêntico às ideias avançadas interas-

sistenciais; a megaciência da bondade. 

 

Parafatologia: a parafetividade terapêutica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a aura de saúde; a transcendência parapsíquica através da maternagem; o extrapolacio-

nismo parapsíquico por meio da autocientificidade; o irrompimento do psicossoma; a paracirurgia 

de repercussão holossomática; as paramizades; os encontros extrafísicos reforçadores de vínculos; 

os trabalhos extrafísicos conjuntos eclodindo o sentimento de parapertencimento; a paraconfina-

ça; a parasserenidade; a paragratidão; a anticonflitividade projetiva; o fenômeno parapsíquico ge-

rador de autocura; a paradmiração interconsciencial incondicional; o oxímoro parafetivo da isca-

gem assistida; o para-humor facilitador da tara parapsíquica abrangente; o senso lúcido de para- 

-humanidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico pudor quanto ao bem-estar–tolerância com 

sentimentos autodestrutivos; o sinergismo evoluciente-consciencioterapeuta; o sinergismo distan-

ciamento afetivo–cosmovisão; o sinergismo empatia–teática cosmoética; o sinergismo autoconfi-

ança-leveza; o sinergismo código pessoal de Cosmoética (CPC)–autoprescrição consciencioterá-

pica; o sinergismo entendimento teórico–vivência prática. 

Principiologia: o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio de o menos doente 

ajudar o mais doente. 

Codigologia: a dimensão afetiva do código de conduta pessoal; o valor atribuído ao có-

digo duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria do desenvolvimento das tonalidades afetivas e parafetivas; a teoria 

do autesforço evolutivo; a teoria da inteligência fixa; a teoria da inteligência moldável. 

Tecnologia: a técnica da respiração rítmica; a técnica da projecioterapia temática so-

bre a gratidão; a técnica da projecioterapia temática sobre a reconciliação; a técnica do autopo-

sicionamento quanto à gratidão; a técnica da construção do dicionário afetivo; a técnica da 

construção do dicionário parafetivo; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); 

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório cons-

cienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Ho-

meostaticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio In-

visível da Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito da gentileza na capacidade de heterodesassédio; o efeito da grati-

dão no estado de autocontentamento sereno; o efeito da disposição para se colocar no lugar do 

outro sobre a amplificação do senso de moralidade; o efeito do desapego da mágoa no desblo-

queio cardiochacral; o efeito de não pensar mal de ninguém sobre a estabilidade emocional; 

o efeito de dar a devida atenção social às necessidades alheias sobre o ganho de autoridade mo-

ral; o efeito do desejo de ser amado na incapacidade genuína de amar. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de sentimentos e parassentimentos in-

condicionais. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autodesconstrução-autorreconstrução; a supera-

ção do ciclo de aprisionamento doentio através do rancor-revide-autoculpa; o ciclo autoliberta-

dor heteroperdão-alívio-autaprazimento; a evitação do ciclo narcísico autanestesia–bulimia 

emocional; a nulificação do ciclo egocêntrico obtusidade conviviológica–impermeabilidade soci-
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al incooperativa; o rompimento com o ciclo de acordos tácitos mediocrizantes da amizade ocio-

sa; o ciclo de intercâmbio de trafores da amizade raríssima. 

Enumerologia: a parafetividade terapêutica teórica; a parafetividade terapêutica práti-

ca; a parafetividade terapêutica teática; a parafetividade terapêutica negligenciada; a parafetivi-

dade terapêutica valorizada; a parafetividade terapêutica autotransformadora; a parafetividade 

terapêutica cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio desassombro cosmoético–

–neofilia; o binômio tenepes-autoconsciencioterapia; o binômio saúde-doença; o binômio cane-

ta-papel; o binômio travão intocado–postergação da maturidade; o binômio cérebro-paracé-

rebro. 

Interaciologia: a interação pensamento-sentimento-energia; a interação autocura–in-

tervenção parapedagógica; a interação ensino–intervenção paraterapêutica. 

Crescendologia: o crescendo afeto-parafeto; o crescendo gratidão-paragratidão; 

o crescendo admiração-paradmiração; o crescendo senso de pertencimento–senso de paraper-

tencimento; o crescendo empatia-megafraternidade; o crescendo assistencial egocarmalidade- 

-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo eu emocional–nós parafetivo. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio pato-

lógico desconfiança-autoinsegurança-distimia; o trinômio autoconfiança-autossegurança-gene-

rosidade; o trinômio inteligência autoconsciencioterápica–parafetividade terapêutica–ação tra-

faricida. 

Polinomiologia: o polinômio afeto-emoção-humor-paixão-sentimento; o polinômio pa-

rafeto–paraemoção–para-humor–parapaixão–parassentimento; os desvios da afetividade através 

do polinômio embotamento-labilidade-monorritmia-inadequação. 

Antagonismologia: os aspectos afetivos e parafetivos do antagonismo adultidade / in-

fantilidade; o antagonismo desdém / supervalorização do afeto; o antagonismo influenciar / ser 

influenciado; o antagonismo afetar / ser afetado; o antagonismo tranquilidade íntima / autodes-

contentamento ansioso; o antagonismo androssoma / ginossoma quanto à tendência de erros da 

autopesquisa emocional; a visão monocular e simplista do antagonismo razão / emoção. 

Paradoxologia: o paradoxo do sentimento de não ter sentimento. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; 

a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da causa e efeito; a lei da evolução para todos. 

Filiologia: a autognosiofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a neofi-

lia; a patofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a fronemofobia; a hipengiofobia; a patofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Cinderela; a síndrome da autovitimização; a síndrome 

da insegurança; a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da ectopia afetiva. 

Maniologia: a mania de negação irrestrita do psicossoma; a mania de ser leniente com 

os aspectos patológicos da afetividade; a mania de esquiva da maturidade parafetiva. 

Mitologia: o mito de perda do controle através da experiência afetiva; o mito de perda 

do controle através da experiência parapsíquica. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a heuristicoteca; 

a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomatu-

rologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Homeostaticolo-

gia; a Perdonologia; a Paracerebrologia; a Paraclínica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o agendador consciencioterápico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólo-

go; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paratecnó-

logo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a agendadora consciencioterápica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; 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; a para-

tecnóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientio-

metricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perqui-

sitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens experiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parafetividade terapêutica básica = o conjunto de vivências parafetivas 

enriquecedoras desencadeante de autocura pontual; parafetividade terapêutica avançada = o con-

junto de vivências parafetivas enriquecedoras desencadeante de múltiplas autocuras. 

 

Culturologia: a cultura da autopacificação; a cultura da megaeuforização. 

 

Estágios. Sob a ótica da Consciencioterapia, a saúde das manifestações pensênicas rela-

tivas ao sen é processo contínuo e dinâmico, passível de dissecção através da heurística autocons-

ciencioterápica em 4 vertentes distintas e complementares, listadas em ordem funcional: 

1.  Infantilidade. A desconstrução da infantilidade afetiva quanto ao perfil psíquico de 

pedinte. Exemplos: a mágoa, o melindre, a desafeição, a ingratidão, o descontentamento, a autoin-

segurança. 

2.  Parainfantilidade. A desconstrução da infantilidade parafetiva quanto ao perfil pa-

rapsíquico de pedinte. Exemplos: o misticismo, o parapaixonamento, o congressus subtilis, o me-

do de consciexes. 

3.  Adultidade. A construção e a consolidação da adultidade afetiva quanto ao perfil psí-

quico de doador. Exemplos: o altruísmo, a gratidão, a satisfação benévola, a empatia, a cooperati-

vidade. 

4.  Paradultidade. A construção e a consolidação da adultidade parafetiva quanto ao 

perfil parapsíquico de doador. Exemplos: o senso de para-humanidade, a paragratidão, a eudemo-

nia cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a parafetividade terapêutica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Evoluciente:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

11.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

15.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DO  CONTEÚDO  AUTOCONSCIENCIOTE-
RÁPICO  DA  AUTEXPERIMENTAÇÃO  PARAFETIVA  CATALISA  

O  FENÔMENO  DA  AUTOCURA,  POR  MEIO  DA  AUTODES-
CONSTRUÇÃO  E  AUTORRECONSTRUÇÃO  COSMOÉTICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza de modo autoconsciencioterápico a para-

fetividade? Quais iniciativas tem empreendido para aprimorar essa condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Marco; & Carvalho, Rose; Para-afetividade: Proposição de Técnicas Consciencioterápicas; Ar-

tigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Vol. 1; N. 1; 2 E-mails; 28 enus.; 9 refs.; Organização Internacional de 
Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 46 a 57. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 89. 

3.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 

microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 

cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 571 a 676. 

 

M. A. A. 
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P A R A F I S S U R A    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A parafissura consciencial é o desarranjo ou desordem de natureza anticos-

moética na estrutura do microuniverso da consciência imatura, fixada por autodesorganização, 

desleixo e inexperiência, exigindo reparo, reciclagem intraconsciencial e reequilíbrio pessoal ante 

as prioridades da evolução consciente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra fissura vem do idioma Latim, fissura, “fenda; racha; abertura; 

greta; rachadura”, provavelmente através do idioma Francês, fissure, “pequena fenda de origem 

geralmente acidental em algo contínuo”. Apareceu no Século XVII. O termo consciência deriva 

do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Fissura parapatológica. 2.  Paralacuna cultural. 3.  Fissura paracul-

tural. 4.  Paralacuna intraconsciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo fissura: fis-

suração; fissurada; fissurado; fissuramento; fissurar; laringofissura; maxifissura; megafissura; 

parafissura; retrofissura. 

Neologia. As 3 expressões compostas parafissura consciencial, parafissura consciencial 

ignorada e parafissura consciencial autoconsciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Fissura consciencial. 2.  Fissura cultural. 3.  Lacuna cultural. 

Estrangeirismologia: a fissura pessoal exposta urbi et orbi; o evolutionary selfincrease; 

os acid tests antidispersão; a überwindung; o échec (a ação de aprender); o breakthrough evolu-

tivo; a learnability; o tour de force evolutivo; o kaizen; o Recexarium; as smart choices; o upgra-

de evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da imperturbabilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; os entropopensenes; 

a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os estultopensenes; a estulto-

pensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os 

nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a fissura da personalidade; o mapeamento das fissuras conscienciais; as fissu-

ras mínimas acumuladas; as fissuras intraconscienciais; a fissura tabagista; a fissura de caráter;  

a interassedialidade planetária enraizada em parafissuras conscienciais; a antipolicarmalidade. 

 

Parafatologia: a parafissura consciencial; a falta da autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ancoragem anacrô-

nica no próprio passado doentio; as paramimeses de condições parapatológicas; as ambições 

mundanas obnubilando as parapercepções quanto às realidades extrafísicas; o megatrafar fixado  

e manifesto em qualquer dimensão de manifestação consciencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergis-

mo autodesempenho-autossuperação; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial;  

o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo vontade decidida–inten-

ção sadia; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium prioritarius; 

o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da Descrenciologia vivenciado; o princí-

pio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio do autesforço insubsti-

tuível; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do “isso também 

passa”; o princípio autossuperador de acumular aprendizados; o princípio da prioridade com-

pulsória; o princípio da glasnost; o princípio da autocura; o princípio da evolução consciencial, 

inarredável e infinita. 

Codigologia: a Criteriologia autodiscernidora para identificar e questionar os códigos 

obsoletos ou inadequados; o código pessoal de Cosmoética (CPC) com base no estudo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a elaboração comprometida e sincera do código duplista de Cosmoética 

(CDC); a elaboração conjunta do código grupal de Cosmoética (CGC) sem hipocrisia nem louva-

minhas. 

Teoriologia: a teoria da Invexologia; a teoria da Recexologia; a teoria da inteligência 

evolutiva; a teoria do megafoco existencial; a teoria da Proexologia; a teoria da Consciencio-

metrologia; a teoria do cognopolitismo; a teoria do omnissocialismo no âmbito da Serenologia;  

a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da Consciex Livre; a teoria da reurbex; a teoria 

das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de observação, reconhecimento e aprendizado derivados dos pró-

prios erros; a técnica do detalhismo exaustivo; a técnica da circularidade aplicada aos desafios 

evolutivos; a técnica do inventariograma; as técnicas autoconscienciométricas depurando a auto-

verbação; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da qualificação contínua; a técnica da auto-

qualificação pensênica; a priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas de compe-

tição e emulação social; a técnica de energizar as interações descompensadas; o uso de técnicas 

de ampliação da lucidez e de autoconscientização multidimensional; as técnicas de autoqualifica-

ção cosmoética; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado da reeducação evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; 

o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imo-

bilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório cons-

cienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o labora-

tório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico diuturno da convivência na 

Cognópolis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; 

o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio 

Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível 

dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito halo da centragem consciencial; os efeitos catalíticos do autode-

sassédio; os efeitos sadios da correção imediata do erro identificado; o efeito do amadurecimen-

to conviviológico; o efeito da harmonização do círculo afetivo; o efeito halo da consolidação da 

dupla evolutiva; o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; os efeitos do egocentrismo 

adulto na produção de carências materiais, afetivas e energéticas insaciáveis; os efeitos das con-

cessões ao relaxe íntimo na prevenção das fissuras intraconscienciais. 

Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; o voluntariado 

pesquisístico proporcionando neossinapses; as neossinapses derivadas das tertúlias consciencio-

lógicas; as neossinapses criadas na elaboração de verbetes enciclopédicos; as neossinapses ori-
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ginadas dos debates periódicos; as neossinapses como decorrência do omniquestionamento; as 

neossinapses advindas da Holomaturologia. 

Ciclologia: os ciclo fase introdutória–fase executiva–fase conclusiva; o ciclo dos erros, 

acertos, reciclagens e autorretratações; a relevância do cérebro intelectualmente ativo em todo  

o ciclo etário da conscin lúcida; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo de descons-

trução de retroideia; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a identifi-

cação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; a imersão contínua  

e aceleração da história pessoal através do ciclo mentalsomático; o ciclo tempo de saturação– 

–tempo de relaxação; o ciclo autoconscienciométrico; a passagem para o ciclo evolutivo men-

talsomático ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição; o ciclograma evo-

lutivo; o ciclo patológico da vingança da lei de talião. 

Enumerologia: as metas egocêntricas; as feridas íntimas; as fraquezas emocionais; as 

carências energéticas; as imperfeições morais; as lavagens paracerebrais; as ignorâncias evoluti-

vas. As falhas de caráter; os vícios de temperamento; as instabilidades do afeto; as desrazões do 

pensamento; as incoerências do comportamento; as sombras da personalidade; as vulnerabilida-

des da consciência. 

Binomiologia: o binômio crise-interassistência; o binômio inspiração-transpiração;  

o binômio egão-orgulho; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autexperiência-ad-

cons; o binômio adcons-autossuperação; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio 

saldo da FEP–categoria da amparabilidade; o binômio ataraxia-Liberaciologia; o binômio crise 

de crescimento–desenvolvimento; a sabedoria da correção do binômio fissuras conscienciais–bre-

chas comportamentais (gaps da verbação). 

Interaciologia: a interação preceptor-aluno; a interação autassédio-autodesassédio; 

a interação autodesassédio-autossuperação; a interação aportes existenciais–retribuição na per-

formance autoproexológica; a interação materpensene pessoal–directrix–megafoco proexológico 

vivenciado; a interação retrovidas–vida atual. 

Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo Helenismo–Conscien-

ciologia; o crescendo descobrimento de talentos–maxiplanejamento–fase executiva–compléxis;  

o crescendo compreensão-reeducação-ressocialização; o crescendo egocarma-grupocarma-poli-

carma; o crescendo crise-crescimento; o crescendo preferências subumanas–preferências evolu-

tivas; o crescendo evolutivo vírus-Serenão; o crescendo artigo–aula–livro–obra-prima; o cres-

cendo tacon-tares; o crescendo casal incompleto–dupla evolutiva; o crescendo questão oportu-

na–solução libertadora; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo inversor calouro–in-

versor veterano; o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio 

grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio obser-

vação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio ideal megatrafor–megafoco– 

–materpensene pessoal; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio preconceito-discriminação- 

-estigmatização; o trinômio desafeto–desprezo–acepção de pessoas. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo problemática / solucionática; o antagonismo duplis-

mo evolutivo / vedetismo da promiscuidade estagnadora; o antagonismo policarma / egocarma;  

o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo 

consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo vontade de acertar / medo de 

errar; o antagonismo evolução / autocastração; o antagonismo estagnação / reconciliação; o an-

tagonismo belicismo / voliciolina pacifista; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo sec-

tarismo / universalismo; o antagonismo egão / policarmalidade; o antagonismo bem-estar / ma-

lestar. 

Paradoxologia: o paradoxo da mundividência mundana na consciex; o paradoxo de mí-

nimas físsuras predisporem a máximos desajustes; o paradoxo do erro exigir mais esforço  

e energia se comparado ao acerto evolutivo. 
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Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a teática da democracia pura; a lu-

cidocracia; a meritocracia evolutiva; a argumentocracia cosmoética; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo aplicado na vivência 

da autocoerência; a lei de causa e efeito; a lei da maior inteligência aplicada à manutenção da 

autolucidez; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei da meritocracia evolutiva. 

Filiologia: a crescendofilia; a questionofilia; a experimentofilia; a invexofilia; a tertulio-

filia; a autocriticofilia; a definofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera. 

Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito da autossupera-

ção da inibição sem exposição; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da acele-

ração evolutiva sem autodesassédio; o mito da aceleração espiral com base no esforço sem auto-

discernimento; o mito da aceleração pessoal com base na sede de poder; a mitoclastia inerente  

à condição do ser desperto; o mito do céu e inferno. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a biografoteca; a invexoteca; a cicloteca; a proexo-

teca; a parafenomenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Crescendologia; a Autossuperaciologia; a Rece-

xologia; a Cronoevoluciologia; a Atributologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia;  

a Intermissiologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Retrocogniciologia; a Proexologia;  

a Intencionologia; a Voliciologia; a Decidologia; a Coerenciologia; a Invexologia; a Teaticologia; 

a Holomaturologia; a Seriexologia; a Extrafisicologia; a Megafocologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a consréu. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sa-

piens experimentatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens evolutiologicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parafissura consciencial ignorada = a desordem de natureza anticosmoé-

tica na estrutura do microuniverso da consciência imatura, ainda protorreptiliana; parafissura 

consciencial autoconsciente = a desordem de natureza anticosmoética na estrutura do microuni-

verso da consciência imatura, conhecendo a própria condição, mas inteiramente alienada quanto  

à evolução consciencial prioritária. 

 

Culturologia: a cultura inútil; a Cultura da Paraterapeuticologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a parafissura consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

06.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

07.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

08.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 

 

TODA  DESORDEM  DE  NATUREZA  ANTICOSMOÉTICA, 
NA  ESTRUTURA  DO  MICROUNIVERSO  DA  CONSCIÊNCIA  

IMATURA,  EXIGE  REPARO  E  RECICLAGEM  INTRACONS-
CIENCIAL  ANTE  AS  PRIORIDADES  DA  AUTEVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém, autoconscientemente, alguma fis-

sura intraconsciencial? Por qual razão? 
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P A R A F Ô R M A    H O L O P E N S Ê N I C A  
( P A R A P R O C E D E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parafôrma holopensênica é o holopensene habitual da paraprocedência 

da conscin, homem ou mulher, quando na condição de consciex, nos períodos das intermissões. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo fôrma deriva do idioma Latim, forma, “aparência; seme-

lhança; maneira; aspecto; retrato; imagem; estátua; desenho; beleza; fôrma; molde; caixilho; mol-

dura; moeda cunhada”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento de composição holo proce-

de do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento provém do idioma 

Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. 

Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem igualmente do idioma Latim, sentimentum, 

através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; 

sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; 

opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia procede do idioma Francês, 

énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Parafôrma autopensênica. 2.  Receptáculo energético extrafísico.  

3.  Parafôrma holopensênica pessoal. 4.  Parafôrma holopensênica grupal. 

Neologia. As 3 expressões compostas parafôrma holopensênica, parafôrma holopensê-

nica homeostática e parafôrma holopensênica patológica são neologismos técnicos da Paraproce-

denciologia. 

Antonimologia: 1.  Fôrma holopensênica intrafísica. 2.  Receptáculo energético intrafí-

sico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente das autorre-

trocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a parafôrma holopensênica; o valor e os efeitos dos ortopensenes pes-

soais; os parapensenes. 

 

Fatologia: o entendimento do próprio ecossistema evolutivo; a abertura do caminho evo-

lutivo; a influência da parafôrma holopensênica na consecução da proéxis; o salvo-conduto para  

a posteridade pessoal; os recursos do passado útil aplicados no presente; as sincronicidades; os di-

videndos da interassistencialidade vivenciada anteriormente. 

 

Parafatologia: a atração das consciexes afins; a pararrealidade pessoal; a potência ener-

gossomática da conscin; a parapsicosfera da consciência; as autorretrocognições sadias; os múlti-

plos períodos intermissivos formadores da parafôrma holopensênica pessoal; a comunex Interlú-

dio como megafôrma holopensênica grupal dos alunos dos Cursos Intermissivos (CIs. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscien-

ciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 
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Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 

Interaciologia: a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação ações extrafí-

sicas–ações intrafísicas. 

Politicologia:  a parapsicocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: o combate à parapsicofobia. 

Holotecologia: a mnemoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a sincronoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraprocedenciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia;  

a Parapercepciologia; a Ofiexologia; a Seriexologia; a Holomnemônica; a Holobiografologia;  

a Para-Historiologia; a Interassistenciologia; a Parageopolítica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens evocator; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multi-

dimensionalis; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parafôrma holopensênica homeostática = a adstrita à alguma comunex 

evoluída; parafôrma holopensênica patológica = a encravada em paradistrito baratrosférico. 

 

Taxologia. De acordo com a Interassistenciologia, as parafôrmas holopensênicas das 

consciexes podem ser classificadas em duas categorias básicas: 

1.  Evoluída: em comunex cosmoética avançada, ortopensênica, interassistencial. 

2.  Atrasada: em algum nível da Baratrosfera, patopensênica, interpresidiária. 

 

Ofiexologia. Conforme o universo da Extrafisicologia, a parafôrma holopensênica tem 

relação direta e intensiva, em todos os casos, com a oficina extrafísica (ofiex) da conscin. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a parafôrma holopensênica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

06.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  PARAFÔRMA  HOLOPENSÊNICA  É  O  CONCEPTÁCULO  

BÁSICO  DA  AUTOPARAPROCEDÊNCIA,  ATUANDO  DECI-
SIVAMENTE  NA  PROJETABILIDADE  LÚCIDA  DA  CONSCIN  
E  NO  FUNCIONAMENTO  REGULAR  DA  OFIEX  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você tem ideia do nível ou qualidade da própria parafôrma holopensê-

nica durante as intermissões? Já aproveitou a parafôrma holopensênica como recurso projetivo? 
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P A R A G A F E  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A paragafe é o ato impensado, indiscreto ou desastrado representando ina-

bilidade extrafísica da consciex ou da conscin projetada. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra gafe vem do idioma Francês, gaffe, “inabilidade; despautério; 

rata”, emprestada do idioma Provençal Antigo, gaf, “gancho”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Gafe extrafísica. 02.  Paramancada; paramico. 03.  Paravexame.  

04.  Paralapso. 05.  Paracincada; parafiasco. 06.  Paradislexia. 07.  Autengano extrafísico.  

08.  Desacerto extrafísico. 09.  Falha extrafísica. 10.  Rata extrafísica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo gafe: gafar; 

gafejar; gafenta; gafento; megagafe; paragafe; supergafe. 

Neologia. O vocábulo paragafe e as duas expressões compostas paragafe desassistida  

e paragafe assistida são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Gafe. 02.  Mancada. 03.  Rata. 04.  Vexame. 05.  Autengano.  

06.  Sandice. 07.  Tolice. 08.  Jericada. 09.  Cincada. 10.  Disparate. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a má performance evolutiva; a nódoa no curriculum 

vitae multidimensional; o modus ratiocinandi desvairado; a Schadenfreude; o congressus subtilis; 

a repetição ad nauseam de automimeses dolosas; os lapsus linguae; o paraéthos inconveniente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autocogniciologia Extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da anarquia; os estultopensenes; a estultopenseni-

dade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os 

esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopense-

nes; a lapsopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopense-

nidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; a auto-

pensenização enrijecida em posicionamentos equivocados; a intoxicação reiterada da própria psi-

cosfera. 

 

Fatologia: a gafe; as gafes históricas; as gafes institucionais; a evitação das gafes cultu-

rais; o fato de quem evita as gafes na vigília física ordinária, evita também as paragafes; o erro de 

cálculo; o ato falhado; o desvio de rumo; as omissões deficitárias; as dislexias. 

 

Parafatologia: a paragafe; o paraconstrangimento; as manifestações extrafísicas inade-

quadas; a ausência da paraeducação pessoal; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; as paravivências majoritárias na Baratrosfera; a falta de traquejo parassocial; a ausên-

cia da paraelegância; a Paraetologia Equivocada; a ação extrafísica inadequada ao paracontexto;  

a inobservância das regras da paraconvivência; o ato da conscin projetada relutar em voltar para  

o corpo físico; o caradurismo extrafísico; a parassituação embaraçosa; o paraimpacto negativo 

causado nas paratestemunhas; a imaturidade consciencial denunciada; a jejunice parapsíquica 

óbvia. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da 

ratificação de erro autoconsciente. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para pautar os limites 

interassistenciais do não acumpliciamento; a ignorância quanto aos códigos parassociais. 

Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da cor-

respondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria se-

mântica; a teoria da argumentação; a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da 

lógica; o agravamento das dívidas na teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta; 

a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem 

ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica 

da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas para delimitação da 

margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as técnicas paraeducativas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressi-

vos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis; 

os efeitos desastrosos da falta de autocontrole emocional; os efeitos reeducativos da projeção as-

sistida vexaminosa; os efeitos do conhecimento sobre a pararrealidade na prevenção das para-

gafes. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo 

profilático escutar-ponderar-agir. 

Enumerologia: a paracomunicação imprópria; o paravisual inapropriado; a pararreação 

imatura; a paracuriosidade indiscreta; a paraconduta desrespeitosa; o paragesto inoporturno; a pa-

ravivência constrangedora. A desatenção; o pertúrbio; a disfunção; o prejuízo; a megaentropia;  

a frustração; a decepção. O deslize; o dislate; o vacilo; a distração; o malentendido; o desacerto;  

a escorregadela. 

Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio 

patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio 

autassédio-heterassédio; o binômio ignorância-inconsequência; o binômio indisciplina-arrogân-

cia; o binômio irreflexão-irracionalidade; o binômio culpa-vergonha. 

Interaciologia: a interação renitência em erro admitido–confiabilidade pessoal perdida. 

Crescendologia: o crescendo erro sustentado–erro agravado. 

Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tole-

rância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão;  

o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade 

física / maturidade mental; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo erro pontual / erro sistêmi-

co; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário; o antagonismo paraobtusidade / hiperacui-

dade extrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas se-

culares. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informati-

cocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. 
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Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a lei patológica de talião; a lei patológica 

da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;  

a lei de ação e reação; as leis do gersismo. 

Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofo-

bia; a epistemofobia; a hedonofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;  

a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico; 

a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autoviti-

mização. 

Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;  

a riscomania; a fracassomania. 

Holotecologia: a parafatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca;  

a cognoteca; a criativoteca; a polemoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Paraetologia; a Para-

patologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o projetor enxerido; o projetor pijamudo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a projetora enxerida; a projetora pijamuda. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens inexpertus; o Homo 

sapiens neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sa-

piens monoglota; o Homo sapiens mesmexologus; o Homo sapiens sustentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paragafe desassistida = o ato impensado, indiscreto ou desastrado repre-

sentando inabilidade extrafísica da conscin projetada sozinha, sem amparador extrafísico; paraga-

fe assistida = o ato impensado, indiscreto ou desastrado representando inabilidade extrafísica da 

conscin projetada e agravado pela presença do amparador extrafísico. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Multidimensiologia; os parâmetros paraculturais 

de comportamento. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 con-

dições gafentas a serem evitadas pela conscin projetada do corpo humano: 

1.  Adormecimento: a não sustentação da paralucidez em comunex evoluída. 

2.  Comoção: a emotividade deslocada desestabilizando o paracontato assistencial. 

3.  Condicionamento: a manutenção do paravisual com a roupa de dormir pelo projetor. 

4.  Desleixo: o atraso relativo recorrente aos paracompromissos diários da tenepes. 

5.  Devaneio: o corte da comunicação interdimensional com o amparador extrafísico. 

6.  Inconveniência: a abordagem inconveniente à consciex inabordável. 

7.  Malintenção: a intencionalidade doentia extrafisicamente inescondível. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paragafe, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Distúrbio  aleatório:  Parapatologia;  Neutro. 

06.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

07.  Equívoco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Escala  da  discrição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

13.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  IMPENSADO,  INDISCRETO  OU  DESASTRADO,  RE-
PRESENTANDO  INABILIDADE  EXTRAFÍSICA  DA  CONSCIEX  

OU  DA  CONSCIN  PROJETADA,  DEVE,  RACIONALMENTE,  
SER  ANALISADO  POR  TODOS  OS  PROJETORES  LÚCIDOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se projetor ou projetora autoconsciente, já come-

teu alguma paragafe? De qual teor? 
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P A R A G A N G U E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A paragangue é a associação de consciexes baratrosféricas, malfeitoras  

e assediadoras extrafísicas, vampirizando consciências intra e extrafísicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo gangue deriva do idioma Inglês, gang, “conjunto de utensílios 

que podem ser usados ao mesmo tempo; grupo de pessoas (que trabalham juntas; que trabalham 

em atividades antissociais ou contrárias à lei; que têm relações próximas e informais)”, e este do 

idioma Inglês Medieval, gang, “jornada; caminhada”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Parabando de consciexes enfermas. 2.  Gangue de guias amauróticos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo gangue: 

gângster; gangsterismo; gangsterístico; gangueira; gangueiro; gangueragem; paragangue; pa-

ragangueira; paragangueiro. 

Neologia. O vocábulo paragangue e as 3 expressões compostas paragangue mafiosa, 

paragangue vandálica e paragangue belicista são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Gangue. 2.  Galera humana. 

Estrangeirismologia: o Schadenfreude; o congressus subtilis; o Trafarium; a má per-

formance evolutiva; a nódoa no curriculum vitae multidimensional; o modus ratiocinandi desvai-

rado; a repetição ad nauseam de automimeses dolosas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade da Conviviologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de autodefesa bioenergética; o holopensene bara-

trosférico; os baratropensenes; a baratropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os en-

tropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopen-

senes; a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os grupopensenes doentios;  

a pressão holopensênica patológica subjugando as conscins incautas. 

 

Fatologia: o apedeutismo multidimensional ocasionando a vitimização coletiva da Socin 

Patológica aos heterassédios; as gangues humanas refletindo as gangues extrafísicas; as gangues 

de assaltantes, pichadores, toxicômanos e exterminadores; a associação de malfeitores. 

 

Parafatologia: as gangues de guias amauróticos; as pararrastaduras; os arrastexes; os pa-

rarrastões anticosmoéticos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a turma da paradelinquência; os paravínculos do gregarismo 

patológico; as paramizades nosográficas; a estrutura hierárquica das paragangues; a reprodução 

na Baratrosfera da avidez por sexo e poder; a sofreguidão por energias conscienciais (ECs); a pa-

railicitude; as possessões e as semipossessões interconscienciais; os homicídios coordenados pela 

paracriminalidade; a associação extrafísica de assediadores; as hipnoses extrafísicas; os objetivos 

primários da reurbex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo regressista da interassedialidade. 

Principiologia: o princípio da afinidade. 

Codigologia: os códigos paramafiosos; o Código Multidimensional dos Paradelitos. 
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Teoriologia: a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria das interprisões grupo-

cármicas. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; a técnica do en-

capsulamento energético. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da reurbex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito travão da grupalidade anticosmoética. 

Ciclologia: o ciclo gangueiro formação-desintegração; o ciclo vicioso da anticosmoé-

tica. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio patológico imoralidade- 

-amoralidade. 

Interaciologia: a interação patológica ilicitude-parailicitude; a interação interdimen-

sional gangueiro-paragangueiro. 

Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo ódio / amor; o antago-

nismo malestar / bem-estar. 

Paradoxologia: o paradoxo da subcerebralidade atuante na consciex. 

Politicologia: a assediocracia. As políticas reeducativas multidimensionais objetivando  

a inibição e dissolução de gangues e paragangues assediadoras. 

Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a lei patológica de talião; a lei patológica 

da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;  

a lei de ação e reação; as leis do gersismo; a lei do retorno patológico. 

Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofo-

bia; a epistemofobia; a hedonofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;  

a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico; 

a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autoviti-

mização. 

Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;  

a riscomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a conflitoteca; a psicossomatoteca; a abstratoteca; a infortunioteca;  

a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Desequilibriologia; a Extrafisicologia; a Para-

conviviologia; a Heterassediologia; a Baratrosferologia; a Desviologia; a Anticosmoeticologia;  

a Autenganologia; a Antidireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a paragangue; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin ele-

tronótica; a isca humana inconsciente; a quadrilha de consciexes assediadoras; a corja de cons-

ciexes satélites de megassediador; o bando de conseneres. 

 

Masculinologia: o vampiro extrafísico; o guia amaurótico; o megassediador. 

 

Femininologia: a vampira extrafísica; a guia amaurótica; a megassediadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens consener; o Homo sa-

piens toxicomaniacus; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens alcoolopathus; o Homo sa-

piens parapathologus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo 

sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sa-

piens neophobicus; o Homo sapiens occlusus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paragangue mafiosa = a associação de consciexes malfeitoras, ou asse-

diadoras extrafísicas, vampirizando consciências intrafísicas componentes de quadrilhas de mal-

feitores; paragangue vandálica = a associação de consciexes malfeitoras, ou assediadoras extrafí-

sicas, vampirizando consciências intrafísicas dedicadas ao vandalismo; paragangue belicista =  

a associação de consciexes malfeitoras, ou assediadoras extrafísicas, vampirizando consciências 

intrafísicas nos campos de guerra. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Extrafisicologia; a cultura da violência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Fauna  humana  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Parailicitude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEGAPROJETO  DA  REURBANIZAÇÃO  EXTRAFÍSICA 
DA  TERRA  OBJETIVA  DESFAZER  AS  ASSOCIAÇÕES 

DE  CONSCIEXES  BARATROSFÉRICAS,  ASSEDIADORAS 
E  VAMPIRIZADORAS  DAS  CONSCIÊNCIAS  CARENTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente, de algum tipo de paragangue? Já refletiu sobre o assunto? 
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P A R A G E N D A M E N T O  
( A U T O T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paragendamento é a tarefa seletiva do amparador funcional de escalonar 

os paracompromissos na agenda extrafísica diária de assistíveis do tenepessista veterano, segundo 

neoprioridades cosmoéticas, com vistas ao rendimento assistencial máximo na ordem paracrono-

lógica de paratendimentos interassistenciais meritórios.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”, 

derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O sufixo mento pro-

vém do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. 

Sinonimologia: 01.  Agendamento extrafísico. 02.  Escala de neoprioridades extrafísi-

cas. 03.  Paraorganização assistencial. 04.  Ordenação dos paracompromissos. 05.  Planejamento 

seletivo da agendex. 06.  Escalonamento extrafísico assistencial. 07.  Classificação de paracom-

promissos. 08.  Parapriorização de tarefas assistenciais. 09.  Escala de paratendimentos. 10.  Pauta 

assistencial extrafísica.  

Neologia. O vocábulo paragendamento e as duas expressões compostas paragendamen-

to usual e paragendamento inusual são neologismos técnicos da Autotenepessologia.  

Antonimologia: 1.  Paratendimento falho. 2.  Quebra de paraprotocolo assistencial.  

3.  Improvisação da parassistência. 4.  Cancelamento do paracompromisso. 5.  Paragenda atrasa-

da. 6.  Serão extrafísico.  

Estrangeirismologia: a técnica do scanner interconsciencial; os links de alta fidelidade 

com as Centrais Extrafísicas; a assistência multidimensional urbi et orbi; o valor inestimável do 

coaching extrafísico; o Energossomatorium; o upgrade assistencial; a importância dos études des 

moeurs para melhor assistir; o Projectarium na condição de parantecâmara assistencial; a mise en 

valeur dos méritos conscienciais; o pool extrafísico interassistencial; os autesforços en quête da 

autodesperticidade; a network multidimensional de parassocorristas; a utilidade do paramicro-

chip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à multidimensionalidade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenepes: 

roteiro autorrecinológico. Iscagem: pararmadilha fraterna. Tenepessista: parassistente social. 

Multidimensionalidade é paramonitoria. Tenepes: parafarmácia popular. Agendas reconfiguram 

ações. O tempo urge. O tempo ruge. 

Citaciologia: – Menageons le temps (Poupemos o tempo; Michel de Montaigne, 1533– 

–1592).  

Filosofia: a filosofia multidimensional; a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessístico; a assinatura pensênica interassis-

tencial; a autopensenização intrafísica; os parapensenes; a parapensenidade; os assistenciopense-

nes; a assistenciopensenidade os intencionopensenes; a intencionopensenidade; os contrapense-

nes; a contrapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a paracaptação da hete-

ropensenização antecipando a ação assistencial mais produtiva. 

 

Fatologia: o agendamento de compromissos sociais; o saldo autevolutivo determinando 

o mérito ou demérito consciencial de assistência; o desassédio emergencial; a interdependência 

assistencial; a incompreensão dos assistidos; a gratidão dos assistidos consolidando a Ficha Evo-
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lutiva Pessoal (FEP) do assistente; os 2 elementos fundamentais do Universo, consciência e ener-

gia; o estado íntimo da consciência; o clima interconsciencial; a captura das verdades relativas de 

ponta (verpons) durante atendimentos interassistenciais; os 12 megaconceitos do Memorando 

Conscienciológico; a coativação atributiva; a megaprovidência assistencial “em cima do lance”; 

os cargos públicos com assessoramento extrafísico permanente insuspeitado; o cultivo e amplia-

ção das relações interconscienciais de amizade; as tiranias tecnológicas globais assediando mi-

lhões de conscins simultaneamente, online; os comprometimentos ego, grupo e policármicos;  

a orientação interassistenciológica apontando os reais assistíveis merecedores; a discrição do as-

sistente quanto às assistências prestadas ou a prestar; o cancelamento da agenda social em prol da 

neoassistência imprevista; o valor do autabsolutismo cosmoético na dinâmica assistencial evoluti-

va; a autoimperturbabilidade indispensável nas mudanças bruscas de roteiro assistencial; a aprio-

rismose obstruindo o desenvolvimento parapsíquico assistencial; o treinamento intrafísico para  

a autotransafetividade vivida; a ingratidão compreensível da consciênçula inconsciente da assis-

tência recebida; a dificuldade no acesso assistencial ao mentalsoma da conscin anticosmoética 

inebriada pelos desmandos do poder temporal; a conexão e desconexão entre agenda intrafísica  

e agendex; o somatório assistencial qualificado consolidando o epicentrismo autolúcido. 

Parafatologia: o paragendamento; a vida dupla cosmoética da semiconsciexialidade;  

a necessidade do domínio do estado vibracional (EV) profilático; a parapreceptoria interconscien-

cial; a iscagem extrafísica inesperada atendendo ao paragendamento; a paratelepatia com o ampa-

rador extrafísico funcional; os paracompromissos desmarcados e / ou adiados, frustrados devido  

à indisponibilidade da conscin assistente; a ausência de privilégios humanos nos paratendimentos 

assistenciais; a escala de prioridades dos atendimentos interassistenciais; a prioridade da assistên-

cia e parassegurança de espaços públicos mantidas pelos amparadores extrafísicos; o paramonito-

ramento temporário à conscins políticas devido à magnitude das consequências coletivas do man-

dato; a identidade extra fixada de modo espontâneo pelos assistidos; as equipes volitativas auxi-

liando o paragendador; as consciexes comunicantes do Século XIX; a paraconcretude da ofiex;  

a biparacerebralidade ativa entre amparador extrafísico funcional e conscin assistente; o acopla-

mento energético terapêutico; o ataque paraterapêutico vivenciado pelo ofiexista; a semipossessão 

benigna na tenepes veterana de duas décadas; a casuística sofocliana dos paratendimentos confi-

denciais vividos pelo tenepessista veterano; a variedade e singularidade dos tipos de assistência 

prestadas pelo tenepessista; a interassistência multidimensional sofisticada; a interassistência mul-

tidimensional singela; as sincronicidades assistenciais em série; a possessão patológica holosso-

mática interconsciencial; a leitura da holosfera da conscin ou da consciex; o fenômeno da autopa-

rapsicofonia assinalando o neoparagendamento; o vampirismo energético; o conhecimento e res-

peito assistencial aos paraprotocolos autevolutivos; a convivência prazerosa com os amparadores 

extrafísicos; o programa multimilenar de intercâmbios interdimensionais; as “n” dimensões cons-

cienciais; os paraprocedimentos de sedação da consciex assediadora; os recessos parapsíquicos; 

os recessos projetivos; as contrações cranianas voluntárias e involuntárias na doação de neuroec-

toplasma; a manutenção da parassegurança nos trabalhos assistenciais; o paravínculo interassis-

tencial; os arquivos implacáveis da parapsicoteca revelando o real mérito da consciex dessomante 

paragendada; a interminável rapinagem energética das conseneres; as paratividades assistenciais 

profícuas no período antelucano; o descortino das pararrealidades conscienciais; o monitoramento 

do teleguiado autocrítico pelas Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência alvo–prioridade assistencial; o sinergismo 

amparo do assistente–amparo do assistido; o sinergismo da orientação interassistenciológica;  

o sinergismo das parassincronicidades; o sinergismo inspiração-atuação; o sinergismo assistên-

cia-paradever. 
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Principiologia: o princípio da integração interassistencial; a vivência do princípio da 

descrença (PD); o princípio da coerência; o princípio da prioridade; o princípio da atração dos 

afins; o princípio da autodisponibilidade; o princípio do autesforço assistencial crescente. 

Codigologia: as cláusulas parapsíquicas do código pessoal de Cosmoética (CPC); a de-

codificação da sinalética energoparapsíquica; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código 

do merecimento consciencial; o código paracultural; o código de valores evolutivos; os códigos 

intercomunicativos amparador-assistente. 

Teoriologia: a teoria do abertismo consciencial; a teoria da imperturbabilidade consci-

encial; a teoria e a prática (teática) da interassistencialidade; a teoria da conscienciocentragem;  

a teoria do amparo funcional; a teoria do vigilambulismo consciencial; a teoria da verbação 

consciencial; a teoria da interassistência; a teoria da autolucidez consciencial. 

Tecnologia: a técnica da tarefa assistencial do esclarecimento (tares); a técnica do aco-

plamento energético; a técnica da autopsicofonia; a técnica da biparacerebralidade; a técnica da 

madrugada; a técnica da  autorreflexão de 5 horas; a técnica da trirrecepção. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da autorgani-

zação; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Priorologia; o laboratório conscienciológico da Autodiscernimentologia; o laboratório conscien-

ciológico da Projeciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pré-Intermissiologia; o Colégio Invisível dos Epi-

cons; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Autodespertologia; o Colégio 

Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito benéfico da paramonitoria; o efeito equalizante do parassessora-

mento; o efeito produtivo da parapreceptoria; o efeito gratificante da paraconsultoria; o efeito 

homeostático do paracompanhamento; o efeito revitalizante do teleguiamento; o efeito tranquili-

zante do paragendamento. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses do paragendador; as neossinapses do assistente 

ativo; as neossinapses da interassistência lúcida; as neossinapses da intercooperação assistenci-

al; as neossinapses da parceria interassistencial; as neossinapses da coadjutoria técnica; as ne-

ossinapses da minipeça do maximecanismo assistencial. 

Ciclologia: o ciclo da alternância dessoma-ressoma; o ciclo projetivo; o ciclo da sessão 

tenepessológica; o ciclo assistencial grupocármico; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo da viti-

mização evolutiva; o ciclo da libertação evolutiva. 

Enumerologia: a agenda; o compromisso; a providência; a ação; a decisão; o dever;  

a conclusão. 

Binomiologia: o binômio interassistência-extrapolacionismo; o binômio equipin-equi-

pex; o binômio parapreceptor-preceptorando; o binômio reeducador-reeducando; o binômio 

compaixão-assimilação; o binômio Paratecnologia–tecnicidade assistencial; o binômio ampara-

dor-coadjutor. 

Interaciologia: a interação agenda social–agendex; a interação abordagem interconsci-

encial intrafísica–abordagem interconsciencial extrafísica; a interação intervenção-intercessão; 

a interação autencapsulamento-heterencapsulamento; a interação problema-solução; a interação 

mérito-resgate; a interação pontualidade intrafísica–parapontualidade; a interação intermissivis-

ta-paraprocedência. 

Crescendologia: o crescendo intuição-paratelepatia; o crescendo vivências intrafísi-

cas–paravivências multidimensionais; o crescendo euforin-euforex; o crescendo autoproéxis-ma-

xiproéxis-compléxis; o crescendo agenda social–agenda parassocial.  

Trinomiologia: o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio dependência-inde-

pendência-interdependência; o trinômio intenção-intrusão-desorganização; o trinômio autodis-

cernimento–hiperacuidade–autoconscientização multidimensional (AM); o trinômio pessoa-ho-

ra-lugar; o trinômio Geografia-Parageografia-paraorientação; o trinômio projeção-volitação- 

-autotransfiguração. 
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Polinomiologia: o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanha-

mento; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio otimismo-realis-

mo-fraternismo-Universalismo; o polinômio pré-tenepes–tenepes iniciante–tenepes veterana–te-

nepes 24 horas; o polinômio geoenergia-fitoenergia-zooenergia-hidroenergia; o polinômio eufo-

rin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin alternante / conscin trancada; o antagonis-

mo assistente monitorado / assistente manietado; o antagonismo amparador funcional / guia ex-

trafísico amaurótico; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo holomemória hígida  

/ amência consciencial; o antagonismo automonitoramento lúcido / mediunidade inconsciente. 

Paradoxologia: o paradoxo de o encontro com o amparador extrafísico ocorrer no en-

contro com o assistido; o paradoxo de quanto maior a autonomia assistencial do assistente vete-

rano maior docilidade na passagem do bastão ao amparador funcional; o paradoxo de a agiliza-

ção autevolutiva ocorrer em grupo; o paradoxo de o assistente poder ser assistido pelos assistí-

veis; o paradoxo do ataque paraterapêutico; o paradoxo da impactoterapia. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia direta; a Parageopolítica; a assistenciocracia; 

a amparocracia; a lucidocracia; a reurbanocracia. 

Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis paradireitológicas; as leis 

da Projeciologia; as leis interdimensionais; as leis do merecimento; a lei do maior esforço assis-

tencial parapsíquico; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a amparofilia; a recinofilia; a projecio-

filia; a autopesquisofilia; a extrafisicofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a extrafisicofobia; a assistenciofobia; a recinofobia; a auto-

pesquisofobia; a conscienciofobia; a recexofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autossantificação; a síndro-

me da dispersão consciencial (SDC); a síndrome do oráculo; a síndrome da dissonância cogniti-

va; a síndrome da postergação; a síndrome da dominação. 

Maniologia: a mania saudável da autopesquisa na ordem de prioridades; a mania do 

controle interconsciencial. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a ofiexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a socio-

teca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a cronoteca; a extrafisicoteca; a monitoro-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autotenepessologia; a Paracronologia; a Autorganizaciologia;  

a Parapedagogologia; a Taristicologia; a Coerenciologia; a Ofiexologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Parataxologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a minipeça humana do Maximecanismo Multidimensional Interassistenci-

al; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência 

multidimensionalista; a semiconsciex.  

 

Masculinologia: o parapreceptor; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista; o epicon 

lúcido; o extrafisicologista; o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o agente retrocog-

nitor; o autodecisor; o intermissivista; o amparador intrafisico; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 

o macrossômata; o conviviólogo; o cognopolita; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o escritor; 

o proexista; o proexólogo; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; 

o inversor existencial; o maxidissidente ideólogico; o parapercepciologista; o autopesquisador; 

o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação; o prometedor; o compromitente extrafisico. 

 

Femininologia: a parapreceptora; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista; a epicon 

lúcida; a extrafisicologista; a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a agente retrocog-
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nitora; a autodecisora; a intermissivista; a amparadora intrafisica; a compassageira evolutiva; 

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 

a macrossômata; a convivióloga; a cognopolita; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a escrito-

ra; a proexista; a proexóloga; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; 

a inversora existencial; a maxidissidente ideólogica; a parapercepciologista; a autopesquisadora; 

a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação; a prometedora; a compromitente extrafisica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapi-

ens assistentialis; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

intermissivista; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens  

multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paragendamento usual = aquele previamente inspirado pelo paragenda-

dor ao tenepessista; paragendamento inusual = aquele extrapauta do paragendador, imprevisto pa-

ra o tenepessista. 

 

Culturologia: a cultura do paragendamento; o cultivo da convivência com amparadores 

funcionais; a cultura multidimensional; a cultura projetiva; a cultura parapsíquica; a cultura pa-

ratelepática; a paracultura. 

 

Gescon. Pela Megagesconologia, dependendo da magnitude da obra, por exemplo, a me-

gagescon, o autorado conscienciológico abre possibilidades assistenciais intermináveis podendo 

impactar a agendex do autor tenepessista.  

Megaevocação. Conforme a Evocaciologia, gratos pelo esclarecimento assistencial rece-

bido através da obra tarística, os leitores evocam o autor. A megaevocação simultânea e coletiva, 

irradia ondas energéticas gratulatórias, sadias e diárias, dirigidas ao assinante da obra. 

Tenepes. Segundo a Holopensenologia, a partir desse vigoroso rapport virtual (holopen-

sene da obra), o autor, quando tenepessista, consorciado ao amparador do leitor assistível anôni-

mo, recebe orientação dos paragendadores autotenepessísticos para atuar diretamente na casuísti-

ca do assistido, caracterizando o paratendimento preferencial imprevisto pelo tenepessista-autor.  

Colheita. Consoante a Intermissiologia, a colheita intermissiva do livro conscienciológi-

co representa interface assistencial perdurável, mantenedora da conexão assistencial multividas 

gescon-autor-leitor, consolidando o saldo evolutivo da sementeira intrafísica do escritor-semeador 

cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paragendamento, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agendador  consciencioterápico:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático.  

04.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático.  

06.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

07.  Autoparabanho  confirmatório:  Parabanhologia;  Homeostático.  

08.  Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

09.  Biparacerebralidade:  Paracerebrologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16608 

10.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

11.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Paraprotocolo  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  SELETIVIDADE  DO  PARAGENDAMENTO  INTERASSISTEN-
CIAL  DA  TENEPES  VETERANA  OBEDECE  À  MERITOCRA-

CIA  COSMOÉTICA  DOS  ASSISTÍVEIS,  SOB  OS  PARAO-
LHOS  ATENTOS  DO  SUPERINTENDENTE  PARAGENDADOR.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu o paragendamento na atividade tene-

pessística diuturna? Qual tem sido o aprendizado interassistencial obtido com essa experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 

caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 
br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 11, 16, 18, 21, 24, 31, 33, 64, 72, 73, 76, 

81, 83 e 96. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; 
páginas 87, 406 e 730. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 171, 173, 

406, 407, 468, 539, 737 e 739. 
 

M. L. B.  
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P A R A G E N É T I C A    RE T R O S S O M Á T I C A  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paragenética retrossomática é o conjunto de paracaracteres holobiográfi-

cos interatuantes influenciadores da conscin em determinada vida humana pretérita (Retrossoma-

tologia), sendo fonte inestimável de pesquisas sobre a trajetória seriexológica e o status evolutivo 

da consciência até aquele momento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O segundo elemento de compsição genética procede do mes-

mo idioma Grego, genetikós, “que gera; que produz; relativo às forças produtoras”, de génesis, 

“fonte; origem; início”. O vocábulo genético apareceu no Século XIX. O terceiro elemento de 

composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. A palavra somático provém 

do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatik s, “do corpo; material; corporal”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Retroparagenética. 2.  Autorretropara-herança. 

Neologia. As 3 expressões compostas paragenética retrossomática, paragenética retros-

somática sadia e paragenética retrossomática doentia são neologismos técnicos da Holobiogra-

fologia. 

Antonimologia: 1.  Paragenética atual. 2.  Genética humana. 

Estrangeirismologia: as investigações quanto ao timeline holobiográfico pessoal; o me-

gacurriculum multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Retrocogniciologia Teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Parage-

nética: megarrevelador consciencial. 

Coloquiologia: as características pessoais das encadernações anteriores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os evoluciopensenes; a evolucio- 

pensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neo- 

pensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; as retrofôrmas holopensênicas; 

o holopensene pessoal da Retrocogniciologia Teática. 

 

Fatologia: as derivações da revelação seriexológica; os ricochetes proexológicos do vis-

lumbre holobiográfico; as obrigações interassistenciais atuais facultadas pelas retrodescobertas. 

 

Parafatologia: a paragenética retrossomática; a retroparagenética; a autovivência do es-

tado vibracional (EV) profilático potencializando a desassim; as características derivadas do tem-

peramento (Intraconscienciologia), dos retrobiotipos (Holossomatologia) e das retroconquistas 

evolutivas (Holocarmologia) influenciadores da retrovida analisada; as linhas de abertura do pró-

prio passado; as investigações da retromatriz consciencial; o olhar seriexológico atual permitindo 

paracaptações retrocognitivas; o resultado das experiências seriexológicas acumuladas; o cotejo 

entre a retroconsciencialidade e o retrocontexto existencial; as pegadas deixadas enquanto provas 

do nível de cosmoeticidade (Paradireitologia); a constituição do arcabouço cognitivo pluriexis-

tencial; a qualidade paragenética anterior; o estudo da retroparagenética nos Cursos Intermissivos 

Avançados (Parantecedenciologia); a Para-História Multiexistencial Pessoal; a Holomnemônica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Retrocogniciologia-Parageneticologia; o sinergismo 

memória-genética; o sinergismo proéxis atual–última vida; o sinergismo saber perguntar–saber 

interpretar; o sinergismo Retroparageneticologia-Macrossomatologia; o sinergismo ego pretéri-

to–ego preterível; o sinergismo Temperamentologia (self)-Mesologia (Zeitgeist). 

Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio do autorreve-

zamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva pluriexistencial; o princípio da 

descrença aplicado à Autosseriexologia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) atual visan-

do a recomposição grupocármica; o princípio evolutivo da Holorressomatologia; o princípio da 

restauração evolutiva. 

Codigologia: o amadurecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC), entrosado ao 

Manual de Prioridades Pessoais (MPP), ao longo da seriéxis. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da escala evolutiva das consciências; a te-

oria da autocobaia seriexológica; a teoria da megacalibragem intraconsciencial; a teoria da au-

todileção paragenética; a teoria dos gatilhos retrocognitivos; a teoria dos cons; a teoria dos nó-

dulos holomnemônicos. 

Tecnologia: a técnica do espelhamento interconsciencial; a técnica do detalhamento re-

trocognitivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; 

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio 

Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Te-

nepessologia. 

Efeitologia: o efeito da autosseriexialidade na conquista da holomaturidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para compreensão da paragenética re-

trossomática. 

Ciclologia: o ciclo background multiexistencial–neorressoma–espiral evolutiva; o ciclo 

seriexológico da minipeça lúcida (atividade); o ciclo autancestralidade-autogenograma. 

Enumerologia: as retrodileções; as retrocompanhias; as retroprofissões; as retrodoen-

ças; as retroconquistas; as retrolínguas; as retroprioridades. 

Binomiologia: o binômio intrassomaticidade-evolutividade; o binômio especialismo ho-

lobiográfico–atacadismo evolutivo; o binômio retrossenha pessoal–neorientação proexológica;  

o binômio refém da autocognição–paradever intermissivo; o binômio retrocognições-neosurpre-

sas; o binômio evolutivo gênero somático–consciência extrafísica. 

Interaciologia: a interação holopensene ambiental (Extraconscienciologia)–saldo evolu-

tivo pessoal (Intraconscienciologia); a interação raiz do autotemperamento–retrossenha–retropa-

ragenética; a interação Autoparageneticologia-Grupocarmologia; a interação Holobiografolo-

gia-Seriexogramologia; a interação retroposcênio-neoproscênio; a interação retroerros-neorre-

composições; a interação afinidade pensênica–aglutinação consciencial. 

Crescendologia: o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-parassincronicidades-neoconfirmações. 

Polinomiologia: o polinômio milênio-século-década-dia-minuto. 

Antagonismologia: o antagonismo autocrítica retrocognitiva / autexaltação seriexoló-

gica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das 

próprias experiências pretéritas; o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição 

física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas res-

trições somáticas; o paradoxo evolutivo interassistencial “quanto menos peço, mais ganho”;  

o paradoxo holomnemônico de ser mais fácil lembrar de vidas muito antigas em comparação às 

mais recentes; a aplicação do binômio paradoxal admiração-discordância às pesquisas da auto-

cobaia seriexológica. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva (Holocarmologia); a lucidocracia; a cognocracia. 
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Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do retorno (causa e efeito); as 

leis da proéxis; as leis da Parageneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo 

do Cosmos; a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a historiofilia; a neofilia; a proexofilia; a criticofilia;  

a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva de base retrocognitiva. 

Maniologia: o combate à nostomania. 

Mitologia: a eliminação dos mitos pessoais quanto ao próprio passado. 

Holotecologia: a parageneticoteca; a memorioteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; 

a biografoteca; a seriexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Holomemoriologia; a Seriexologia; a Re-

trocogniciologia; a Holossomatologia; a Para-Historiografologia; a Paraconscienciometrologia;  

a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a minipeça interassistencial; a conscin conscienciatra. 

 

Masculinologia: o seriexólogo; o holobiógrafo; o para-historiador; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a seriexóloga; a holobiógrafa; a para-historiadora; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parageneticus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo 

sapiens antecessor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sa-

piens temporalis; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paragenética retrossomática sadia = a herança holobiográfica predomi-

nantemente homeostática da conscin portadora de macrossoma em retrovida; paragenética retros-

somática doentia = a herança holobiográfica predominantemente nosográfica da consréu portado-

ra da síndrome de abstinência da Baratrosfera em retrovida. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica. 

 

Seriéxis. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a identificação da própria personalidade em 

determinada vida, ao longo da trajetória seriexológica, constitui trampolim para a deflagração de 

incontáveis possibilidades de novas pesquisas. 

Fio. Considerando a Parageneticologia, a conscin sensitiva pode arvorar, por exemplo, 

frentes de investigação acerca do passado da vida passada. Ou seja, prospectar nas manifestações 

pretéritas, indícios de vivências anteriores, ainda mais antigas, capazes de orientar aspectos prio-

ritários constituidores da holobiografia consciencial. 

 

Lente. Nesse contexto, observando a Orismologia, tais perquirições paracientíficas po-

dem ser otimizadas a partir do prisma de, pelo menos, 15 especialidades conscienciológicas prio-

ritárias, tidas ao modo de binóculos de longo alcance, ordenadas alfabeticamente a seguir com 

respectivos questionamentos afins (problemas de pesquisa): 

01.  Benignopensenologia. Quais retroexperiências propiciaram aquele amparo? 

02.  Cogniciologia. Quais retroexperiências provocaram aquela erudição aplicada? 

03.  Evoluciologia. Quais retroexperiências suscitaram aquele saldo evolutivo (FEP)? 

04.  Gesconologia. Quais retroexperiências motivaram aquela produtividade intelectual? 

05.  Grupocarmologia. Quais retroexperiências jungiram aquele grupo de convívio? 
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06.  Heuristicologia. Quais retroexperiências fecundaram aquela criatividade útil? 

07.  Holocarmologia. Quais retroexperiências iniciaram aquela interprisão grupal? 

08.  Holossomatologia. Quais retroexperiências constituíram aquele holossoma? 

09.  Intencionologia. Quais retroexperiências despertaram aqueles interesses pessoais? 

10.  Intraconscienciologia. Quais retroexperiências moldaram aquele temperamento? 

11.  Ocupaciologia. Quais retroexperiências alimentaram aquela vocação profissional? 

12.  Paracerebrologia. Quais retroexperiências formaram aquela matriz mental? 

13.  Parapercepciologia. Quais retroexperiências favoreceram aquele parapsiquismo? 

14.  Trafarologia. Quais retroexperiências induziram aquele megafardo pessoal? 

15.  Traforologia. Quais retroexperiências fortaleceram aquele megatalento pessoal? 

 

Detalhismologia. Concernente à Seriexologia, vale observar ser a paragenética retrosso-

mática passe partout holobiográfico, convindo aos interessados saber valorizar os detalhes retro-

cognitivos a fim de melhor interpretar os achados, tidos ao modo de indícios seriexológicos pes-

soais. Nesse sentido, eis, por exemplo, 15 aspectos relevantes, em ordem alfabética, a serem con-

siderados pela conscin interessada em expandir a compreensão e a cosmovisão quanto ao tema: 

01.  Aportes: as retroachegas existenciais (preparatórias e / ou consecutivas) denuncian-

do retribuições afins anteriores (Holocarmologia). 

02.  Áreas: a gama de retroatividades (profissionais e / ou lúdicas) denunciando raízes 

ocupacionais ou laborais anteriores (Atacadismologia). 

03.  Biotipo: a constituição do retrossoma (ginossomático ou androssomático) denun-

ciando genéticas e paragenéticas anteriores (Teleobiotipologia). 

04.  Epítetos: os retroqualificativos metonímicos (elogiosos e / ou injuriosos) denunci-

ando trafores ou trafares anteriores (Onomasiologia). 

05.  Erros: as retrocincadas (pessoais e / ou interconscienciais) denunciando inexperiên-

cias anteriores (Errologia). 

06.  Estigmas: as retromarcas genéticas (homeostáticas e / ou nosográficas) denunciando 

priorizações anteriores (Embriologia). 

07.  Façanhas: os retrofeitos existenciais (parciais e / ou completos) denunciando exper-

tise anterior (Complexiologia). 

08.  Grupos: as retrofamílias (nuclear, profissional, social e / ou intelectual) denuncian-

do vieses da grupocarmalidade anterior (Conviviologia). 

09.  Mentalidade: as retroideologias (criadas e / ou assimiladas) denunciando militân-

cias anteriores (Parcerebrologia). 

10.  Obras: a retrogesconografia (livros e / ou traduções) denunciando predileções  

e compromissos intelectuais anteriores (Bibliologia). 

11.  Polarizações: as retrobandeiras (levantadas e / ou defendidas) denunciando lideran-

ças anteriores (Liderologia). 

12.  Prole: os retrodiscípulos (homens e / ou mulheres) denunciando debates em tertú-

lias, escolas, salões, castelos, palcos, igrejas, iniciações ou academias anteriores (Coloquiologia). 

13.  Psicopatologias: os retrotranstornos psíquicos (inatos e / ou adquiridos) denuncian-

do doenças mentais anteriores (Paranosologia). 

14.  Temperamento: os retromodos individualíssimos (de agir e / ou reagir) denuncian-

do a personalidade anterior (Intraconscienciologia). 

15.  Verpons: as retroideias originais (grafadas e / ou verbalizadas) denunciando a heu-

risticalidade anterior (Neoverponologia). 

 

Objetivo. Atinente à Evoluciologia, dentre os findings holobiográficos prioritários ao in-

termissivista, vale lembrar, figuram aqueles capazes de evidenciar as bases formadoras ou os 

componentes principais da retrossenha pessoal, isto é, as marcas cognitivas deixadas pela própria 

conscin passíveis de revelar as pistas do itinerário multiexistencial de ontem, responsáveis pelas 

bases proexológicas de hoje. Megatrafor: paracondutor bidirecional. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paragenética retrossomática, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

06.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  paraperfilológico:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

10.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

11.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

12.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

14.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

 

A  RETROPARAGENETICOLOGIA  TEÁTICA  DEMONSTRA  

FATO  ÓBVIO,  PORÉM  SUPERPRIORITÁRIO:  DE  NIHILO  

NIHIL.  CABE  AO  SERIEXÓLOGO,  HOMEM  OU  MULHER,  
INSISTIR  NAS  AUTOINVESTIGAÇÕES  RETROCOGNITIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a própria trajetória holobio-

gráfica? Quais fatores podem ser considerados prioritários em tais hipóteses parapesquisísticas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 
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termos; 1 nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 1 a 310. 
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vista; Trimestral; Vol. 13; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 3 citações; 1 E-mail; 7 enus.; 1 tab.; 30 refs.; Associa- 
ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2009; 
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Vol. 10; N. 40; 3 casuísticas; 1 E-mail; 20 enus.; 31 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; 

Portugal; April, 2008; páginas 322 a 328. 
5.  Idem; Releitura Autobiográfica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; Seção: Temas da 

Conscienciologia; 1 E-mail; 20 enus.; 3 filmes; 2 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consci-

enciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 171 a 185. 
6.  Schneider, João Ricardo; Técnica para Desenvolvimento da Paracaptação Retrocognitiva; Artigo; Cons-

cientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 7 enus.; 6 refs.; Associação In-

ternacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; pági-
nas 312 a 321. 
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7.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
77, 123, 200, 206, 334, 377, 399, 468, 492, 508, 599, 616, 626 e 759. 

 

P. F. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16615 

P A R A I L I C I T U D E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parailicitude é a manifestação dolosa ou anticosmoética da consciência 

em dimensão extrafísica, seja da consciex ou da conscin quando projetada. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo ilícito deriva do idioma Latim, illicitus, “ilícito; proibido; vedado; 

ilegal”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ilicitude extrafísica. 2.  Ilicitude paralela. 3.  Paranticosmoeticidade. 

4.  Paradesviologia. 5.  Antijuridicidade extrafísica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo lícito: ilícita; 

ilícito; ilicitude; lícita; licitude; parailicitude. 

Neologia. O vocábulo parailicitude e as duas expressões compostas parailicitude cons-

cienciológica e parailicitude projeciológica são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Licitude. 2.  Cosmoeticidade. 

Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi desvairado; a Schadenfreude; o congressus 

subtilis; a repetição ad nauseam de automimeses dolosas; o Trafarium; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das ações extrafísicas pessoais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ilicitudes: 

pseudovantagens fugazes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal baratrosférico; os entropopensenes; a entropopen-

senidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; 

os morbopensenes; a morbopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os patopense-

nes; a patopensenidade sempre monovisiológica; os xenopensenes; a xenopensenidade; os noso-

pensenes; a nosopensenidade; o patrocínio da megapoluição holopensênica planetária. 

 

Fatologia: o heterassédio; o porão consciencial; a Paranosografia; as reproduções intrafí-

sicas das pararrealidades baratrosféricas. 

 

Parafatologia: a parailicitude; a ação da consciência contra a Paradireitologia; a atitude 

da consciência ignorante quanto à Cosmoeticologia; os assédios interconscienciais quando inter-

dimensionais; as semipossessões; as possessões interconscienciais; os bastidores das ilicitudes;  

a paracriminalidade; o submundo extrafísico; a parespionagem; os para-homicídios; os pararras-

tões; as vampirizações energéticas coordenadas; as paixões humanas reproduzidas ilusoriamente 

na extrafisicalidade; a mudança de parajurisdição na transmigrex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autopensenidade-Baratrosfera. 

Principiologia: o princípio da inexistência de inadimplência grupocármica; o princípio 

da intransferibilidade das autorresponsabilidades pelos atos cometidos. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); o Código Multidimensio-

nal dos Paradelitos. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abarcando os delitos e parade-

litos. 
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Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da reurbex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos das lavagens paracerebrais; o efeito nocivo das conseneres;  

o efeito halo da ilogicidade grupal. 

Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo vicioso da anticosmoética;  

o ciclo doentio da vingança. 

Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio ilicitude-pa-

railicitude. 

Interaciologia: a interação patológica amoralidade–distorção da realidade; a interação 

autassédio-heterassédio; a interação irracionalidade-ignorância; a interação reeducação-resso-

cialização. 

Crescendologia: o crescendo regressivo amoralidade-imoralidade; o crescendo centrí-

peto autocorrupção-heterocorrupção; o crescendo pseudoganho ilícito de hoje–perdas evolutivas 

multidimensionais; o crescendo séculos de viciações–milênios de reparações. 

Trinomiologia: o trinômio mal-dolo-ilicitude; o trinômio erronia-felonia-vilania; o tri-

nômio imprudência–imperícia–negligência autevolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio retrobiografia-retrovidas-retrossomas-retropensenes. 

Antagonismologia: o antagonismo amor / ódio; o antagonismo benignidade / maligni-

dade; o antagonismo licitude / ilicitude. 

Paradoxologia: o paradoxo da subcerebralidade atuante na consciex. 

Politicologia: a assediocracia (o regime da ditadura); a mafiocracia; a cerberocracia;  

a barbarocracia; a belicosocracia; a asnocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Sindromologia: a síndrome da patopensenidade. 

Maniologia: a patomania; a megalomania; a tiranomania; a toxicomania; a alcooloma-

nia; a hoplomania; a ludomania. 

Mitologia: as influências mitológicas baratrosféricas milenares. 

Holotecologia: a criminoteca; a nosoteca; a toxicoteca; a conflitoteca; a belicosoteca;  

a recexoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Paradesviologia; a Extrafisicologia; a Cosmoeti-

cologia; a Paradireitologia; a Paraconviviologia; a Transmigraciologia; a Evoluciologia; a Reedu-

caciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a paramarginália; as vítimas das paramáfias. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens animalis; a Homo sapiens arrationabilis; a Homo 

sapiens inconsciens; o Homo sapiens parailicitus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens he-

terobsidiatus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens inauthenticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parailicitude conscienciológica = a manifestação anticosmoética da 

consciex; parailicitude projeciológica = a manifestação anticosmoética da conscin quando 

projetada fora do soma. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16617 

Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura do conluio. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Interação  regressiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico. 

15.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

 

A  PARAILICITUDE  SE  INSERE  ENTRE  OS  COMPONENTES  

MANTENEDORES  DO  HOLOPENSENE  DOENTIO  DA  BARA-
TROSFERA  E  NAS  RAZÕES  DA  PROMOÇÃO  DA  REURBEX  

E  TRANSMIGRAÇÕES  INTERPLANETÁRIAS  EXTRAFÍSICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, recebe alguma repercussão das parailicitudes das 

consciexes doentes? Na condição de vítima? 
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P A R A I N A L I E N A B I L I D A D E  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parainalienabilidade é a qualidade da realidade ou pararrealidade inalie-

nável, característica dos bens, autoconquistas ou atributos pessoais da consciência, conscin ou 

consciex, em si, os quais, pela estrutura ou mecanismo de atuação da holocarmalidade no Cos-

mos, não podem ser alienados, tornados indisponíveis ou usurpados por outrem. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O prefixo in deriva do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo 

alienável procede do mesmo idioma Latim, alienare, “transferir para outrem o próprio direito de 

propriedade; ceder; vender; afastar; tornar estrangeiro; alterar; transformar; perturbar; perder os 

sentidos”. Surgiu em 1858. O vocábulo inalienável apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Parainalheabilidade. 02.  Parainaliabilidade. 03.  Paraintransferibili-

dade. 04.  Parainatingibilidade. 05.  Parairrenunciabilidade. 06.  Parairrevogabilidade. 07.  Parai-

napelabilidade. 08.  Paraimpermutabilidade. 09.  Paraindisponibilidade. 10.  Paraintocabilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo alienabili-

dade: alienação; alienada; alienado; alienador; alienadora; alienamento; alienante; alienar; 

alienatário; alienatório; alienável; inalheabilidade; inalheável; inaliabilidade; inaliável; inalie-

nabilidade; inalienação; inalienada; inalienado; inalienador; inalienar; inalienável; paraina-

lheabilidade; parainaliabilidade; parainalienabilidade. 

Neologia. O vocábulo parainalienabilidade e as duas expressões compostas parainalie-

nabilidade somática e parainalienabilidade parapsíquica são neologismos técnicos da Paradirei-

tologia. 

Antonimologia: 01.  Alienabilidade. 02.  Alheabilidade. 03.  Aliabilidade. 04.  Transfe-

ribilidade. 05.  Renunciabilidade. 06.  Apelabilidade. 07.  Revovabilidade. 08.  Permutabilidade. 

09.  Concedibilidade. 10.  Disponibilidade. 

Estrangeirismologia: a doação dos copyrights das obras escritas; o Scriptorium; o Neo-

pensenarium; o Heuristicarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

da autocognição quanto à Holocarmologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holocarmalidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; o autografopensene; a autografopensenidade; as assinaturas pensênicas pessoais; o fato de 

todo autografopensene ser definitivo, indelével e inalienável; a essência do livro como grafopen-

sene fixado inalienável; a interatividade dos grafopensenes pessoais com as outras consciências. 

 

Fatologia: o fato de não se conseguir usurpar o bem próprio da consciência somática 

(conscin); a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o fato de a conscin desfrutar de toda autorrealização;  

a conta-corrente policármica da consciência; ao contrário da usurpação (alheia), a consciência 

experimenta o fenômeno do extrapolacionismo das retrocognições (pessoais); ao contrário do 

plagiato, a consciência usufrui das próprias ideias, até em outras vidas intrafísicas; o aspecto se-

cundário das defesas de autorias e patrimônios intelectuais perante a interassistencialidade; as 

gestações conscienciais; as megagestações conscienciais; o apoderamento ilícito de coisas é sem-

pre relativo evidenciando a imaturidade evolutiva do usurpador; a prerrogativa da neoverpon 

criada; a neoverpon ou neografopensene inalienável; o destino pessoal inalienável; a liberdade de 

manifestação da Estilística pessoal; a marca pessoal inatacável; o rastro pessoal da proéxis; a im-

possibilidade, a rigor, do esbulho quanto à criatividade pessoal, cosmoética, intraconsciencial; as 
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falsificações da obra cosmoética dos outros como fatores de exaltação da condição evolutiva da 

consciência criadora; a intransferibilidade das autovivências e autocriações; a intencionalidade 

pessoal inalienável; o Direito personalíssimo inalienável; as realidades intransferíveis somente 

exercidas pelo titular; as posses intraconscienciais inalienáveis; as competências inalienáveis;  

a autorresponsabilidade inabdicável; o caráter indivisível e inalienável dos Direitos Humanos 

Fundamentais; os ganhos evolutivos, cosmoéticos, inalienáveis; os atributos intraconscienciais 

inalienáveis inerentes à personalidade humana; o saber como aquisição inalienável; a capacidade 

inalienável de a conscin lúcida escolher, decidir e optar como pensar, agir e ser; as aquisições ina-

lienáveis da consciência como capacidade de reflexão, exercício da auto e heterocrítica, autono-

mia e liberdade de escolha; a irrenunciabilidade da consciência à própria vida; a impossibilidade 

de a consciência extinguir-se; a impossibilidade do desaparecimento da consciência por meio do 

suicídio. 

 

Parafatologia: a parainalienabilidade; a autoria extrafísica inalienável; a impossibilidade 

da impenhorabilidade extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Parageneticologia; o laboratório cons-

cienciológico das retrocognições. 

Enumerologia: a parainalienabilidade autocosmoética; a parainalienabilidade autevo-

lutiva; a parainalienabilidade policármica; a parainalienabilidade paradireitológica; a paraina-

lienabilidade macroeconômica; a parainalienabilidade universalista; a parainalienabilidade ma-

xiproexológica. 

Binomiologia: o binômio Direito-Paradireito; o binômio princípio da descrença–auto-

pesquisas. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo Direito / Antidireito. 

Politicologia: a Meritocracia Cosmoética Universal; a democracia. 

Holotecologia: a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Cosmoeticologia; a Evo-

luciologia; a Policarmologia; a Holomaturologia; a Holofilosofia; a Intencionologia; a Autodis-

cernimentologia; a Parapercepciologia; a Autoproexologia; a Autografopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-
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mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parainalienabilis;o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens autopensenor; o Homo sapiens cognopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parainalienabilidade somática = a qualidade inalienável da conquista 

pessoal da erudição proexológica, prioritária, teática, da conscin lúcida; parainalienabilidade pa-

rapsíquica = a qualidade inalienável da conquista pessoal da autovivência da pangrafia por parte 

da conscin lúcida. 

 

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 parainalienabilidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Irresistibilidade:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

09.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

 

OS  AUTOGRAFOPENSENES,  EM  GERAL,  SÃO  AUTOMA- 
TICAMENTE  INSERIDOS,  DE  MODO  INDELÉVEL,  NO  MI- 

CROUNIVERSO  DA  CONSCIÊNCIA,  SEM  NENHUMA  POSSI- 
BILIDADE  DE  USURPAÇÃO  OU  PLAGIATO  POR  OUTREM. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já esteve envolvido em algum caso de intrusão 

quanto aos próprios direitos? Como se saiu cosmoeticamente da questão? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16621 

P A R A I N T E R C E P T A Ç Ã O    DE S A S S E D I A D O R A  
( D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parainterceptação desassediadora é a técnica conscienciológica de inter-

ceptar e neutralizar, de modo direto, as ações assediadoras de consciexes patológicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra intercepto deriva do idioma Latim, interceptus, “tomado; apa-

nhado; interceptado; roubado”, de intercipere, “tomar; apanhar na passagem; barrar; embargar; 

interceptar; subtrair; furtar”. Surgiu no Século XVII. O termo interceptação apareceu no Século 

XIX. O prefixo des procede do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição;  falta; se-

paração; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, asse-

dio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma 

Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Neutralização desassediadora. 2.  Desintrusão interconsciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo intercepta-

ção: intercepção; intercepcionismo; interceptada; interceptado; interceptador; interceptadora; 

interceptante; interceptar; interceptável; interceptiva; interceptivo; intercepto; interceptor; inter-

ceptora; interceptória; interceptório; intercipiente; megaparainterceptação; megaparaintercep-

tador; megaparainterceptadora; parainterceptação; parainterceptador; parainterceptadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas parainterceptação desassediadora, paraintercep-

tação desassediadora individual e parainterceptação desassediadora grupal são neologismos 

técnicos da Desassediologia. 

Antonimologia: 1.  Autassedialidade. 2.  Heterassedialidade. 3.  Desassistência. 4.  Anti-

desperticidade. 

Estrangeirismologia: o Despertarium; o strong profile interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da desassedialidade interconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; a linearidade constante da autopensenização; os cognopensenes; a cognopensenidade;  

a higienização holopensênica de psicosferas e ambientes; o escudo protetor da ortopensenização. 

 

Fatologia: as influências intrafísicas dos heterassédios extrafísicos; o labor de reeduca-

ção planetária; a vigilância nos indícios de interassedialidade; o entrave cosmoético e interassis-

tencial às investidas assediadoras. 

 

Parafatologia: a parainterceptação desassediadora; a ação do encaminhamento interas-

sistencial ou o afastamento técnico das consciexes invasoras de holopensenes e violadoras das au-

topensenizações das pessoas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego 

das energias conscienciais (ECs) como sendo o principal instrumento detonador dos desassédios 

interconscienciais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os bastidores do exercício tarís-

tico; os sistemas de parassegurança do maximecanismo interassistencial multidimensional; a pa-

rablindagem ambiental; as paraintervenções dos amparadores de função; os pontos-chave de pa-

rainterceptação de intrusões malintencionadas; a neutralização das ECs nocivas; o corte técnico 

do discurso assediante; a anulação do fluxo de inspirações baratrosféricas; a quebra na cadeia de 

acidentes de percurso parapsíquicos; os meios de paracontenção de consciexes doentias; a obsta-

cularização das estratégias assediadoras multidimensionais; a consciência do ato de usar o holo-
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pensene pessoal, a base intrafísica energeticamente blindada ou o autoconceptáculo desassediador 

para o palco das parainterceptações desassediadoras; o exorcismo cosmoético parapsíquico; o fato 

de as parainterceptações desassediadoras, em geral, tenderem a ficar mais fáceis, a diminuirem ou 

deixarem de ser necessárias quando a conscin lúcida consegue dispor de oficina extrafísica (ofiex) 

própria, ampliando as autodefesas interconscienciais, ou, obviamente, quando alcança a condição 

da autodesperticidade; a megaparainterceptação desassediadora, sob a supervisão dos Serenões, 

sobrevém com a transmigração da consciex patológica para planeta evolutivamente inferior  

à Terra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo por meio das ECs. 

Principiologia: o princípio da desperticidade; o princípio de o Cosmos estar sob con-

trole inteligente e cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as paraabordagens. 

Teoriologia: a teática do auto e do heterodesassédio; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica do acolhimento-orientação-encaminhamento cosmoético de cons-

cins e consciexes carentes ou invasoras do microuniverso consciencial; a técnica da autodesasse-

dialidade omnicognitiva; as técnicas da parassegurança; a técnica da Impactoterapia Cosmoéti-

ca; a técnica da iscagem interconsciencial. 

Voluntariologia: o paravoluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsí-

quica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Desperto-

logia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Aco-

plamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos paraprofiláticos da parainterceptação desassediadora; os efeitos 

harmonizadores da assepsia energética; os  efeitos das autocatarses conscienciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial; o ciclo assim-de-

sassim. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autodesassedialidade-he-

terodesassedialidade; o binômio parassanitário autencapsulamento-heterencapsulamento. 

Interaciologia: a interação desassim–desassédio interconsciencial; a interação ofiexis-

ta–amparador de ofiex; a interação Paraprofilaxia-Parassegurança. 

Crescendologia: o crescendo tacon intrafísica–tares extrafísica; o crescendo tenepes- 

-ofiex. 

Trinomiologia: a minimização do trinômio pertúrbios energéticos–pertúrbios emocio-

nais–pertúrbios mentaissomáticos; o trinômio assistente–assistido–amparador de função. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo evocação do amparador / evocação do assediador. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxo consciencioterápico; o parado-

xismo conscienciológico. 

Politicologia: a desassediocracia da Cognópolis. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei dos direitos interconscienciais; a lei do maior 

esforço aplicada à sustentação das ortopráxis interassistenciais. 

Filiologia: a parapsicofilia; a parapoliticofilia; a energofilia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da 

dispersão consciencial. 
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Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a paradoxote-

ca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia;  

a Autopensenologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Extrafisicologia; a Autoconscien-

cioterapia; a Autodespertologia; a Autoconscienciometrologia; a Paraterapeuticologia; a Parasso-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Ho-

mo sapiens despertus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parageopoliticus; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parainterceptação desassediadora individual = a relativa a alguém especi-

ficamente; parainterceptação desassediadora grupal = a relativa a todo o grupo de compassageiros 

evolutivos. 

 

Culturologia: a paracultura da Desassediologia; a Multiculturologia da Paraprospecti-

vologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Desassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

procedimentos técnicos interceptadores, desassediadores, conscienciológicos, mais eficazes para 

o emprego cosmoético das conscins lúcidas: 

01.  Autodesassins. Por meio das desassins ou das energias conscienciais, pessoais, mais 

potentes. 

02.  Autopensenizações. Por meio da autovigilância intraconsciencial, cosmoética, mu-

dando o megafoco das autopensenizações. 

03.  Consciencioterapia. Por meio de sessões técnicas interassistenciais de Consciencio-

terapia, deslindando as estruturas dos processos assediadores da conscin evoluciente, autocrítica. 
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04.  Desbloqueios. Por meio dos estados vibracionais capazes de manter os desbloqueios 

incessantes de energias gravitantes nos 2 hemisférios cerebrais pessoais. 

05.  Encapsulamentos. Por meio da instalação de auto ou heterencapsulamentos cons-

cienciais. 

06.  Megaeuforização. Por meio da condição da megaeuforização pessoal, autodefensi-

va e refratária, deixando a conscin inacessível e inatingível. 

07.  Normalização. Por meio da autorganização e normalização existencial com a susta-

ção de possíveis acidentes de percurso parapsíquicos no holopensene pessoal. 

08.  Projecioterapia. Por meio de projeção consciente da projetora ou projetor veterano, 

capaz de desenvolver a confrontação direta, extrafísica, com o assediador ou assediadores extrafí-

sicos. 

09.  Resgates. Por meio de resgates extrafísicos de consciexes assistidas patrocinados 

por amparadores junto à conscin minipeça lúcida do maximecanismo interassistencial. 

10.  Tenepessismo. Por meio das práticas energéticas, pessoais, diárias, da tenepes, com 

interrelação refinada constante com o amparador extrafísico de função. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a parainterceptação desassediadora, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

07.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

13.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  desassedialidade  direta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

 

AS  TÉCNICAS  SOFISTICADAS  DAS  PARAINTERCEPTA-
ÇÕES  DESASSEDIADORAS,  CONCEBIDAS  TEATICAMENTE  

EM  CONSCIENCIOLOGIA,  PERMITEM  O  PREPARO  PRO-
FILÁTICO  PARA  A  VIVÊNCIA  DA  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as técnicas das parainterceptações de-

sassediadoras? Desde quando? 
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P A R A L E G I S L O G I A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paralegislogia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos e paratécnicos, 

pesquisas e parapesquisas teáticas da compilação, análise e dissecção sistemática dos princípios 

e das paraleis descritas consoante o fluxo cosmoético e sincrônico do Cosmos, capazes de eviden-

ciar a forma de funcionamento do Universo, das manifestações conscienciais e da existência da 

vida em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo legislação procede do idioma Latim, legislatio, “estabe-

lecimento da lei”, e este de lex, légis, “lei; obrigação civil escrita e promulgada”. Surgiu no Sécu-

lo XVIII. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; 

Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência das Paraleis. 2.  Ordenamento paralegislativo. 3.  Paradireito. 

4.  Ciência Parajurídica. 5.  Código de paraleis. 6.  Arcabouço paranormativo. 7.  Compêndio de 

pararregras. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo paralei: pa-

ralegal; paralegalidade; paralegalismo; paralegalista; paralegalística; paralegalístico; parale-

galitária; paralegalitário; paralegalizada; paralegalizado; paralegiferância; paralegislação; pa-

ralegislada; paralegislado; paralegislador; paralegisladora; paralegislar; paralegislativa; para-

legislativo; paralegislatório; paralegislatura; paralegislável; Paralegislogia; paralegisperito; 

paralegista. 

Neologia. O vocábulo Paralegislogia e as duas expressões compostas Paralegislogia Te-

órica e Paralegislogia Teática são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Anomia cósmica. 2.  Legislogia. 3.  Legislação intrafísica. 4.  Direi-

to intrafísico. 5.  Lei de talião. 6.  Conjunto de regras. 7.  Parailegalidade. 

Estrangeirismologia: o think big evolutivo; o looking through the facts no cotidiano;  

o breakthrough mentalsomático; o insight cosmovisiológico; o modus operandi do Cosmos; a lex 

in bonam partem; a lex mitior; o jus naturale cosmoético; a incidência paralegislativa erga  

omnes. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

cosmovisiológico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paralei: lei 

cosmovisiológica. 

Coloquiologia: o dito popular do nada é por acaso. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os megafraternopensenes; a megafraternopensenidade; os omnipensenes; 

a omnipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralegislopensenes; a paralegislo-

pensenidade; o holopensene dos Evoluciólogos e dos Serenões; o extrapolacionismo autopensêni-

co; a efervescência pensênica; o materpensene paradireitológico. 

 

Fatologia: a Paralegislogia dividida em duas frentes de estudo, o conteúdo das paraleis  

e respectiva forma de apreensão e interpretação; a exegese das minúcias aparentemente irrelevan-

tes; a observação acurada das trivialidades cotidianas; os filtros perceptivos; as interpretações 

pancognitivas; a Heurística propiciando o desvelamento da Paralegislogia; o atilamento interpre-

tativo; a atenção detalhista às dinâmicas das complexidades no Cosmos; a aglutinação polimática 
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dos resultados pesquisísticos; a autopesquisa ínsita ao estudo da Paralegislogia; o autotaquipsi-

quismo na apreensão das neoverpons paradireitológicas; as extrapolações cosmovisiológicas;  

a Paralegislogia aplicada teaticamente; a descoberta das paraleis impulsionando recins críticas;  

a autossuperação do megatrafar a partir da admissão das paraleis; a anticonflitividade quanto  

à própria realidade evolutiva; a megafraternidade como a pedra angular dos estudos paradireitoló-

gicos; o apedeutismo sobre o conjunto paralegislativo pelas conscins em geral; as constantes uni-

versais; as sincronicidades; os mecanismos de correção do Cosmos; o antiacaso; a Paralegislogia 

explicando a aparente imposição das injunções hodiernas; a não indignação com o Cosmos; o li-

vre-arbítrio quanto à escolha de caminhar consoante os fluxos cosmoéticos; a suposta derrogação 

das leis físicas pelos Serenões. 

 

Parafatologia: o conteúdo magno evidenciado pela Paralegislogia; os megaacervos pa-

rajurisprudenciais; a parapsicoteca paralegislativa; a parapesquisa generalizada; a relatividade 

verponológica inerente à Paralegislogia; a metodologia paracientífica aplicada ao dia a dia; as ori-

entações dos amparadores; a verponogenia por meio do parapsiquismo lúcido; a projeção cons-

ciente autocomprovando, na prática, a existência das paraleis; as inferências decorrentes dos para-

fatos; a Parexegética; as parassincronicidades; a abstratividade das paraleis; as balizas paralegisla-

tivas da Cosmoética; as fronteiras da Cosmoética; as paraleis dando lastro à existência das cons-

ciências e da multidimensionalidade; a Lei da Evolução como a base estrutural de todo o processo 

paralegislativo; a superintendência das regras do Paradireito pelas consciexes mais avançadas; os 

paradeveres intermissivos; as obrigatoriedades implícitas nos paradireitos; a ampliação das para-

leis a partir do Homo sapiens serenissimus. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da omninvestigação do Cosmos;  

o princípio dos iguais serem tratados igualmente e os desiguais, desigualmente; o princípio do 

menos doente assistir o mais doente; o princípio do mais evoluído assistir o menos evoluído; os 

princípios do Paradireito; os princípios da reurbex; os princípios da megafraternidade; o princí-

pio do melhor para todos; os princípios do maximecanismo interassistencial; o princípio cons-

ciencial. 

Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) atuante no microuniverso pessoal 

da consciência; o megacódigo de paraleis vigente no Cosmos. 

Teoriologia: a teoria mateológica da paralegiferância primopensênica. 

Tecnologia: a técnica exaustiva das 50 vezes mais; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica do registro das próprias vivências; a técnica de observar tudo e todos; as técnicas 

interpretativas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; 

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Neossinapsologia: a descoberta das paraleis ensejando neossinapses recinológicas. 

Ciclologia: a constância dos ciclos evolutivos confirmando a existência das paraleis 

multidimensionais. 

Enumerologia: a irrevogabilidade; a inderrogabilidade; a invariaviabilidade; a inexora-

bilidade; a inafastabilidade; a inalterabilidade; a inevitabilidade. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio paradireito-paradever; o binômio 

paradireito obtido ontologicamente–paradireito exercido voluntariamente. 

Interaciologia: a interação microuniverso consciencial–macrouniverso cósmico; a inte-

ração autonomia-paralei; a interação livre-arbítrio–paradever; a interação faculdade autodeter-

minativa–arcabouço paralegislativo. 
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Crescendologia: o crescendo contrariedade paralegislativa–autopunição deliberada– 

–recalcitrância multissecular–transmigração interplanetária. 

Trinomiologia: o trinômio verdade aparente–verdade factual–verdade parafactual;  

o trinômio paralei reconhecida–paradever autoimposto–paradireito vivenciado; o trinômio Me-

gafraternidade-Universalismo-Anticonflitologia. 

Polinomiologia: o polinômio cosmograma-cosmanálise-cosmovisão-cosmossíntese; o po-

linômio desejo evolutivo–autodecisão lúcida–paradever assumido–paralei descoberta-Paradirei-

tologia ampliada. 

Antagonismologia: o antagonismo lei intrafísica / paralei universalista; o antagonismo 

normas consuetudinárias / paranormas universais; o antagonismo leis criadas / leis incriadas;  

o antagonismo lei de Talião / Holocarmologia. 

Paradoxologia: o paradoxo das obviedades insuspeitadas; o paradoxo das minúcias da 

vida revelarem paraleis complexas; o paradoxo da autopesquisa pessoal desvendar paraleis 

gerais. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a Lei Suprema. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome do herói. 

Mitologia: o mito das verdades absolutas. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a juridicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paralegislogia; a Verponologia; a Parepistemologia; a Etiologia; 

a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Exege-

ticologia; a Evoluciologia; a Parassincronologia; a Parapercepciologia; a Parassociologia; a Direi-

tologia; a Deontologia; a Eudemonologia; a Tudologia; a Parapolimaticologia; a Serenologia;  

a Mateologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin megafraterna; o cosmícola; o ser omninvestiga-

dor; o ser interassistencial; a consciência em evolução. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista;  

o proexólogo; o epicon lúcido; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o sistemata; o paradireitólogo; o paralegislólogo; o parexegeta; a semiconsciex; o teleguiado 

autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexista;  

a proexóloga; a epicon lúcida; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a paradireitóloga; a paralegislóloga; a parexegeta; a semiconsciex; a teleguia-

da autocrítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens paralegislogus; o Ho-

mo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens discernimen-

tum; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmo-

ethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paralegislogia Teórica = a admissão teórica, primária, rústica, hipotética, 

varejista e tacanha do arcabouço paralegislativo vigente no Cosmos; Paralegislogia Teática 

= a vivência técnica, avançada, sofisticada, teática, atacadista e interassistencial do arcabouço pa-

ralegislativo vigente no Cosmos. 
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Culturologia: a cultura do estudo das paraleis que regentes da própria existência. 

 

Taxologia. Segundo a Verponologia, eis, na ordem alfabética, 40 exemplos de constan-

tes universais, ora denominadas meramente de leis, mas com claras repercussões multidimensio-

nais, compondo parte ínfima do complexo paralegislativo ainda por ser descoberto: 

01. Lei da ação e reação. 

02. Lei da administração cósmica. 

03. Lei da atração dos afins. 

04. Lei da autogovernabilidade. 

05. Lei da autorresponsabilidade evolutiva. 

06. Lei da dicotomia energia-consciência. 

07. Lei da evolução. 

08. Lei da gradação evolutiva. 

09. Lei da holossomaticidade consciencial. 

10. Lei da igualdade ontológica consciencial. 

11. Lei da imperecibilidade consciencial. 

12. Lei da imperfectibilidade intrafísica. 

13. Lei da impossibilidade metempsicótica. 

14. Lei da inalterabilidade do passado. 

15. Lei da indissociabilidade pensênica. 

16. Lei da inevitabilidade ressomática. 

17. Lei da inexauribilidade consciencial. 

18. Lei da interação bioenergética. 

19. Lei da interassistencialidade. 

20. Lei da Justiça Cosmoética. 

21. Lei da meritocracia. 

22. Lei da multidimensionalidade. 

23. Lei da Paragenética. 

24. Lei da paraprocedência extrafísica. 

25. Lei da perecibilidade somática. 

26. Lei da perfeição paralegislativa. 

27. Lei da proéxis. 

28. Lei da reprodutibilidade somática sexuada. 

29. Lei da unicidade consciencial. 

30. Lei da vontade. 

31. Lei das interprisões grupocármicas. 

32. Lei das sincronicidades. 

33. Lei de causa e efeito. 

34. Lei do antiacaso. 

35. Lei do aproveitamento. 

36. Lei do carma. 

37. Lei do equilíbrio cósmico. 

38. Lei do gregarismo. 

39. Lei do livre-arbítrio. 

40. Lei do registro holomnemônico automático. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paralegislogia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Conceito  cósmico:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 
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02. Consciência  miriaédrica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03. Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04. Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05. Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Legislador  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07. Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

08. Lei  Suprema:  Politicologia;  Homeostático. 

09. Omniconfluência  analítica:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

10. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Parepistemologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14. Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15. Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 

 

A  DESCOBERTA  DA  PARALEGISLOGIA  REVELA,  PARA 
O  PRÓPRIO  PESQUISADOR,  A  VASTIDÃO  ABARCADA  

PELA  PARADIREITOLOGIA,  FAZENDO-O  COMPREENDER  

MELHOR  OS  MECANISMOS  EVOLUTIVOS  DO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desvendou, por si próprio, alguma paralei 

nunca antes percebida? Você já é capaz de aplicá-la teaticamente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Fer-
raro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 

cm; br.; 3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 20  

a 22. 
2.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

2002; página 188. 

 

R. M. 
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P A R A L E I  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paralei é o ditame, mandamento, norma, ordenamento, preceito, previsão 

ou regra instituída de maneira difusa, no âmbito multidimensional, cujo conteúdo é capaz de 

descrever parte do fluxo cosmoético e sincrônico do Cosmos, evidenciando também parcialmente, 

aspectos do funcionamento do Universo, das manifestações conscienciais e da existência da vida 

em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para tem origem no idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil es-

crita e promulgada”. Apareceu no Século XI. 

Sinonimologia: 01.  Paranorma; pararregra. 02.  Lei multidimensional. 03.  Lei cósmica. 

04.  Lei difusa. 05.  Megalei cosmoética. 06.  Lei da evolução. 07.  Baliza existencial; parâmetro 

de paraconduta. 08.  Constante interdimensional. 09.  Lei natural. 10.  Lei da vida. 

Neologia. O vocábulo paralei e as duas expressões compostas paralei axial e paralei se-

cundária são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 01.  Norma; regra; 02.  Lei draconiana; regra leonina. 03.  Norma alea-

tória. 04.  Lei positivada. 05.  Lei da jângal; lei do mais forte. 06.  Lei divina. 07.  Lei subjugado-

ra. 08.  Lei anticosmoética. 09.  Anomia; caos. 10.  Preceito autoimposto. 

Estrangeirismologia: as leis ab ovo; a matrix da evolução; a incidência urbi et orbe;  

a apex mentis por detrás das paraleis; a radix da evolução cósmica; o état d’équilibre cósmico 

inabalável; o mainframe parajurídico; o flow evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à transcendência paralegislativa cosmovisiológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paralei: irresisti-

bilidade evolutiva. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente à temática: – Se não existem regras, não 

há jogo. 

Citaciologia: – Nós podemos desafiar as leis humanas, mas não podemos resistir às na-

turais. (Júlio Verne, 1828–1905). Aprenda as regras do jogo. Em seguida, jogue melhor que 

qualquer um (Albert Einstein, 1879–1955). Sabe-se que uma lei é boa, quando se a aplica de mo-

do legítimo (Timóteo de Éfeso, 17–97). 

Filosofia. O ato de avaliar a realidade com criticidade a partir da Holofilosofia; a Pare-

pistemologia Paradireitológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal afinado ao fluxo paralegislativo; os omnipensenes; 

a omnipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os megafraternopensenes; a megafraternopensenidade. 

 

Fatologia: o fato de a evolução consciencial tender para condições mais organizadas 

com regras mais complexas; a tendência de a evolução regrar a consciência dentro da Cosmoética 

Paralegislativa; os arranjos paranormativos organizadores do Cosmos; o padrão de retilinearieda-

de descrito pelas paraleis; o arcabouço paralegislativo enquanto modelo autonômico; a polivalên-

cia da lei da evolução; a adoção do olhar paradireitológico necessário à descoberta das paraleis;  

a perspectiva racional, detalhista e exaustiva da realidade multidimensional; o esforço e a curiosi-

dade para compreender o background evolutivo; o abismo entre as leis do Direito e as paraleis do 
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Paradireito; o paradigma consciencial enquanto plataforma pesquisística das paraleis; o Estado 

Mundial enquanto germe da vivência global das paraleis; a autolucidez necessária para montar  

o puzzle paralegislativo; o caráter admoestatório paranormativo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a omnipresença 

das paraleis; a vivência das paraleis; o influxo das paraleis nas transmigrações interplanetárias; as 

consequências paraterapêuticas das paraleis; as informações contidas nas energias imanentes 

(EIs) evidenciando o iter descrito pelo fluxo cósmico; o assentamento da reurbanização extrafísi-

ca em estruturas paralegais; o parapsiquismo intelectual sendo base dos parafenômenos paradirei-

tológicos; as insondáveis paraleis existentes percebidas após a tritanatose; as paraleis enquanto 

elemento pacificador da Para-Humanidade cósmica; as paraleis enquanto elemento de controle 

parassocial; as paraleis enquanto elemento de reequilíbrio evolutivo; as paraleis enquanto ele-

mento regulador dos limites conscienciais; as paraleis enquanto elemento normatizador do conví-

vio policármico; as paraleis enquanto elemento parametrizador das condutas multidimensionais; 

as paraleis enquanto elemento restaurador das mazelas provocadas pelos conflitos interconscien-

ciais; o denominador comum poliplanetário; a condição paradoxal do Universo equilibrado per-

meado por assimetrias omnipresentes; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial na 

condição de megaorganismo vivenciador efetivo das paraleis; a Paralegislogia enquanto constru-

ção condizente à lucidez do momento evolutivo do grupo; a transmigração interplanetária en-

quanto recomeço evolutivo terapêutico e não ao modo de punição paralegal em sentido estrito. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencialidade dos Serenões–paraleis; o sinergis-

mo código pessoal de Cosmoética–fluxo cósmico; o sinergismo paradoxal lei do retorno–lei do 

devir; o sinergismo polianismo-megafraternidade-tares; o sinergismo cosmopensenidade-orto-

pensenidade; o sinergismo Paraconviviologia-Paralegislogia; o sinergismo energias imanentes–

–fluxo cósmico–sincronicidades. 

Principiologia: o princípio de quanto mais cosmoética for a consciência, mais alinhada 

ao ordenamento paralegislativo; o princípio ex nihilo nihil fit (nada surge do nada); o princípio 

da verbação autocoerente. 

Teoriologia: a teoria da infalibilidade das paraleis; a teoria de os princípios éticos  

e axiológicos do Direito constituírem a ponta rústica do Paradireito; a teoria do Estado Mundial 

cosmoético; a descoberta de teorias evolutivas revolucionárias a partir de realidades omnipresen-

tes. 

Tecnologia: as técnicas da paralegística; as técnicas paralegiferantes; a técnica da vi-

são curva; a técnica da atenção dividida; as técnicas da circularidade, detalhismo e exaustivi-

dade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos aprumadores das paraleis; os efeitos imediatos das paraleis, de 

acordo com o binômio multidimensionalidade-instantaneidade; os efeitos mediatos das paraleis, 

segundo a cronêmica; os efeitos omnes omnibus; os efeitos revitalizadores e holoterapêuticos de-

correntes da lei do retorno; a impossibilidade de avaliar a real extensão dos efeitos paralegais, no 

micro e macrocontexto; os efeitos parapedagógicos das paraleis. 

Neossinapsologia: a necessidade de reciclar posturas anticosmoéticas a fim de construir 

neossinapses sobre a vivência das paraleis. 

Ciclologia: as paraleis atuantes no ciclo multimilenar de dessomas e ressomas. 

Enumerologia: o princípio da máxima efetividade paralegal; o princípio da máxima si-

nergia paralegal; o princípio da máxima coerência paralegal; o princípio da máxima cosmoeti-

cidade paralegal; o princípio da máxima sintonia paralegal; o princípio da máxima logicidade 

paralegal; o princípio do máximo equilíbrio paralegal. 

Binomiologia: o binômio contrariedade paralegislativa–autossabotagem; o binômio 

Paraontologia-Paradeontologia; o binômio manutenção-expansão; o binômio autonomia vulgar–
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–autonomia cosmoética; o binômio lei da causalidade–raiz das sincronicidades; o binômio co-

nhecimento universal–não historicidade; o binômio paraprotocolos evolutivos–paraleis. 

Interaciologia: a interação autonomia-paralei; a interação das paraleis com tudo, todos  

e a todo momento, independentemente do nível evolutivo; a interação mais íntima com as para-

leis a partir da Serenologia; a interação harmônica e concorde entre os arranjos paralegislati-

vos; a interação aumento da holomaturidade–expansão do livre arbítrio; a interação discerni-

mento quanto às paraleis–nível evolutivo das comunexes; a interação Cosmoeticologia-Parale-

gislogia. 

Crescendologia: a evolução consciencial sintetizada no crescendo anomia–antinomia– 

–heteronomia–autonomia–CPC vivenciado; o crescendo lógica intrafísica egocêntrica–lógica ex-

trafísica interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio lei do devir–lei do dever–lei do dever ser; a indissociabilida-

de do trinômio Evoluciologia-Paradireitologia-Paralegislogia. 

Antagonismologia: o antagonismo desrespeito às paraleis / autocracia; o antagonismo 

lei da interassistencialidade / lei da competitividade; o aparente antagonismo regra / liberdade;  

o antagonismo controle paralegislativo / dominação interconsciencial; o antagonismo interação 

com as paraleis / subjugação heteronômica; o antagonismo punição-sanção / compensação jus-

ta; o antagonismo realidade dada / realidade construída. 

Paradoxologia: o paradoxo de a lei do livre arbítrio permitir o restringimento da liber-

dade por meio da ressoma; o paradoxo de as paraleis serem sutilíssimas e ao mesmo tempo os-

tensivas; o paradoxo de as paraleis estarem presentes na vida de todos e serem percebidas por 

poucos; o paradoxo de a consciência sedenta por poder, força e dominação ignorar o ordena-

mento paralegislativo; o paradoxo de quanto menos regrada e consciente das paraleis a consci-

ência for, menos livre ela será; o paradoxo de a atenção aos mínimos detalhes revelar mecanis-

mos evolutivos macrocósmicos; o paradoxo de a liberdade extrema exigir a observância de re-

gras complexas. 

Politicologia: a meritocracia; a parademocracia; a autodiscernimentocracia; a para-

cognocracia; a parassociocracia; a mentalsomatocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a paralei; a lei do eterno devir; a lei do eterno retorno; a lei da eterna evo-

lução; a lei da eterna cognição; a lei do eterno autesforço; a lei da eterna autogovernabilidade;  

a teática paralegal exigindo a vivência da lei do maior esforço. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a holofilia; a paranormatofilia; a neoconstructofilia; a holo-

filosofofilia; a autorreflexofilia; a cosmocogniciofilia. 

Mitologia: o mito da derrogação de paraleis; o mito das punições paralegais; o mito 

das paraleis subjugadoras. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Paralegislogia; a Equilibriologia; a Harmoni-

ologia; a Homeostaticologia; a Ortopensenologia; a Paracosmovisologia; a Mateologia; a Evolu-

ciologia; a Megafraternologia, a Tudologia, a Paradeontologia, a Paraetologia; a Parapolimatico-

logia; a Parerudiciologia; a Heteronomologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin estudiosa da Paradireitologia; a conscin intermissivista lúcida. 

 

Masculinologia: o universalista; o policarmólogo; o cosmovisiologista; o paranalista;  

o paradvogado; o paracriminólogo; o holofilósofo; o parafilósofo; o para-hermeneuta; o parexege-

ta; o parajurisconsulto; o parajurisprudente; o paralegislólogo; o paramagistrado; o paraprocessó-

logo; o paradireitólogo; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a universalista; a policarmóloga; a cosmovisiologista; a paranalista;  

a paradvogada; a paracriminóloga; a holofilósofa; a parafilósofa; a para-hermeneuta; a parexege-

ta; a parajurisconsulta; a parajurisprudente; a paralegislóloga; a paramagistrada; a paraprocessólo-

ga; a paradireitóloga;  a evolucióloga; a Serenona. 
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Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens paralegislogus; o Ho-

mo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens discernimentum; 

o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; 

o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens universalis; o Ho-

mo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paralei axial = aquela com função estruturante, principal ou primordial 

em relação ao acervo paralegislativo, a exemplo da lei da evolução; paralei secundária = aquela 

com função tangencial ou acessória em relação ao acervo paralegislativo, a exemplo da lei da 

consciexialidade assexual. 

 

Culturologia: a cultura de adotar o olhar paradireitológico permanentemente. 

 

Objetivo. O neoconstructo das paraleis se propõe a explicar, a partir de preceitos e con-

clusões muito simples, porém calcadas em rigorosa lógica, o funcionamento de micro e macroes-

truturas evolutivas. 

Relação. Enquanto as leis da física constituem a ponta do iceberg ou o palco da vida 

intrafísica, as paraleis constituem o intrincado e profundo bastidor da realidade multidimensional 

cosmovisiológica. 

Regulação. As paraleis não são restrições ao paradireito de agir livremente, em qualquer 

dimensão, mas a forma de assegurar o bom funcionamento da megaengrenagem evolutiva. 

Paradoxalidade. Os estudos das paraleis são paradoxais, em todos os sentidos. 

Demonstrativo. Apesar de a evolução se dar no âmbito do microuniverso de cada cons-

ciência, e se realizar neste minúsculo cenário do planeta Terra, ainda assim, representa, em certa 

medida, a evolução multidimensional cósmica poliplanetária. 

Validade. As paraleis cuidam de hipóteses de abrangência geral e multidimensional, 

cujo confronto exaustivo, frente a amplo conjunto de fatos, propicia sentido cronológico, lógico  

e causal, tanto do ponto de vista proxêmico, quanto paraproxêmico. 

Autocomprovação. As constantes universais podem ser depreendidas a partir das pró-

prias vivências, estudos, pesquisas, observações, análises e experiências pessoais, pois, enquanto 

manejadas com método científico criterioso, permitem ao pesquisador a autocomprovação a res-

peito da existência das regras gerais multidimensionais. 

Experimentologia. O paradigma consciencial fornece métodos e técnicas fundamenta-

dos, essencialmente, na autexperimentação, possibilitando ao indivíduo chegar às próprias con-

clusões, acerca das regras fundamentadoras do Universo. 

Exploração. A eficácia da autexperimentação resulta de abordagens e incursões mais 

amplas, cosmovisiológicas, de base autopesquisística, introspectiva e reflexiva. 

Ferramenta. A principal ferramenta de trabalho é a própria consciência, podendo ser 

analisada sob 2 espeques: a heteranálise e a autanálise. 

 

Esforço. Segundo a lógica da Cosmoevoluciologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos 

10 paraleis, ora denominadas meramente de leis, verificáveis a partir dos autesforços e autorrefle-

xões do pesquisador: 

01.  Lei da bioenergética (Energossomatologia): todas as consciências encontram-se, de 

modo inarredável, submetidas às interações energéticas, quer seja pelas energias imanentes, quer 

seja pelas energias conscienciais. 

02.  Lei da evolução (Evoluciologia): a observação prática da multiexistencialidade, ali-

ada à autorretrocognoscibilidade demonstram o fato de a evolução ocorrer inexoravelmente para 

todas as consciências. 
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03.  Lei da hierarquia evolutiva (Experimentologia): mesmo sem o devido desenvolvi-

mento do parapsiquismo, é possível observar a gradação evolutiva vigente entre as consciências,  

a qual varia, principalmente, conforme o grau de discernimento pessoal. 

04.  Lei da holossomaticidade consciencial (Holossomatologia): a princípio, seja en-

quanto conscin, ou no período intermissivo enquanto consciex, a consciência porta o psicossoma 

e o mentalsoma. 

05.  Lei da imperecibilidade consciencial (Extrafisicologia): a consciência, essência do 

ser, é imperecível, nunca morre. 

06.  Lei da indissociabilidade pensênica (Pensenologia): a manifestação pensênica é in-

dissociável, porquanto não há maneira de se agir sem se conjugar, ao mesmo tempo, pensamento, 

sentimento e energia. 

07.  Lei da inevitabilidade ressomática (Seriexologia): a ressoma é condição imperiosa 

a todas as consciências ainda jungidas ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

08.  Lei da multidimensionalidade (Multidimensionologia): o autoparapsiquismo, prin-

cipalmente quando vivenciado por meio da projeção lúcida (PL), descortina o véu da multidimen-

sionalidade e revela estarem as consciências invariavelmente submetidas a incontáveis dimensões 

conscienciais. 

09.  Lei de causa e efeito (Holocarmologia): a priori, para todo efeito, seja ele intrafísi-

co ou extrafísico, pode ser depreendido o respectivo nexo causal lógico e racional. 

10.  Lei do livre arbítrio (Autevoluciologia): não obstante as paranormas sejam vigentes 

a todo tempo e aplicáveis sob a condição de estar presente a situação concreta para a incidência,  

a obediência está condicionada à capacidade de autodeterminação da consciência. 

 

Limites. Sob a ótica da Cosmovisiologia, as paraleis, muito embora dotadas de amplos 

efeitos, podem não ser mais aplicáveis, caso a hipótese de incidência deixe de existir, a exemplo 

das 5 condições dispostas na ordem alfabética: 

1.  Estagnação. Muito embora evoluir seja a todos inexorável, a consciência, ao se valer 

da lei do livre arbítrio, pode decidir permanecer estacionária através de condutas anticosmoéticas, 

as quais impactam, negativamente, o saldo da conta-corrente holocármica. 

2.  Interprisão. A interassistência é condição evolutiva. Porém, a consciência quando 

considerada na condição de reurbanizada (consréu), não se lhe exige a realização da interassistên-

cia tarística por não ser compatível ao nível evolutivo, mas apenas, por exemplo, a diminuição de 

novas interprisões grupocármicas. 

3.  Mentalsomática. Nos primeiros estágios evolutivos, é inevitável a consciência resso-

mar. Contudo, com o descarte do psicossoma, possível a partir do Homo sapiens serenissimus,  

a ressoma deixa de ser regra forçosa por já se ter alcançado a condição de Consciex Livre (CL). 

4.  Primopensene. A hipótese insondável da causa originária do Universo, na qual só se 

tem de palpável o efeito, a dicotomia consciência-energia, é exemplo cuja causa ainda reside no 

campo da Mateologia. 

5.  Tritanatose. Sob o prisma da Consciex Livre, a holossomaticidade não prevalece 

mais, pois nessa condição subsiste apenas o mentalsoma. 

 

Estruturador. No âmbito da Paralegislogia, a lei da evolução funciona na condição de 

princípio estruturador paralegal, servindo de fundamento lógico para o arcabouço paralegislati-

vo, dando coerência e sentido tanto do ponto de vista estrutural das paraleis, quanto do aspecto 

evolutivo propriamente dito. 

Analogia. A título comparativo, a paralei axial, a exemplo da lei da evolução, equivale-

ria à Constituição Federal de determinada ordem político-democrática, pois, em ambos os casos, 

sopesados os respectivos contextos, constituem a base da estrutura normativa, espraiando princí-

pios e fundamentando o sistema. 

Hermeneutas. Quanto à Parexegeticologia, também pode ser usado o mesmo raciocínio 

utilizado pelos juristas e hermeneutas a respeito do Direito, pois, tais estudiosos entendem os 

princípios enquanto mandamentos de otimização, normas estabelecidas para algo ser cumprido na 
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maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes; e, regras 

enquanto mandamentos de definição, normas cuja exigência de cumprimento devem ser na medi-

da exata das respectivas prescrições. 

 

Correlações. Sob a ótica da Evoluciologia, eis 5 exemplos de princípios utilizados na 

Hermenêutica Jurídica, na ordem alfabética, podendo ser transportados para o estudo interpre-

tativo das paraleis: 

1.  Princípio da conformidade funcional: o conteúdo paralegislativo permanece íntegro, 

independentemente das interpretações depreendidas dos reflexos das paraleis. 

2.  Princípio da proporcionalidade: a incidência paralegislativa é proporcional ao con-

texto na qual se insere, cujo principal parâmetro é o momento evolutivo vivenciado pela consci-

ência ou pelo grupo de consciências em questão. 

3.  Princípio da unidade paralegal: a ausência de contrariedade ou de regras conflitantes 

entre as paraleis. 

4.  Princípio do efeito integrador: as paraleis funcionam de maneira entrosada, a fim de 

favorecer a integração parapolítica e parassocial da Para-Humanidade, cuja tendência é direcionar 

as consciências ao convívio multidimensional cada vez mais harmônico e salutar. 

5.  Princípio do jus cogens paranormativo: as paraleis são imperativas, peremptórias  

e impassíveis de derrogação. 

 

Constantes. À luz da Teaticologia, elencam-se ainda, 5 constantes, na ordem alfabética, 

depreendidas a partir da vivência prática das paraleis: 

1.  Autocosmoeticidade. Quanto mais se vivencia a Cosmoética, mais se insere no fluxo 

paranormativo. 

2.  Extensibilidade. Quanto mais autoparapsiquismo lúcido, mais se percebe a extensão 

de aplicação das paraleis. 

3.  Interassistencialidade. Quanto mais se desdobra o fluxo evolutivo, mais a interassis-

tencialidade se torna norma cogente e inescusável à consciência. 

4.  Liberdade. Quanto mais holomaturidade se desenvolve, mais livre arbítrio se ad-

quire. 

5.  Paracidadania. Quanto mais se reconhece as paraleis, mais se garante o ingresso na 

paracidadania cósmica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paralei, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoparanálise:  Autoparaconscienciometrologia;  Neutro. 

02.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Heteronomia:  Heteronomologia;  Neutro. 

07.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Materpensene  paradireitológico:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 
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15.  Principiologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

O  CONHECIMENTO  DAS  PREMISSAS  BÁSICAS  DO  COS-
MOS,  ADQUIRIDO  POR  MEIO  DO  ESTUDO  TEÁTICO  DAS  

PARALEIS,  PERMITE  ÀS  CONSCIÊNCIAS  SE  NORTEAREM  

CONFORME  A  INFRANGÍVEL  PRINCIPIOLOGIA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. De qual maneira lida você, leitor ou leitora, com o livre arbítrio perante 

o ordenamento paralegislativo? É admissível a hipótese das paraleis serem infalíveis? 

 

R. M. 
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P A R A L Ó G I C A    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paralógica interassistencial é o encadeamento coeso e coerente das ocor-

rências e paraocorrências relativas à assistência, subordinado à fisiologia ou modus operandi do 

maximecanismo multidimensional cosmoético, regendo as paraatuações de consciexes e / ou 

equipes extrafísicas em convergência, interação e sincronicidade com as ações das conscins e / ou 

equipes intrafísicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra lógica vem do idioma Latim, logica, e esta do idioma Grego, 

logikê, “Arte de raciocinar; Ciência do raciocínio”. Apareceu no Século XIV. O prefixo inter de-

riva do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência 

procede igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsis-

tens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar pre-

sente; comparecer; assistir em juízo; assistir a cabeceira; estar ao pé do leito; estar a porta de al-

guém”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Lógica extrafísica de interassistência; lógica multidimensional de in-

terassistência. 2.  Lógica transcendente interassistencial. 3.  Lógica cosmoética. 4.  Lógica evolu-

tiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas paralógica interassistencial, paralógica interas-

sistencial identificada e paralógica interassistencial ignorada são neologismos técnicos da Inte-

rassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Lógica intrafísica da retribuição. 2.  Pseudológica interassistencial. 

3.  Lógica anticosmoética. 4.  Ilogicidade assediadora. 

Estrangeirismologia: o fifty-fifty interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notamente do autodiscerni-

mento quanto ao maximecanismo da interassistência multidimensional. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ninguém inte-

rassiste sozinho. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões coloquiais relativas ao tema: – Manter a visão curva, 

por trás do morro. Cada caso é 1 caso. Os rios correm para o mar. Tudo tem razão de ser. Não 

adianta brigar com os fatos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão interassistencial; o holopensene 

dos assistidos; o holopensene dos assistentes evolutivos; o materpensene interassistencial; os pa-

raconviviopensenes; a paraconviviopensenidade; os megafraternopensenes; a megafraternopense-

nidade; a linearidade da autopensenização. 

 

Fatologia: o macrossistema de inteligência interassistencial; as estratégias interassisten-

ciais; o algoritmo interassistencial; o planejamento interassistencial; os bastidores da interassis-

tência; o aprofundamento exaustivo na abordagem interassistencial; a mensagem nas entrelinhas; 

a ajuda indireta; a irresistibilidade evolutiva; a interassistência periférica; a interassistência nucle-

ar; o ato de se sentir na pele do outro para descobrir necessidades; o ato de fazer algo de caso pen-

sado em prol da interassistência; o calculismo cosmoético; a impossibilidade momentosa de es-

clarecer aos assistidos sobre os pormenores da assistência realizada; o ato de “esperar a poeira 

baixar” ou “esfriar o processo” para tocar no assunto crítico da interassistência realizada; os fatos 

compensatórios diante de situações críticas; a argumentação tarística; a argumentação cosmoéti-
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ca; a racionalidade cosmovisiológica; o interesse genuíno pela saúde interplanetária; o universa-

lismo conviviológico; o fato de os autoconflitos serem os principais limitadores da interassistên-

cia; o atacadismo consciencial; o ato de saber perdoar e “engolir sapos”; os limites dos assistidos; 

os limites dos assistentes; a horizontalidade tarística; a omissuper na evitação do estupro evoluti-

vo; a pesquisa da lógica dos pareceres intrafísicos e extrafísicos; a cosmovisão ampliando a com-

preensão e as possibilidades interassistenciais; a compreensão ampliando a paciência para identi-

ficar o momento certo e a maturidade necessária dos assistidos para a tarefa do esclarecimento;  

a verbação sendo a maior lição a ser apreendida; a sabedoria essencial; a convergência autoproe-

xológica a favor da maxiproéxis grupal; a manutenção dinâmica consistente da evolução. 

 

Parafatologia: a paralógica interassistencial; o algoritmo multidimensional da interassis-

tência; a parabússola consciencial; a autoconsciência multidimensional (AM); a antessala extrafí-

sica da interassistência; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parângulo; a pa-

rachave para interpretar os enigmas interassistenciais; o vislumbre da compreensão dos maxime-

canismos evolutivos da interassistência; o dia da parauditoria da equipex; o parabalanço anual da 

tenepes; as sincronicidades multidimensionais; a serendipitia; o alinhamento ao fluxo do Cosmos; 

os encontros providenciais de destino; os argumentos derradeiros na viragem do megassediador;  

a iscagem do megassediador (peixe grande) para o maxidesassédio dos milhares de liderados ou 

seguidores; os assistidos insuspeitáveis da tenepes; o poder interassistencial inimaginável da ofi-

ex; a liberdade de toda conscin ou consciex, a partir da intenção e da vontade, emanar energias 

restaurativas, equilibradoras e revigorantes para o planeta ou para o Cosmos; os limites interassis-

tenciais dos amparadores; a concessão da experiência da quase morte (EQM) pelo evoluciólogo;  

o conceptáculo paracerebral do tenepessista; o campo ectoplástico a partir do paracérebro do epi-

con; a parapergunta inspiradora; a assistência propiciada pelo rapport ou evocação extrafísica de 

consciências afinizadas com os assistidos; o paradiagnóstico diferencial; a pararrotina; o tempo 

consciencial; o paraprotocolo experimental; a parasseleção de equipes interassistenciais; o ampa-

ro extrafísico de função; a holocoerência do holocarma interatuante; o funcionamento das redes 

parassociais de interassistência; a paralógica interassistencial compreendida a partir da recupera-

ção de cons e das retrocognições; a confiança no Maximecanismo Multidimensional Interassisten-

cial; a confiança na reurbex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parapercepção-resolução-ação; o sinergismo acesso se-

quencial–acesso randômico às retrovidas. 

Principiologia: o princípio de quando o assistente está pronto os assistidos aparecem;  

o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio de ocorrer o melhor para to-

dos; o princípio de quanto maior o investimento na interassistência, maiores serão os aportes 

evolutivos; o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; o príncipio de quem pode mais 

pode menos; o princípio interassistencial atuante na coevolução; o princípio do contra parafatos 

não existem parargumentos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influindo na paralógica interassis-

tencial. 

Teoriologia: a teoria da Holocarmologia. 

Tecnologia: a técnica de não assustar o passarinho; a técnica das perguntas: “Tem l -

gica? Para quê?”; a técnica do atacadismo interassistencial; a técnica de atuar localmente e in-

terassistir globalmente; a técnica de “saber jogar com carta de menos”; a técnica da identifica-

ção dos fatores críticos de sucesso (FCS) na interassistência; a técnica da omissão superavitária 

em favor dos assistidos; a técnica da conscin pensar e agir ao modo de consciex; a técnica da 

infiltração cosmoética; a técnica do anonimato. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico sendo a parte prática do Curso In-

termissivo (CI). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico do EV; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório consciencioló-

gico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tene-

pessologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito das irradiações interassistenciais; o efeito potencializador da auto-

cognição de determinado fato ou parafato; o efeito das confirmações parafactuais; os efeitos da 

paragenética na genética criando estigmas positivos ou negativos; o efeito da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP) do assistido no resultado da assistência; o efeito potencializador da autoconfiança 

pela compreensão quanto a paralógica interassistencial. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses interassistenciais a partir do Curso Intermissi-

vo; as neossinapses a partir da teática da vida humana. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma; a cosmovisão do ciclo da interassistên-

cia nas múltiplas existências. 

Enumerologia: os mecanismos interassistenciais da evolução grupal; a interconectivida-

de interassistencial cósmica; a interatividade interassistencial cosmoética; os meandros das deci-

sões interassistenciais policármicas; a conexidade interassistencial com critérios racionais; a pa-

ratecnologia interassistencial pancognitiva; os indicadores da paralógica interassistencial pelo 

saldo holocármico positivo. 

Binomiologia: o binômio realidade-pararrealidade; o binômio etapas-paretapas; o bi-

nômio Direito-Paradireito; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio escala evolutiva– 

–escola evolutiva; o binômio empatia técnica–interassistência; o binômio Paralógica-Paramate-

mática. 

Interaciologia: a interação cosmograma-tenepes; a interação lógica-paralógica; a inte-

ração assistido-assistente; a interação direito-dever-paradireito-paradever. 

Crescendologia: o crescendo lucidez–raciocínio lógico–autodiscernimento–paralógica; 

o crescendo autocognição-autoparacognição; o crescendo parapsiquismo impressivo–clarividên-

cia evidente; o crescendo ambição material–ambição evolutiva; o crescendo interprisão consci-

encial–policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio perfil-gabarito-fôlego; o trinômio situação-critério-limite;  

o trinômio cósmico sincronicidade-interatividade-sinergismo; o trinômio autorreflexão-autodis-

cernimento-autesclarecimento; o trinômio escopo-capacidade-oportunidade; o trinômio limite- 

-criatividade-autossuperação; o trinômio retrocognições–interassistência–Preintermissiologia. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoprescrição-autorremis-

são; o polinômio instantaneidade-taquipsiquismo-inteligência-decisão-ação; o polinômio tarísti-

co vivência-parecer-comunicação-debate; o polinômio retilinearidade autopensênica–ortopense-

nidade–harmonia–saúde consciencial–Holomaturologia. 

Antagonismologia: o antagonismo potencial / práxis; o antagonismo articulação / ma-

nipulação consciencial; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo raciocínio cos-

moético / raciocínio anticosmoético; o antagonismo atenuantes / agravantes; o antagonismo lógi-

ca intrafísica / lógica extrafísica. 

Paradoxologia: o megaparadoxo evolutivo; o paradoxo de, em certos casos, ser melhor 

a pessoa desconhecer a própria realidade para não se autassediar; o paradoxo de o projetor 

jejuno poder ajudar mais quando está sem lucidez fora do corpo; o paradoxo de a doença poder 

funcionar tal qual câmara de autorreflexão; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido 

nas tarefas assistenciais praticadas; o paradoxo de o fato considerado ilógico na dimensão intra-

física poder ser lógico na extrafísicalidade. 

Politicologia: a discernimentocracia; a paradireitocracia; a parapercepciocracia; a argu-

mentocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da atração dos afins; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de 

causa e efeito na interassistência; a lei da irresistibilidade evolutiva; a lei do maior esforço para 

encontrar a solução interassistencial cosmoética; a derrogação das leis intrafísicas; as leis da Evo-

luciologia; as leis da Interassistenciologia; as leis da Cosmoeticologia. 
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Maniologia: a evitação da megalomania na interassistência. 

Holotecologia: a assistencioteca; a projecioteca; a comunicoteca; a psicoteca; a consci-

encioteca; a socioteca; a culturoteca; a curiosoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Paralogicologia; a Taristicologia; a Para-

pedagogia; a Paradireitologia; a Exegeticologia; a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia; a Criterio-

logia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autodesassediologia; a Autorreeducaci-

ologia; a Reurbexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin anônima; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o assistente; o assistido; o compassageiro evolutivo; 

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; 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 intermissivista; a assistente; a assistida; a compassageira evolutiva;  

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; 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 exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens com-

promissus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paralógica interassistencial identificada = o sistema de conexão entre  

ocorrências e paraocorrências formadoras de sincronismos interassistenciais, percebido, interpre-

tado e registrado; paralógica interassistencial ignorada = o sistema de conexão entre ocorrências  

e paraocorrências formadoras do sincronismo interassistencial, passado despercebido pelas cons-

cins e / ou equipes intrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura da interassistência multidimensional. 

 

Ponderação. De acordo com a Conscienciologia, os argumentos embasados na paralógi-

ca interassistencial provocam autorreflexões transcendentes às análises cotidianas feitas com  

o enfoque puramente intrafísico. 

Amparabilidade. No contexto da Interdependenciologia, pela lógica, quanto mais o as-

sistente evolui, mais diminui a necessidade de amparador direto para si (varejo). Pela paralógica 
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interassistencial, quanto mais o assistente evolui, mais conquista a presença de equipe de ampara-

dores na consecução de assistência universalista libertária (atacado). 

Autolucidez. O assistente lúcido busca fazer correlações multidimensionais em todos os 

contextos, a fim de identificar e compreender os mecanismos da paralógica interassistencial  

e contribuir de modo cosmoético com as equipexes. 

 

Casuística. Eis, na ordem alfabética, 2 fatos e 1 parafato passíveis de serem compreendi-

dos pela paralógica interassistencial atuante em cada situação, a partir de princípios evolutivos: 

1.  Antiacaso. O fato de objetos evitarem a morte de pessoas, de acordo com as manche-

tes de jornais (por exemplo: “Livro evita morte de professor”; “Caneta salva cabo da PM da mor-

te”; “Sandália impede jovem de levar tiro na barriga”; “Três moedas de R$ 0,10 salvaram a vida 

de PM”; “O celular salvou a vida do vereador”), pode ser melhor compreendido pelo princípio do 

antiacaso. 

2.  Evoluciologia. O parafato de o Serenão poder adiar tornar-se Consciex Livre (CL) 

em favor dos assistidos, sendo melhor compreendido pelo princípio evolutivo quem pode mais, 

pode menos. 

3.  Repercutividade. O fato de a comorense e estudante francesa, de 13 anos, Bahia Ba-

kari (1996–) ser a única sobrevivente do voo 626 da Yemenia, deixando 152 mortos ao se chocar 

com as águas do Oceano Índico, em 30 de junho de 2009. A notícia de sobrevivência, reverberou 

de modo positivo, com efeito acalentador, e provocou sentimento de esperança nas famílias das 

vítimas, dos 2 continentes envolvidos – África e Europa. Com a ajuda de jornalista, Bahia escre-

veu o livro “Eu sou Bahia, a Garota Milagre” para relatar a experiência trágica. Esta ocorrência 

pode ser melhor compreendida pelo princípio da reverberação da parte para o todo. 

 

Mérito. Certas situações não compreendidas são interpretadas como sorte ou azar, pelo 

desconhecimento da confluência ou convergência resultante da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do 

envolvido, na maioria dos casos. A meritocracia é elemento patrocinador de maximoréxis e de 

oportunidades evolutivas. 

Paratecnologia. A compreensão da paralógica interassistencial leva o(a) assistente lúci-

do(a) a utilizar cada vez mais a autocriatividade e a inteligência interassistencial na formulação de 

neotécnicas evolutivas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paralógica interassistencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

04.  Cotejo  Filosofia-Holofilosofia:  Cogniciologia;  Neutro. 

05.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Diagnóstico  diferencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

09.  Fluxo  Cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Parepistemologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  racionalidade:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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A  PARALÓGICA  INTERASSISTENCIAL  SEGUE  O  FLUXO  

CÓSMICO.  ATUA  EM  CONDIÇÕES  COSMOÉTICAS,  FAVO-
RECENDO  DE  MANEIRA  IGUALITÁRIA  O  MELHOR  PARA  

TODOS,  AO  MODO  DE  FIEL  DA  BALANÇA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui interesse em compreender melhor a para-

lógica interassistencial na prática diária da interassistência? Quais autorreflexões já fez a esse res-

peito? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bezerra, Múcio; Sandália impede Jovem de Levar Tiro na Barriga: Durante o Assalto a Ônibus, Ladrão 

atirou e Bala ficou alojada na Sola do Calçado que Adolescente carregava no Colo; Reportagem; O Globo; Jornal; 

Diário; Ano LXXVI; N. 24.528; Seção: Rio; 1 fichário; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 25.10.2000; página 19. 

2.  Folha de S. Paulo; Redação; Por 13 horas, Menina esperou Resgate Agarrada a Destroços; Reportagem; 

Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.310; Seção: O Mundo; São Paulo, SP; 02.07.09; página A7. 
3.  Gazeta do Iguaçu; Redação; Livro amortece Bala e evita Morte de Professor; Reportagem; Diário; Ta-

bloide; Seção: Polícia; Foz do Iguaçu, PR; 25 e 26.10.03; página 31. 

4.  Gazeta do Paraná; Redação; Caneta salva Cabo da PM da Morte; Reportagem; Jornal; Diário; Ano VII; 
N. 2.217; Seção: Geral; 1 foto; Cascavel, PR; 08.08.98; página 7. 

5.  Leimig, Roberto; Bases Evolutivas da Assistencialidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.  

9; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus.; 2 tabs.; 26 refs.; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2005; páginas 70 a 78. 

6.  O Globo; Redação; Acidente Aéreo mata 115 e Menino sobrevive; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 

LXXVIII; N. 25.539; Seção: O Mundo; 1 foto; 1 mapa; Rio de Janeiro, RJ; 09.07.03; página 33. 
7.  O Globo; Redação; Três Moedas de R$ 0,10 que valem uma Vida; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 

LXXVII; N. 25.099; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 30.04.02; página 17. 

8.  O Globo; Redação; Vereador sofre Atentado mas Celular desvia Bala; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 
LXXVI; N. 24.625; Seção: O País; 1 fichário; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 31.01.01; página 10. 
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P A R A M A G I S T R A T U R O L O G I A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paramagistraturologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos e para-

técnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, da hermenêutica, jurisprudência, parajurisprudência, 

julgamentos, parajulgamentos, decisões, orientações e encaminhamentos evolutivos mantidos sob 

a égide da paralegislação e incidentes sobre todas as consciências do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. A palavra magistratura deriva do idioma Latim, magistratus, 

“magistratura; cargo; emprego; função; dignidade de magistrado”. O segundo elemento de com-

posição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; trata-

mento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Paramagistratura. 2.  Ciência da Magistratura Multidi-

mensional. 3.  Ciência da Justa Medida Multidimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo magistratu-

ra: magíster; magisterial; magistério; magistrada; magistrado; magistral; magistralidade; ma-

gistrando; magistrática; magistrático; mestra; mestrado; mestrando; mestre; mestreado; mes-

trear; mestria; paramagistrada; paramagistrado; paramagistral; paramagistralidade; parama-

gistrando; paramagistratura; Paramagistraturologia; paramestre. 

Neologia. O vocábulo Paramagistraturologia e as duas expressões compostas Parama-

gistraturologia Grupocármica e Paramagistraturologia Policármica são neologismos técnicos da 

Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Magistraturologia. 2.  Ciência da Magistratura. 3.  Ciência da Justa 

Medida Intrafísica. 

Estrangeirismologia: a sententia evolutiva; o amicus curiae cósmico; a auctoritas pru-

dentum; o derradeiro vade mecum; o veredictum cosmoético; a interpretação pro homine; o iuris 

peritus máximo; a benigna interpretatio sempre fraterna; o perito na lex aeterna; o decifrador da 

voluntas legis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

parajurídico aplicado. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Existem 

julgamentos cosmoéticos. Julguemos sem condenar. Evoluciólogo: paramagistrado megafrater-

no. Paramagistratura é ultrexegética. 

Citaciologia. Eis duas citações referentes ao tema: – C’est bien facile d’être bon, le ma-

laisé, c’est d’être juste (É fácil ser bom, o difícil é ser justo; Victor Hugo, 1802–1885). Pensar  

é julgar (Nicolau de Cusa, 1401–1464). 

Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, classificadas em 2 subtítulos, 3 ortopensatas 

relativas ao tema: 

1.  “Juízes. Todos somos juízes. Contudo, todos podemos ser réus”. “Todos somos juí-

zes, sempre, dos nossos pensenes”. 

2.  “Magistrados. O juiz de punição é o da Socin, que absolve ou condena. O juiz de 

tares é o evoluciólogo extrafísico, cuja sentença tem paradiplomacia e não pune”. 

Filosofia. A aplicação dos conhecimentos holofilosóficos hauridos no decorrer da aquisi-

ção dos megacons do paradireitólogo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paramagistratura; o holopensene pessoal do me-

gadiscernimento multidimensional; o holopensene pessoal da megafraternidade; os fraternopen-
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senes; a fraternopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a pensenidade paradireitológica; a autopensenidade benigna; a autopensenidade íntegra; 

a lisura autopensênica; a jurisprudência ortopensênica; a desgeografização pensênica. 

 

Fatologia: o reequilíbrio profícuo das relações de desigualdade; o perdão e a absolvição 

enquanto fundamentos do labor do paramagistrado; o equacionamento de heteroconflitos a partir 

da autevolutividade avançada; a prevenção e a profilaxia de conflitos na antecipação de crises;  

a mediação, a conciliação e outras formas não judiciais de resolução de conflitos inseridas no 

contexto da reurbanização do planeta Terra; a figura do terceiro garantidor dos direitos do indiví-

duo; a magistratura cosmoética; o saber de si para saber dos outros; o respeito incontroverso ao li-

mite do assistido; a vantagem evolutiva de sentar inocentemente no banco dos réus; o Estado 

Mundial cosmoético; o caso da condenação de Alfred Dreyfus (1859–1935) enquanto cirurgia de 

destino evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Paradireito en-

quanto baliza na solução de conflitos intra e interconscienciais; o evoluciólogo atuando tal qual 

paradvogado ou parajurisconsulto modelo; a orientação evolutiva fundamentada na Cosmoética; 

as entrevistas extrafísicas com evoluciólogos e as correções de destino; os rumos proexológicos 

sincronizados de numerosos grupos de consciências; a assistência dos paramagistrados quanto  

à estruturação de acertos grupocármicos decisivos; o entendimento dos conteúdos de sincronici-

dades a fim de gerar oportunidades de reconciliações milenares; o neoparadigma das punições sob 

a égide da Paradireitologia; a dinâmica parapsíquica aplicada à Paradireitologia enquanto palco 

de mediações e reconciliações multidimensionais; as benesses da reurbex reverberando para 

o Cosmos; a transmigração interplanetária não punitiva, mas holocarmicamente reeducativa; 

o planeta-origem e o planeta-destino colhendo frutos evolutivos das transmigrações, seja a maior 

ou a menor. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evoluciólogo-evoluciente; o sinergismo do Maximecanis-

mo Multidimensional Interassistencial no contexto da Reurbanologia. 

Principiologia: o principium coincidentia oppositorium fixando a busca cósmica pelo 

equilíbrio enquanto matriz da paramagistratura; o princípio da evitabilidade de decisões drásticas 

(Transmigraciologia); o princípio “dos males o menor”; o princípio da proporcionalidade;  

o princípio da razoabilidade; o princípio da intervenção mínima; o princípio da empatia funda-

mentando todo e qualquer julgamento cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o códego; o codex subtilissimus pessoal; o código 

de conduta do paramagistrado. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da Transmigraciologia; a teoria do Paradirei-

to aplicada na prática; a teoria da hermenêutica da Evoluciologia; a teoria e a prática da Para-

magistraturologia aplicadas nos julgamentos e decisões do dia a dia da conscin intermissivista;  

a teoria da decisão aplicada à Paramagistraturologia; a teoria da Parajurisprudência poliplane-

tária. 

Tecnologia: a técnica da ponderação ao se aplicar a Paralegislogia; a técnica de calçar 

os sapatos do outro na fase de conhecimento, prévia a todo e qualquer julgamento cosmoético;  

a técnica da suspensão do juízo (epokhé) utilizada enquanto instrumento preventivo dos precon-

ceitos e apriorismos; a técnica da mediação multidimensional paradireitológica; a técnica do 

questionamento omnicosmovisiológico; a técnica da planificação das variáveis factuais do confli-

to; a técnica de ir até as últimas consequências quando se tratar de empreitada cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; 
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o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium 

enquanto bolsão interdimensional da mediação e reconciliação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Interassitenciologia; o Colégio Invisível dos Paramagistrados;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito decisivo da assistência dos evoluciólogos no destino das consci-

ências. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo emprego do CPC; as neossinapses 

derivadas da aplicação do CDC; as neossinapses formadas pela vivência do CGC; as neossinap-

ses geradas a partir do desenvolvimento da sabedoria cosmoética; as neossinapses oriundas do 

movimento de expansão consciencial proporcionado pelo emprego da cosmovisão. 

Ciclologia: o ciclo acertos egocármicos–acertos grupocármicos–acertos policármicos. 

Enumerologia: o parajuiz tarístico; o parajuiz interassistencial; o parajuiz cosmoético; 

o parajuiz evolutivo; o parajuiz megafraterno; o parajuiz multidimensional; o parajuiz policármi-

co. O encaminhamento pró-evolutivo; o encaminhamento proexológico; o encaminhamento re-

conciliatório; o encaminhamento pacificador; o encaminhamento emancipatório; o encaminha-

mento sincrônico; o encaminhamento cirúrgico. 

Binomiologia: o binômio Paradireito-Cosmoética; a sapiência no emprego do binômio 

tacon-tares; o binômio desenviesamento-imparcialidade; o binômio julgamento-decisão; o binô-

mio pensenizar-julgar; o binômio autotaquirritmia–julgamento instantâneo; o binômio Paraper-

cepciologia-Paramagistraturologia. 

Interaciologia: a interação decisões cosmoéticas–sincronicidades. 

Crescendologia: o crescendo interprisão-vitimização-reconciliação-libertação; o cres-

cendo cada vez mais sutil de aprimoramento do nível de Cosmoética pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio suspensão de juízo–conhecimento do caso concreto–julga-

mento cosmoético ocorrendo simultaneamente (Autotaquirritmia) ao exercício das atribuições do 

paramagistrado. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanha-

mento. 

Antagonismologia: o antagonismo moral cósmica / moral intrafísica; o antagonismo 

julgamento condenatório / julgamento absolvitório; o antagonismo decisão débil / decisão vigo-

rosa; o antagonismo heteroperdão do paramagistrado / heteroculpa do magistrado; o antagonis-

mo monovisão / cosmovisão; o antagonismo paramagistratura / magistratura. 

Paradoxologia: o paradoxo do quanto mais se sabe de si, mais se sabe do outro; o pa-

radoxo da manifestação cada vez mais ampla, porém cada vez mais específica, da consciência ao 

assumir tarefas designadas para si de acordo com a autobagagem holobiográfica; o paradoxo de  

a transmigração extrafísica ser o melhor para todos, inclusive para o transmigrado; o paradoxo 

de a fase da dificuldade evolutiva de hoje poder significar libertação no futuro; o paradoxo de as 

aparentes punições serem na verdade o melhor direcionamento de acordo com a necessidade 

particular de cada consciência e dos respectivos grupos; o paradoxo de o determinismo poder 

ser resultante do arbítrio pessoal. 

Politicologia: a Parapolítica aplicada ao encaminhamento evolutivo de consciências as-

sistidas; a Parapolítica megafraterna; a Parapolítica respaldada pelo conhecimento profundo do 

paraordenamento jurídico. 

Legislogia: a paralegislação enquanto megacódigo de otimização evolutiva; a lei do má-

ximo esforço aplicada ao destino das consciências; a lei da interassistencialidade enquanto cerne 

de toda manifestação do paramagistrado; a hermenêutica profícua da lei de causa e efeito; a per-

feita harmonia com a lei de ação e reação; a assimilação inequívoca das paraleis no microuniver-

so intraconsciencial; os preceitos paralegais ainda esboçantes na legislação intrafísica dos Direi-

tos Humanos. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a taristicofilia; a cosmoeticofilia; a pa-

cifismofilia; a harmonofilia; a paradireitofilia. 
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Fobiologia: a ausência de neofobia; a ausência de reciclofobia; a ausência de autocritico-

fobia; a ausência de heterocriticofobia; a ausência de normatofobia; a ausência de priorofobia. 

Maniologia: a completa superação da mania de julgar precipitadamente, sem considerar 

os fatos e os parafatos. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a hermeneuticoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; 

a experimentoteca; a taxoteca; a analiticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paramagistraturologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; 

a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Pacifismologia; a Reurbanologia; a Proexologia;  

a Ortopensenologia; a Autabsolutismologia; a Cosmovisiologia; a Intermissiologia; a Pré-Inter-

missiologia; a Transmigraciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a personalidade enciclopédica; a personalidade justa; o ser Serenão; a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o paradireitólogo; o paradireitista; o jurisconsulto; o pretor; o magistra-

do; o paramagistrado; o mediador; o conciliador; o reconciliador; o árbitro; o juiz existencial;  

o ministro; o formador de líderes; o decisor; o decisivo; o erudito; o professor; o estadista; o di-

plomata; o orientador; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a paradireitóloga; a paradireitista; a jurisconsulta; a pretora; a magistra-

da; a paramagistrada; a mediadora; a conciliadora; a reconciliadora; a árbitra; a juíza existencial;  

a ministra; a formadora de líderes; a decisora; a decisiva; a erudita; a professora; a estadista; a di-

plomata; a orientadora; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens magister; o Homo sa-

piens orientator; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens serenissumus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paramagistraturologia Grupocármica = a concernente aos estudos da as-

sistência à elaboração de futura proéxis; Paramagistraturologia Policármica = a concernente aos 

estudos dos processos de transmigração interplanetária. 

 

Culturologia: a cultura da justiça; a cultura da fraternidade; a cultura da paz; a cultura 

da reconciliação; a cultura dos acertos; a cultura da formação de líderes; a cultura da cosmoéti-

ca; a cultura parapsíquica. 

 

Princípios. Tendo como fundamento a Paradireitologia, a Holofilosofia, a Cosmoetico-

logia e a Interassistenciologia, os Princípios da Paramagistraturologia se erguem, muito além 

das regras míopes do Direito intrafísico, com base na amplitude e flexibilidade dos princípios 

evolutivos. 

Instrumentos. Atuando caso a caso, o paramagistrado utiliza-se da ponderação, do sope-

samento, da Hermenêutica da Evoluciologia e do profundo conhecimento cósmico, enquanto ins-

trumentos indescartáveis ao julgamento e parajulgamento de situações complexas e sutis. 

 

Virtudes. Sob a perspectiva da Conscienciometrologia, é sugerido ao pesquisador ou 

pesquisadora, interessados nas pesquisas da Paramagistraturologia, atentar às seguintes 5 virtudes 

(Traforologia) do magistrado intrafísico, dispostas em ordem alfabética: 
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1.  Epiqueia: a capacidade de julgar pela equidade e pelo espírito de justiça, enxergando 

cada caso no respectivo contexto macro e micro. 

2.  Euboulia: a capacidade de dar bons conselhos e de identificar precisamente a neces-

sidade específica de cada consciência. 

3.  Gnóme: a capacidade de julgar de acordo com princípios mais elevados, além da le-

tra da lei e do óbvio (tácito e expresso). 

4.  Prudência: a capacidade de liderar equilibradamente, com moderação, temperança  

e parcimônia. 

5.  Synesis: a capacidade de julgar com retidão, integridade e lisura. 

 

Paremiologia. Sob a ótica da Ortopensenologia, de modo ilustrativo e propositivo, eis 

100 parêmias, axiomas, máximas, provérbios, anexins, apotegmas, aforismos ou brocardos, dis-

postos em ordem alfabética, traduzidos em poderes, posturas e princípios fundamentais na pesqui-

sa dos interessados ou praticantes das atribuições paradireitológicas: 

01.  Poder autocoercitivo da autolucidez. Gravis malae conscientiae lux est (É insu-

portável a luz para a consciência culpada; Lucius Annaeus Seneca, 4–65 e.c.). 

02.  Poder autopenalizante do arrependimento. Gravis animi poena est, quem post 

facti paenitet (É duro castigo moral o arrependimento depois do erro; Publilius Syrus, 85–43 

a.e.c.). 

03.  Poder da amizade. Pacta clara, boni amici (Ajustes honestos, bons amigos; Georg 

von Gaal, 1783–1855). 

04.  Poder da interassistência. Recte facti fecisse merces est (O prêmio da boa ação  

é tê-la praticado; Lucius Annaeus Seneca). 

05.  Poder da justiça. Fiat iustitia, ruat caelum (Faça-se justiça, embora desabe o céu; 

autor desconhecido). 

06.  Poder da lei da ação e reação. Quod dedit, recipit (O dado foi o recebido; Publius 

Terentius Afer, 195–159 a.e.c.). 

07.  Poder da lei da dessoma. Lex est, non poena, perire (Morrer é lei, não castigo; Lu-

cius Annaeus Seneca). 

08.  Poder da megaprudência. Iudex ille sapit qui tarde censet et audit. (É sábio o juiz 

avaliar e ouvir sem pressa; padre Bento Pereira, por volta do Século XVII). 

09.  Poder da Natureza. Ius naturale est dictatum rectae rationis (O direito natural  

é a determinação da reta razão; Hugo Grotius, 1586–1645). 

10.  Poder da paz. Pace nihil melius (Nada supera a paz; Christian Matthiae, 1584– 

–1655). 

11.  Poder da queda. Graves casus docent rectissime (Grandes quedas ensinam muito 

bem; Aldus Manutius, 1449–1515). 

12.  Poder da razão. Ratione, non vi (Pela razão, não pela força; autor desconhecido, 

também citada por Publilius Syrus). 

13.  Poder da reflexão. Consilium in dubiis prudentis remedium est (Nos momentos di-

fíceis, a reflexão é o remédio do homem prudente; Publilius Syrus). 

14.  Poder do autabsolutismo. Imperare sibi maximum imperium est (Dominar-se  

é o supremo domínio; Lucius Annaeus Seneca). 

15.  Poder do desenviesamento. Noli quaerere fieri iudex, nisi valeas virtute irrumpere 

iniquitates (Não pretendas ser juiz se não tens força para desenraizar as injustiças; autor desco-

nhecido). 

16.  Poder do destino. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt (O destino conduz quem 

consente e arrasta quem não consente; Lucius Annaeus Seneca). 

17.  Poder do discernimento. Curvo dinoscere rectum (Distinguir o reto do torto;  

Quintus Horatius Flaccus, 65–8 a.e.c.). 

18.  Poder do hábito. Consuetudinis magna vis est (É grande a força do hábito; Marcus 

Tullius Cicero, 106–43 a.e.c.). 
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19.  Poder do tempo. Tempus optimus iudex (O tempo é o melhor juiz; autor desconhe-

cido). 

20.  Poder dos pactos evolutivos. Pacta sunt servanda (Os pactos devem ser respeita-

dos; Eneo Domitius Ulpianus, 150–223 e.c.). 

21.  Poder punitivo da autoculpa. Culpam poena premit comes (A punição vai no en-

calço da culpa; Quintus Horatius Flaccus). 

22.  Postura anticonflitiva. Pro bono pacis (Pelo bem da paz; autor desconhecido). 

23.  Postura antipreconceito. Ius et furi dicitur (Até o ladrão tem direito à justiça; Luci-

us Annaeus Seneca). 

24.  Postura benevolente. Benefacite his qui oderunt vos (Fazei bem a quem vos quer 

mal; autor desconhecido). 

25.  Postura da pacificação íntima. Bona conscientia turbam advocat (A consciência 

tranquila recebe apoio do povo; Lucius Annaeus Seneca). 

26.  Postura de líder. Piscem natare doces (Ensinas o peixe a nadar; Desiderius Eras-

mus Roterodamus, 1466–1536). 

27.  Postura de temperança. Ne quid nimis (Nada em demasia; Publius Terentius Afer). 

28.  Postura do antidesperdício. Malum quidem nullum esse sine aliquo bono (Não há 

nenhum mal sem algum bem; Gaius Plinius Secundus, 23–79 e.c.). 

29.  Postura do atacadismo consciencial. Maiora premunt (As coisas maiores urgem; 

Marcus Annaeus Lucanus, 39–65). 

30.  Postura do máximo esforço. Nullum a labore me reclinat otium (Nenhum descanso 

me afasta do trabalho; Quintus Horatius Flaccus). 

31.  Postura do sobrepairamento. Omnis homines qui de rebus dubiis consultant, ad 

odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet (Quem delibera sobre questões dúbias 

deve manter-se imune ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo; Gaius Sallustius Crispus, 

86–35 a.e.c.). 

32.  Postura equilibrada. Mediocritatem illam tene, quae est inter nimium et parum 

(Mantém sempre aquela moderação situada entre o excesso e a escassez; Marcus Tullius Cicero). 

33.  Postura fraterna. Pietate et iustitia (Com bondade e justiça; divisa de autor desco-

nhecido). 

34.  Postura honesta. Bona causa nullum iudicem verebitur (A causa honesta não teme-

rá nenhum juiz; Publilius Syrus). 

35.  Postura semperaprendente. Consilium a quocumque, senex etiam, accipe prudens 

(Embora prudente e velho, nunca despreze o bom conselho; autor desconhecido). 

36.  Postura técnica. Ius est ars boni et aequi (O direito é o ofício do bom e do justo; 

Eneo Domitius Ulpianus). 

37.  Postura traforista. Aurum in stecore quaero (Procuro ouro no esterco; Publius Ver-

gilius Maro, 70–19 a.e.c.). 

38.  Princípio da abstenção. In dubio, abstine (Na dúvida, abstém-te; autor desconhe-

cido). 

39.  Princípio da aplicabilidade correta da lei. Scire leges non hoc est: verba earum te-

nere, sed vim ac potestatem (Conhecer as leis não é reter-lhes as palavras, mas a força e potesta-

de; Publius Iuventius Celsus, 67–130 e.c.). 

40.  Princípio da autocondução do destino. Fabrum esse suae quemque fortunae (Cada 

qual é artífice do próprio destino; Appius Claudius Caecus, 340–273 a.e.c.). 

41.  Princípio da autorresponsabilização. Melius quidquid erit, pati (É melhor suportar 

todas as consequências porvindouras; Quintus Horatius Flaccus). 

42.  Princípio da benignidade. Benignitas superat rigorem (A benignidade supera o ri-

gor; autor desconhecido). 

43.  Princípio da causalidade holobiográfica. Nullum est vitium sine patrocinio (Não há 

vício sem justificativa; Lucius Annaeus Seneca). 

44.  Princípio da compulsoriedade ressomática. Lex universa est quae iubet nasci et 

mori (É lei universal aquela cuja ordem é nascer e morrer; Publilius Syrus). 
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45.  Princípio da confiança plena. Dignum... quicum in tenebris mices (Digno... com 

quem se pode jogar no escuro; Marcus Tullius Cicero). 

46.  Princípio da cosmovisão. Pars in toto continetur. (A parte está contida no todo; 

Eneo Domitius Ulpianus). 

47.  Princípio da decisão meritocrática. Iustitia est aequitas ius unicuique retribuens 

pro dignitate cuiusque (A justiça é a equidade capaz de atribuir a cada qual o direito segundo  

o próprio mérito; Marcus Tullius Cicero). 

48.  Princípio da discrição. Beneficium in acta non mitto (Não ponho no jornal o favor 

praticado; Lucius Annaeus Seneca). 

49.  Princípio da economia de males. Ut evitetur maius periculum, eligendum est minus 

malum (Para evitar o perigo maior, deve-se escolher o mal menor; autor desconhecido). 

50.  Princípio da equidade. Aequitas religio judicantis (A equidade é a religião do julga-

dor; autor desconhecido). 

51.  Princípio da evitação dos riscos desnecessários. Certa amittimus dum incerta peti-

mus (Perdemos o seguro quando saímos à cata do inseguro; Titus Maccius Plautus, 254–184 

a.e.c.). 

52.  Princípio da genopensenidade. Hoc noveram ante quam tu natus es (Já sabia disso 

antes de teres nascido; autor desconhecido). 

53.  Princípio da hermenêutica paradireitológica. Factum audivimus, mysteria requira-

mus (Ouvimos o fato, busquemos o significado profundo; Aurelius Augustinus Hipponensis, 354–

–430 e.c.). 

54.  Princípio da imparcialidade. Aequabiliter et diligenter (Com imparcialidade e dili-

gência; Marcus Tullius Cicero). 

55.  Princípio da impermanência. Hoc unum certum est, nihil esse certi (Só isto é certo: 

nada é certo; Lucius Annaeus Seneca). 

56.  Princípio da impessoalidade do julgamento. Parcere personis, dicere de vitiis (Pou-

par as pessoas, criticar os vícios; Marcus Valerius Martialis, 38–102 e.c.). 

57.  Princípio da imutabilidade do passado. Factum fieri infectum non potest (O feito 

não pode ser desfeito; Publius Terentius Afer). 

58.  Princípio da incomensurabilidade da justiça. Iustitia nihil expedit praemii, nihil 

pretii (A justiça não exige nenhuma recompensa, nenhum pagamento; Marcus Tullius Cicero). 

59.  Princípio da incompartimentalização. Incivile est nisi tota lege perspecta una ali-

qua particula eius proposita iudicare vel respondere (Não é conveniente julgar ou responder com 

base em determinada pequena parte proposta da lei, não tendo sido examinada toda a lei; Publius 

Iuventius Celsus). 

60.  Princípio da incorruptibilidade. Pacta non possunt facere licita, quae alias illicita 

sunt (Os contratos não podem tornar lícito o ilícito; autor desconhecido). 

61.  Princípio da indelebilidade da justiça. Iustitia enim perpetua est, et immortalis  

(A justiça é perpétua e imortal; autor desconhecido). 

62.  Princípio da inegabilidade da justiça. Iustitia nemini est neganda, nec differenda  

(A justiça não deve ser negada a ninguém, nem retardada; autor desconhecido). 

63.  Princípio da inescusabilidade da ignorância da lei. Ignorantia juris neminem excu-

sat (A ignorância da lei não escusa ninguém; autor desconhecido). 

64.  Princípio da interpretação benigna da lei. Benignius leges interpraetandae sunt, 

quo voluntas earum conservetur (As leis devem ser interpretadas com mais benignidade, 

para conservar-lhes a vontade; Publius Iuventius Celsus). 

65.  Princípio da irrefutabilidade dos fatos e parafatos. Contra factum non datur argu-

mentum (Contra fato não há argumentos; autor desconhecido). 

66.  Princípio da justiça retributiva. Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuendi (Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada qual o próprio direito; 

Eneo Domitius Ulpianus). 

67.  Princípio da medida certa. Est modus in rebus (Há meio-termo em todas as coisas; 

Quintus Horatius Flaccus). 
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68.  Princípio da megafraternidade. Plenitudo ergo legis est dilectio (A plenitude da lei 

é o amor; autor desconhecido). 

69.  Princípio da megapriorização. De minimis non curat praetor (O pretor não se ocu-

pa das coisas sem importância; autor desconhecido). 

70.  Princípio da omniadaptabilidade paralegal. Lex non est textus, sed contextus (A lei 

não é o texto, mas o contexto; autor desconhecido). 

71.  Princípio da omnibenesse. Iustitia nunquam nocet cuiquam (A justiça nunca faz 

mal a ninguém; Marcus Tullius Cicero). 

72.  Princípio da omnijustiça. Iustitia omnibus (Justiça para todos; autor desconhecido). 

73.  Princípio da parajurisprudência. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum 

rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (Jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas  

e humanas, a ciência do justo e do injusto; Eneo Domitius Ulpianus). 

74.  Princípio da parapercuciência holobiográfica. Ego te intus et in cute novi (Conhe-

ço-te por dentro e por fora; Aulus Persius Flaccus, 34–62 e.c.). 

75.  Princípio da plena capacidade. Ultra posse, nemo obligatur (Ninguém é obrigado 

além do possível; autor desconhecido). 

76.  Princípio da presunção de inocência. In dubio pro reo (Na dúvida, decida-se em fa-

vor do réu; autor desconhecido). 

77.  Princípio da primazia da autoconsciencialidade lúcida. Conscientia mille testes  

(A consciência vale por mil testemunhas; autor desconhecido, difundido por Marcus Fabius Quin-

tilianus, 35–95). 

78.  Princípio da punição paradireitológica. Prima illa et maxima peccantium est poena 

peccasse (A principal e mais grave punição ao faltoso está em sentir-se culpado; Lucius Annaeus 

Seneca). 

79.  Princípio da razoabilidade. Summus ius, summa iniuria. (Excesso de direito, exces-

so de injustiça; Marcus Tullius Cicero). 

80.  Princípio da reciprocidade. Benefac, si vis ut benefiat tibi (Favorece, se queres ser 

favorecido; Thomas Erpernius, 1584–1624). 

81.  Princípio da retribuição comedida. Quod vult habet, qui velle, quod satis est, potest 

(Quem conhece o necessário, tem o desejado; Publilius Syrus). 

82.  Princípio da sapiência presumida. Iura novit curia (O tribunal conhece as leis; au-

tor desconhecido). 

83.  Princípio da semperaprendência. Homines, dum docent, discunt (Os homens, en-

quanto ensinam, aprendem; Lucius Annaeus Seneca). 

84.  Princípio da supremacia da justiça. Iustitia virtutum regina (Justiça é a virtude rai-

nha; autor desconhecido). 

85.  Princípio da tarefa do esclarecimento. Verum... nulli nisi audituro dicendum est  

(É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la; Lucius Annaeus Seneca). 

86.  Princípio da vitimização não-cavada. Accipere quam facere praestat iniuriam  

(É melhor sofrer a cometer injustiça; Marcus Tullius Cicero). 

87.  Princípio do antiprivilégio. Quales in re publica principes essent, tales reliquos so-

lere esse cives (Tal como são os governantes de Estado, são os outros cidadãos; Marcus Tullius 

Cicero). 

88.  Princípio do bem maior. In dubio pro societate (Na dúvida, decida-se a favor da so-

ciedade; autor desconhecido). 

89.  Princípio do beneficiamento não impositivo. Beneficia non obtruduntur (Benefícios 

não se impõem; autor desconhecido). 

90.  Príncípio do contraditório. Audiatur et altera pars (Ouça-se também a outra parte; 

autor desconhecido). 

91.  Princípio do equilíbrio. Medio tutissumus ibis (Pelo meio, irás com a máxima segu-

rança; Publius Ovidius Naso, 43 a.e.c.–18 e.c.). 
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92.  Princípio do Estado Mundial Cosmoético. Unam omnium rempublicam agnoscimus 

mundum (Reconhecemos o mundo enquanto único país pertencente a todos; Quintus Septimius 

Florens Tertullianus, 160–220 a.e.c.). 

93.  Princípio do exemplarismo cosmoético. Exempla, magis quam verba, movent (Os 

exemplos movem além das palavras; autor desconhecido). 

94.  Princípio do heteroperdoamento. Errare humanum est (Errar é humano; autor des-

conhecido). 

95.  Princípio do julgamento justo e benevolente. Ex aequo et bono (Segundo a equida-

de e o bem; Publius Terentius Afer). 

96.  Princípio do julgamento não apriorístico. Ad paenitendum properat cito qui iudicat 

(Quem julga apressadamente ingressa na via do arrependimento; Publilius Syrus). 

97.  Princípio do megafoco. Consulendum, et consiliis parendum (Deve-se planejar,  

e seguir os planos; Desiderius Erasmus Roterodamus, 1466–1536). 

98.  Princípio do não acumpliciamento. Cui prodest scelus, is fecit (Cometeu o crime 

quem dele tirou proveito; Lucius Annaeus Seneca). 

99.  Princípio dos limites do Direito Intrafísico. In multis iuris nostri articulis deterior 

est condicio feminarum quam masculorum (Em muitos aspectos do Direito, a condição das mu-

lheres é inferior à dos homens; Aemilius Papinianus, 142–212 e.c.). 

100.  Princípio dos paradeveres intermissivos. Nulli contingit impune nasci (A ninguém  

é dado nascer impunemente; Lucius Annaeus Seneca). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paramagistraturologia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceitação  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Juiz  existencial:  Heterocriticologia;  Neutro. 

04.  Juízo  de  valor:  Heterocriticologia;  Neutro. 

05.  Legislador  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Lei  Suprema:  Politicologia;  Homeostático. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Materpensene  paradireitológico:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Principium  coincidentia  oppositorum:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

10.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Paralei:  Paradireitologia;  Homeostático. 

14.  Parassemiologia  do  evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

O  ESTUDO  DA  PARAMAGISTRATUROLOGIA  É  ALICERCE  

À  CONSTITUIÇÃO  DO  HOMO  SAPIENS  PARADIREITOLO-
GUS.  NA  EVOLUÇÃO,  URGE  A  TODOS  SABER  DECIDIR 
E  JULGAR  COSMOETICAMENTE.  QUEM  DECIDE,  JULGA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, julga ser cosmoética a qualidade das próprias 

decisões? Considera-se hábil evolutivamente o suficente para tomar megadecisões capazes de 

afetar outras consciências? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  O Desafio da Lei. Título Original: Swing Vote. País: EUA. Data: 1999. Duração: 90 min. Gênero: Dra-
ma. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em VHS). Direção: David Anspaugh. Elenco: Andy Garcia; 

Harry Belafonte; Robert Prosky; Ray Waltson; James Whitmore; Kate Nelligan; Milo O‟Shea; Albert Hall; John Ayward; 

Lisagay Hamilton; & Hallie Kate Eisenberg. Produção: Richard Brams; Jerry Bruckheimer; & Robert N. Fried. Direção 

de Arte: Irfan Akdag. Roteiro: Ronald Bass; & Jane Rusconi. Fotografia: Johnny E. Jensen Música: Harry Gregson-

Williams. Montagem: Christopher Cibelli. Cenografia: Mary E. Gullickson. Efeitos Especiais: yU+Co. Companhia: 

Columbia TriStar Television; & Jerry Bruckheimer Films. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: O advoga-
do Joseph Kirkland fora indicado para assumir o cargo de juiz da Suprema Corte estadunidense, em razão do respectivo 

predecessor estar sem condições de saúde. O primeiro caso tratado pelo juiz Kirkland dentro da corte é sobre a criminali-

zação do aborto. Por ser novo na corte, o voto de Joseph acaba sendo decisivo dentro do caso. O filme trata sobre a cons-
trução do voto a respeito da polêmica em tela. 
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P A R A M I C R O C H I P  
( P A R A T E C N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paramicrochip é a parapeça energética, miniaturizada, implantada ou 

embutida a partir do parencéfalo do macrossoma da conscin, relacionado ao paracerebelo, deriva-

da do período pré-ressomático, capaz de realizar diversas funções interativas mais ou menos com-

plexas, notadamente na intensificação das energias conscienciais (ECs) atuantes na telepatia, nas 

inspirações entre a pessoa e as consciexes amparadoras, no acesso mais livre às Centrais Extrafí-

sicas ou à paraprocedência pessoal (Paraprocedenciologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra do idioma Inglês, microchip, é composta pelo prefixo micro, 

do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”, e do ter-

mo do idioma Inglês, chip, “lasca; fragmento”. Apareceu, no idioma Inglês, em 1969. 

Sinonimologia: 01.  Parachip. 02.  Parabiomicrochip; selfparamicrochip. 03.  Micro-

chip extrafísico. 04.  Paramicrocircuito. 05.  Paramicroprocessador. 06.  Micropastilha parapsíqui-

ca. 07.  Paracódigo; paraficha exopensênica. 08.  Simbionte parapsíquico. 09.  Terceiro olho. 10.  

Parabionicologia. 

Neologia. O vocábulo paramicrochip e as 3 expressões compostas paramicrochip míni-

mo, paramicrochip médio e paramicrochip máximo são neologismos técnicos da Paratecnologia. 

Antonimologia: 01.  Microchip. 02.  Siliconchip. 03.  Biochip. 04.  Biomicrochip.  

05.  Microficha psíquica. 06.  Microprocessador. 07.  Microcircuito. 08.  Microchapa; microcódi-

go; micropastilha. 09.  Transponder. 10.  Biônica. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip; a selfmade energetic human consciousness;  

o continuum consciencial; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da tele-

patia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paramicro-

chip: microcarregador neossináptico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o dispositivo indutor de 

ortopensenes; a ortopensenidade; o epicentrismo interpensênico. 

 

Fatologia: os transistores; a concretude do abstrato; as contrações involuntárias dos 

músculos do crânio. 

 

Parafatologia: os paratransistores; o monitoramento parabiônico; o parafenômeno da 

maior estranheza (caixa preta) para a pessoa eletronótica; o controle remoto extrafísico; os escon-

dimentos ignorados; a polivalência parapsíquica; a energosfera pessoal; a paraperceptibilidade;  

a ressoma alternante; o fenômeno da autodescoincidência vígil; o semirrestringimento da conscin 

quando hiperlúcida; a agenda extrafísica; a autoparaprocedência; o amparo de função; a alta vol-

tagem do arco voltaico craniochacral predispondo a Terapêutica Energética; a expansão da poten-

cialização das energias conscienciais da conscin; o supersensoriamento das energias conscienciais 

por toda parte; os paraolhos atuando além dos olhos humanos; o verdadeiro terceiro olho; a omni-

conjugação interconsciencial permanente; a conscin minipeça do maximecanismo interassisten-

cial; a triangulação parapsíquica conscin-paramicrochip-amparador; a proéxis pessoal; a ofiex 

pessoal; a evitação das paragafes (multidimensionais); o incremento da pangrafia; o parafenôme-

no da olorização pessoal; as Centrais Extrafísicas; os extrapolacionismos parapsíquicos; o regis-
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tro extrafísico, na paraprocedência pessoal, da conscin minipeça interassistencial; o desbloqueio 

energético permanente do ser desperto; o início do teleguiamento evolutivo; a chancela do 

hiperparapsiquismo da semiconsciex; o trabalho específico do evoluciólogo, homem ou mulher; a 

transconsciencialidade; a cosmificação da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Efeitologia: o efeito termoiônico; o efeito paratermoiônico. 

Parassinapsologia: as parassinapses. 

Enumerologia: a Parageneticologia; a Parabiologia; a Paranatomia; a Parafisiologia;  

a Paraneurologia; a Pararregeneraciologia; a Paraprofilaxiologia. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio cérebro-paracé-

rebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio paramicrochip–sinalética pa-

rapsíquica; o binômio paramicrochip-inefabilidade; o binômio paramicrochip-Mateologia; o bi-

nômio paramicrochip-Imunologia; o binômio paramicrochip–cons magnos; o binômio parami-

crochip-encapsulamento; o binômio paramicrochip–epicentro consciencial; o binômio macrosso-

ma-paramicrochip. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio corpo-mente-consciên-

cia; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Para-

cogniciologia; o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio neoverpons-neopers-

pectivas-neoteorias; o trinômio projetor-epicon-ofiexista. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo não-reconhecimento público / assistência extrafísi-

ca; o antagonismo poder cosmoético / poder temporal. 

Politicologia: a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a monitoroteca. 

Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Extrafisicologia; a Paraprocedenciologia; a Pa-

rageneticologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciologia; a Microeletrônica; a Nanotecnologia; 

a Biônica; a Hibridologia; a Parabiônica; a Macrossomatologia; a Interassistenciologia; a Cosmo-

visiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a dupla conscin parapsíquica–amparador extrafísico; o trio tenepessista-as-

sistido-amparador; a conscin ectoplasta evoluída; a conscin parandroide; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o exorcista extrafísico. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-
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critora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisado-

ra; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a exorcista extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paramicrotelepathicus; o Homo sapiens projectius; 

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; 

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens experimentatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paramicrochip mínimo = aquele aplicado na conscin semiconsciex; pa-

ramicrochip médio = aquele aplicado na conscin teleguiada autocrítica; paramicrochip máximo = 

aquele aplicado na conscin evolucióloga. 

 

Caracterologia. Segundo a Paratecnologia, o paramicrochip é a conquista capaz de evi-

denciar a ultrapassagem das condições patológicas comuns da personalidade pré-serenona vulgar, 

por exemplo, dentre outras, estas 10 dispostas na ordem alfabética: 

01.  Acidentes  de  percurso:  a  autacidentalidade  parapsíquica. 

02.  Existência  trancada:  a  antiprojetabilidade  lúcida;  a  ressoma  fixa. 

03.  Heterassédio  interconsciencial:  a  interassedialidade. 

04.  Melancolia  intrafísica:  ou  melin. 

05.  Monovisão  idiossincrática:  a vida trafarina. 

06.  Porão  consciencial:  a  autorregressividade. 

07.  Robotização  existencial:  ou  robéxis;  a  síndrome  da  mediocrização. 

08.  Subcérebro  abdominal:  a  subcerebralidade  protorreptiliana. 

09.  Vácuo  evolutivo:  as  automimeses  monopolizadoras. 

10.  Varejismo  consciencial:  a  pasmaceira  evolutiva. 

 

Paracronologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, muitos séculos ainda virão, 

nesta dimensão humana, para o conceito transcendente do paramicrochip ser admitido em larga 

escala. Tal fato é evidente por ser recurso, ao mesmo tempo intrafísico e extrafísico, de uso indi-

vidualíssimo. Aos heterocríticos, mulheres e homens honestos, praticantes do princípio da des-

crença, mas ainda calouros parapsíquicos, será recomendável relegar o tema ao universo da Ma-

teologia e cuidar da própria evolução consciencial em outras áreas mais prioritárias. 

 

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 o paramicrochip, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 
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O  PARAMICROCHIP  SE  INCLUI  ENTRE  AS  PARARREA-
LIDADES  MAIS  AVANÇADAS  ATUANTES  NAS  REALIDADES  

INTRAFÍSICAS,  NA  TERRA,  COM  A  EXISTÊNCIA  RECO-
NHECIDA  POR  INTERMISSIVISTAS  E  MACROSSÔMATAS. 

 

Questionologia. Quais relações você já manteve com as pararrealidades dos paramicro-

chips? Conseguiu pesquisar o assunto em profundidade? 
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P A R A M I Z A D E  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paramizade é o sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia e estima, 

ou a condição da convivialidade empática, estreita e multissecular de determinada consciência, 

conscin ou consciex, com outra, amparador ou evoluciólogo, com paravisual de homem ou de 

mulher, especificamente, no caso, quando hierarquicamente mais evoluída. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo amizade deriva do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia, 

“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. 

Sinonimologia: 01.  Amizade transdimensional. 02.  Amizade parapsíquica. 03.  Amiza-

de evolutivamente sadia. 04.  Amizade pura; amizade sincera. 05.  Amizade-trafor; camaradagem 

secular; companheirismo multiexistencial. 06.  Afeição libertadora. 07.  Empatia multidimen-

sional. 08.  Compatibilidade interconsciencial; confiabilidade recíproca. 09.  Coadjuvação poli-

mática. 10.  Conciliação ideológica. 

Neologia. O termo paramizade e as 3 expressões compostas paramizade inicial, parami-

zade intermediária e paramizade final são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 01.  Amizade errada; amizade ociosa. 02.  Amizade egoística; amizade 

patológica. 03.  Amizade inconveniente. 04.  Amizade intrusiva. 05.  Amizade-trafar. 06.  

Afeição escravizante. 07.  Desafeição. 08.  Inimizade; inimizade transdimensional. 09.  Inimizade 

parapsíquica. 10.  Antipatia multidimensional. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Paraconviviarium; a paraconiunctio; a para-

friendship; o multi-life friend; o attachment evolutivo; a parabrotherhood; a parakinship;  

a glasnost interconsciencial; o teamwork evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraconvivialidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Temos ami-

gos multidimensionais. Temos amigos multiexistenciais. Temos amigos multisseculares. Amizade: 

respeito evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os grafopen-

senes; a grafopensenidade conjunta; as assinaturas pensênicas a 2; as interfusões pensênicas;  

a convergência dos materpensenes das consciências; os ases da evolução consciencial. 

 

Fatologia: as amizades em geral; o valor das amizades; o quadro das amizades pessoais; 

a amizade inspiradora da interconfiança; a convivialidade humana; o gregarismo; o círculo das 

amizades; as similitudes evolutivas; o ato de se chegar aos bons; a evolução consciencial con-

junta; as compatibilidades intencionais; as boas relações interconscienciais; a aliança das ideias;  

a associação de princípios; a coadjuvação polimática; a conciliação ideativa; a honestidade afeti-

va; a lealdade; a autenticidade; a insuspeição mútua; a intercredibilidade; a interfidedignidade;  

a autotransparência; as companhias mais valiosas; a cumplicidade profunda sem interprisão gru-

pocármica; os objetivos gêmeos. 

 

Parafatologia: a paramizade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Parafeno-

menologia quando avançada; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretro-

cognições; a projetabilidade lúcida (PL); o tenepessismo; a ofiex pessoal; as projeções conscien-
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tes assistidas; os paravínculos; a harmonização entre conscins e consciexes; o congraçamento 

transcendente; a consciex modelo evolutivo para a conscin; o diálogo interdimensional contínuo; 

a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amizade humana–reencontro extrafísico; o sinergismo 

potente das paramizades. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da evolução interconsciencial; 

o princípio da megafraternidade; o princípio da reciprocidade consciencial; a associação de 

princípios evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da amizade; a teoria da interconfiança; a teoria da megafraterni-

dade. 

Tecnologia: a técnica do cultivo das amizades; a paratécnica do cultivo das parami-

zades. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Holocarmo-

logia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invi-

sível dos Assistenciólogos. 

Efeitologia: os efeitos positivos da amizade sincera. 

Ciclologia: o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica. 

Binomiologia: o binômio amizade humana–amizade extrafísica; o binômio amizade-in-

terconfiança. 

Interaciologia: a interação holobiografia da conscin–holobiografia da consciex; a inte-

ração amparando intrafísico–amparador extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo da intercompreensão entre as consciências afins através 

das vidas humanas sucessivas. 

Trinomiologia: o trinômio parentela-amor-amizade; o trinômio primener-eudemonia- 

-eutimia; o trinômio dependência-independência-interdependência. 

Antagonismologia: o antagonismo amizade / hostilidade; o antagonismo amizade liber-

tadora / amizade interprisional; o antagonismo afeição racional / afeição emocional; o antago-

nismo intrafisicalidade / extrafisicalidade; o antagonismo passado / presente. 

Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua. 

Politicologia: a paraconviviocracia; a parassociocracia; a projeciocracia; a evolucio-

cracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da Conviviologia Evolutiva; a lei da correspondência. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a ilogicidade da autofobia (iolofobia, isolofobia) ou o medo da solidão;  

a superação da filofobia (medo de fazer amigos). 

Sindromologia: a descoberta da megafraternidade em oposição à síndrome da ectopia 

afetiva (SEA) humana; a profilaxia da síndrome do estrangeiro. 

Mitologia: o descarte dos mitos afetivos subumanos. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a psicossomatoteca; a proexoteca; a convivioteca;  

a evolucioteca; a comunicoteca; a paracognoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Paraconviviologia;  

a Projeciologia; a Parassociologia; a Paraprocedenciologia; a Paradireitologia; a Sociexologia;  

a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o casal incompleto; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a personalidade aberta ao parapsiquismo; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo extrafísico; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbe-

tólogo; 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 evolu-

tiva extrafísica; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proe-

xóloga; 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 ter-

tuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a musa paracientífica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens amicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paramizade inicial = a convivialidade estreita da conscin parapsíquica 

com amparador (ou amparadora) extrafísico; paramizade intermediária = a convivialidade estreita 

da conscin parapsíquica com evoluciólogo (ou evolucióloga) extrafísico; paramizade final 

= a convivialidade estreita da conscin parapsíquica com Serenão (ou Serenona) extrafísico. 

 

Culturologia: a cultura da multidimensionalidade interconsciencial; a cultura da ami-

zade transdimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

09.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
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11.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  PARAPSÍQUICA  DA  PARAMIZADE  SURGE  

NATURALMENTE  NO  CAMINHO  EVOLUTIVO  DE  TODAS 
AS  CONSCIÊNCIAS  AO  ATINGIREM  DETERMINADO  NÍVEL  

INTERASSISTENCIAL,  PARAPERCEPTIVO,  REGULAR. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém algum tipo de amizade extrafísica? Com 

qual nível de consciex? 
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P A R A M O M E N T O    I M P A C T A N T E  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O paramomento impactante é o instante extrafísico da consciência, cons-

ciex ou conscin, de pináculo evolutivo, inesquecível, com mudança e reciclagem evolutiva para 

melhor. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo momento procede do idioma Latim, momentum, “impulso; mo-

vimento; mudança; causa de decisão; motivo; curto espaço de tempo; circunstância; importância”. 

Apareceu no Século XV. O vocábulo impacto vem do mesmo idioma Latim, impactus, “impelido 

contra”, de impingere, “de encontro a; bater contra; empurrar violentamente”. Surgiu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 1.  Parainstante de impacto. 2.  Paramomento culminante. 3.  Encontro 

extrafísico chocante. 4.  Momento de autoparestupefação. 5.  Paraconjuntura impactante. 6.  Para-

circunstância impactante. 7.  Paraimpacto evolutivo. 

Neologia. As 4 expressões compostas paramomento impactante, paramomento impac-

tante consciexiológico, paramomento impactante ofiexista e paramomento impactante projetivo 

são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Momento intrafísico de impacto. 2.  Instante intrafísico culminante. 

3.  Impactoterapia intrafísica oportuna. 4.  Momento humano de autestupefação. 5.  Conjuntura 

intrafísica impactante. 

Estrangeirismologia: os true and hard parafacts; os neoconstructos teáticos inseridos 

no background multiexistencial pessoal; o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium;  

o neomodus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary understanding; a potencialização dos upgra-

des; o insight providencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Paralucidologia. 

Unidade. A unidade de medida do paramomento impactante é a recin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade parapsíquica; a autopara-

pensenização inédita; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paralucidopensenes; a pa-

ralucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade. 

 

Fatologia: o baque intraconsciencial da paravivência de alto impacto; o abalo para me-

lhor na automundividência; a revisão dos autovalores; a reformulação das autoconvicções; a rede-

finição dos autoposicionamentos; a modificação do repertório etológico; o conjunto de ações  

e medidas derivadas do paramomento de impacto mensurando o grau de aproveitamento da pa-

rexperiência impactante. 

 

Parafatologia: o paramomento impactante; o ensejo paraimpactoterápico; o ato impac-

toterápico extrafísico oportuno; o choque da pararrealidade inegável, incontestável e indescartá-

vel; a constatação da extrafisicalidade avançada; a elucidação de parafatos incomuns; o paracon-

tato prodigioso; a ampliação significativa do entendimento multidimensional e multiexistencial da 

dinâmica evolutiva pessoal e grupal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmoniza-

das; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da auto-

pensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;  

o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergis-

mo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o prin-

cípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o prin-

cípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial; o prin-

cípio da evolução interassistencial nas múltiplas dimensões. 

Codigologia: os paracódigos extrafísicos de conduta pessoal; os paracódigos grupais 

de Cosmoética. 

Teoriologia: as recomposições da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de 

identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a Paratecnologia da 

Parapsicoteca; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: a designação de funções específicas do paravoluntariado à consciex 

intermissivista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o labora-

tório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: os efeitos da autolucidez pré-dessomática na paralucidez pós-dessomática; 

os efeitos do estudo intrafísico do Paravade-mécum Pós-Dessomático na proatividade eficaz no 

pós-choque da bitanatose; os efeitos holossomáticos do paraimpacto cosmoético. 

Neossinapsologia: as neossinapses intrafísicas favorecendo as futuras paraneossinapses 

evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o ciclo impacto-refle-

xão-compreensão-renovação. 

Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o bi-

nômio observação-experiência; o binômio sensação-percepção; o binômio forma-conteúdo; o bi-

nômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio imanência-transcendência; o binômio pararrealidade- 

-parapercuciência; o binômio porão consciencial anulado–hiperacuidade infantil; a condição 

ideal de simultaneidade do binômio tanatose-bitanatose; a presteza no lidar com o binômio ape-

go-desapego; o binômio balanço da vida pregressa–planejamento de vida futura. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno parafisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a inte-

ração atuação profilática–atuação terapêutica; a interação foco de intervenção–predisposição  

à mudança; a interação Paravade-mécum Pós-Dessomático–caderno de campo parapesquisís-

tico; a interação incubação intermissiva–indução intermissiva. 

Trinomiologia: o trinômio pararreeducação evolutiva–Paraterapêutica Consciencial– 

–Paraprofilaxia Proexológica; o trinômio autolúcido autoparaprocedência-duplaparaprocedên-

cia-grupoparaprocedência; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio ideia original–experimentação–sín-

tese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-concausas-efeitos;  

o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade;  
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a compreensibilidade da paramensagem impactante relativa ao nível do trinômio acuidade para-

perceptiva–bagagem paracognitiva–racionalidade paracientífica; o trinômio mobilização-re-

cuperação-normalização em neopatamar evolutivo. 

Polinomiologia: o polinômio indução autoconsciente–indução autexperimental–indução  

paracognitiva–indução holofilosófica; o polinômio forma-intensidade-extensão-duração-reper-

cussão. 

Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva; o antagonismo 

geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o an-

tagonismo caçadores / caçados; o antagonismo parapercepção assistencial / parapercepção 

vampirizadora; o antagonismo consciexes receptivas / consciexes assediadoras; o antagonismo 

amizade secular / inimizade secular; o antagonismo pararrealidade acessível / pararrealidade 

incognoscível. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a me-

ritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da Cosmoética; as leis do Para-

direito; as leis da Paradiplomacia. 

Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cogno-

filia; a verponofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Pré-Dessomatologia; a Intermissiologia; a Pa-

rapercepciologia; a Autevoluciologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia; a Gerontologia;  

a Autopriorologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens projectius; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sa-

piens eruditus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens logicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paramomento impactante consciexológico = o instante extrafísico da 

consciex de pináculo evolutivo, inesquecível, com mudança e reciclagem evolutiva para melhor; 

paramomento impactante ofiexista = o instante extrafísico da conscin ofiexista de pináculo evolu-

tivo, inesquecível, com mudança e reciclagem evolutiva para melhor; paramomento impactante 

projetivo = o instante extrafísico da conscin projetada de pináculo evolutivo, inesquecível, com 

mudança e reciclagem evolutiva para melhor. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Extrafisicologia. 

 

Paracronologia. Segundo a Parapercepciologia, eis, na ordem funcional, os 3 tempos 

da Paracronologia do paramomento de impacto: 

1.  Pré-impacto: o preparo pela parapreceptoria; a aura projetiva. 

2.  Impacto: a paravivência extraordinária; a melhoria da cosmovisão seriexológica. 

3.  Pós-impacto: a renovação existencial irresistível. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 cate-

gorias de consciências capazes de experienciar os paramomentos de impacto e respectivas paravi-

vências inesquecíveis: 

1.  Consciex intermissivista: a entrevista intermissiva com o evoluciólogo extrafísico 

do grupocarma; a admissão e chegada ao Curso Intermissivo (CI); o paraencontro intermissivo 

com retroduplista; o encontro com determinado Serenão visitante do CI; o contato com Consciex 

Livre (CL); a visita e pesquisa na Parapsicoteca sobre a Paracerebrologia pessoal; a parexcursão 

interplanetária junto ao grupo volitativo; os parapreparativos grupocármicos objetivando à neor-

ressoma pessoal na condição de atrator ressomático; a autofiliação definitiva ao Ciclo Multiexis-

tencial Pessoal (CMP) da atividade; a parapesquisa do futuro macrossoma; a identificação intrafí-

sica dos futuros pais; a despedida pré-ressomática dos compassageiros extrafísicos do CI. 

2.  Conscin ofiexista: o encontro com o amparador de função da autofiex; a heterorretro-

cognição marcante a partir dos assistidos (Heteroclarividenciologia); a participação ou testemu-

nho interassistencial nos trabalhos de transmigração extrafísica (transmigrex; Paratransmigracio-

logia); a vivência na condição de pré-mãe (Prematernologia); o acesso à identidade extra, pessoal, 

a partir da parainterlocução com as consciexes assistidas; a primeira experiência na condição de 

assistente ou professor (ou professora) visitante de CI. 

3.  Conscin projetada: a aparição intervivos experienciada da bilocação projetiva assis-

tida por crianças; a coparticipação em resgate extrafísico (resgatex) de ex-familiar; a experiência 

em grupo volitativo guiada por evoluciólogo; a experimentação teática da instantaneidade cons-

ciencial (Autotaquirritmia); a paravivência da memória quádrupla; a participação assistencial na 

energização tríplice; a vivência da projeção lúcida vexaminosa; a primoprojeção de consciência 

contínua; a projeção extrafísica com o mentalsoma isolado; a vivência extrafísica do monólogo 

psicofônico; a primeira excursão lúcida à comunex Interlúdio; a paravisita a determinada Central 

Extrafísica; o retorno lúcido à paraprocedência pré-ressomática. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paramomento impactante, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Base  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

04.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 
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05.  Ideia  impactante:  Parapesquisologia;  Neutro. 

06.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

07.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Parestação  de  trabalho:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Realce  extrafísico:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Realidade  impactante:  Surpreendenciologia;  Homeostático. 

15.  Transmigraciologia  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  DO  PARAMOMENTO  IMPACTANTE,  SOBRE  

TODAS  AS  CATEGORIAS  DE  MANIFESTAÇÕES,  INTERES-
SA  A  TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  POR  

SIGNIFICAR  ABERTURA  AUTEVOLUTIVA  INESQUECÍVEL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum momento extrafísico impac-

tante? De qual natureza? 
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P A R A M U T A N T E  
( P A R A M U T A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paramutante é a consciex, seja com paravisual básico, androssômico ou 

ginossômico, vítima do estado da transfiguração psicossômica, involuntária, instável e patológica 

grave. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo mutante deriva do idioma Latim, mutans, particípio presente de 

mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar; permutar; deslocar”. Surgiu no Sé- 

culo XX. 

Sinonimologia: 1.  Mutante extrafísico. 2.  Mutante psicossômico. 3.  Consciex vaivém. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo mutação; 

mutabilidade; mutabilio; mutacional; mutacionismo; mutacionista; mutacionístico; mutacismo; 

mutagênese; mutagenética; mutagenético; mutagenia; mutagênica; mutagênico; mutágeno; mu-

tança; mutante; mutar; mutarrotação; mutarrotado; mutarrotador; mutarrotante; mutarrotar; 

mutarrotatório; mutarrotável; mutatória; mutatório; mutável; paramutação; paramutância; pa-

ramutante. 

Neologia. O vocábulo paramutante e as duas expressões compostas paramutante an-

drossomático e paramutante ginossomático são neologismos técnicos da Paramutaciologia. 

Antonimologia: 1.  Consciex psicossômica sadia. 2.  Consciex Livre. 3.  Mutante fic-

cional. 

Estrangeirismologia: o aberratio delicti; o aberratio ictus; os gays arrependidos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Parafisiologia Psicossômica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da insatisfação afetiva; os baratropensenes; a bara-

tropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os 

nosopensenes; a nosopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os entropopensenes;  

a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os genopensenes; a genopense-

nidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; os retro-

pensenes; a retropensenidade; a autopensenidade anômica. 

 

Fatologia: os mutantes, biologicamente considerados, são animais ou vegetais apresen-

tando características evolutivas diferentes dos ascendentes; o ectopismo; as inadequações sexo-

chacrais; o subcérebro abdominal; os estigmas somáticos; o conflito com a morfologia somática; 

o início parateratológico da paramutação na vida intrafísica; o temperamento instável; a insatisfa-

ção afetiva e sexual permanente; a instabilidade emocional; a ansiedade contínua; o ato de assu-

mir o lado masculino ou feminino; o homossexualismo como sendo o uso antifisiológico de ór-

gãos do androssoma para a satisfação sexual tornado conduta-padrão; o lesbianismo como sendo 

o uso antifisiológico de órgãos do ginossoma para a satisfação sexual tornado conduta-padrão;  

a voz rouco-aveludada; os maneirismos; os ademanes; a condição vira-casaca sexual; as mudan-

ças eternamente insatisfatórias; a insaciabilidade afetiva; a troca de nomes; a mulher na condição 

de bicho estranho; o homem na condição de bicho estranho; o caos morfológico pessoal; a pedo-

filia; as conversões religiosas; a promiscuidade sexual; a ganância comocional; o travestismo;  

a Antianatomia; a Antifisiologia; a Cirurgia Sexológica Moderna; a transexualidade; os hormô-

nios femininos e masculinos; a vivência da sexualidade antifisiológica; a insatisfação ininterrupta 

com a forma e as funções do próprio soma; a liberdade das mudanças dos papéis de gêneros;  
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a mulher se submetendo a 20 cirurgias plásticas estéticas; a nova identidade pessoal; o troca-troca 

somático; o homem virando mulher, voltando atrás e tornando homem de novo; as decepções 

continuadas; as sensações de incompletude; as indecisões; as decisões irreversíveis e reversíveis; 

as dúvidas; os impasses; os transtornos; os pertúrbios afetivos; o nojo do próprio órgão sexual; os 

casamentos dos transexuais; os divórcios; a vida sexual do homem vaivém; os implantes de seios 

e nádegas; as cirurgias transexuais; a dificuldade de aceitar a forma satisfatória; a condição pato-

lógica da forma insatisfazível permanentemente; o arrependimento posterior da condição transe-

xual; a reconstituição dos órgãos genitais; as colocações e as retiradas de implantes de silicone; as 

remodelações sexuais; os enxertos de pele; a morfologia ideal quando sempre considerada inal-

cançável a caminho da paramutação. 

 

Parafatologia: a paramutação; a propriedade de transfigurabilidade do psicossoma tor-

nada patológica; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; o descontrole infeliz da própria morfologia psicossô-

mica; a parainsustentabilidade psicossomática; a consequência da metamorfose incessante da 

própria parafôrma do psicossoma; a paramutação insofreável do paravisual; a transfiguração para-

patológica; a contaminação patológica da instabilidade paramorfológica à parapsicosfera e ao ho-

lopensene pessoal, ou seja, à holosfera da consciex; o vampirismo extrafísico inescondível; as 

consequências parapatológicas agravantes das paramutações; a transmigração interplanetária dos 

paramutantes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução holossomática. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente através dos somas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Binomiologia: o binômio soma-cérebro; o binômio psicossoma-paracérebro; o binômio 

patológico insatisfação morfológica, somática, da conscin–insustentação paramorfológica, psi-

cossomática, da consciex. 

Interaciologia: a interação consciex-soma. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Sindromologia: a parassíndrome da abstinência da satisfação afetiva e sexual. 

Holotecologia: a holossomatoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a consciencio-

teca; a metodoteca; a evolucioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Paramutaciologia; a Parateratologia; a Parapatologia; a Paramor-

fologia; a Holossomatologia; a Psicossomatologia; a Parafisiologia; a Voliciologia; a Extrafisico-

logia; a Intermissiologia; a Transmigraciologia; a Sexossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o paramutante; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosfé-

rica; a isca humana inconsciente; a consener. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o transexual; o homossexual; o travesti; o homem 

vaivém. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a drag queen; a transexual; a lésbica; a mulher 

vaivém. 
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Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

aberrans; o Homo maniacus; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens acriticus; o Homo sa-

piens animalis; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens autopha-

gus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens eunuchus; o Homo sa-

piens stigmaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paramutante androssomático = a consciex com paravisual básico de ho-

mem, vítima do estado da transfiguração psicossômica, involuntária, instável e patológica grave; 

paramutante ginossomático = a consciex com paravisual básico de mulher, vítima do estado da 

transfiguração psicossômica, involuntária, instável e patológica grave. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Extrafisicologia; a Paraculturologia da Evolucio-

logia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antifisiologia  humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

07.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  subnormal:  Holossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

11.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

12.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Parapercepção  patológica:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Transmigraciologia  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

AS  INSATISFAÇÕES  VISCERAIS  DA  CONSCIÊNCIA  PROLI-
FERAM  INTENSAMENTE  EM  TODAS  AS  LINHAS  DE  MA-
NIFESTAÇÕES  DA  HUMANIDADE,  INCLUSIVE,  DE  MODO  

PERTURBADOR,  NAS  ÁREAS  DA  SEXOSSOMATOLOGIA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a questão das paramutações? Você 

vive satisfeito com a morfologia do próprio corpo humano? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Campos, Haroldo; Mutantes; Jornal VS; Tabloide; Diário; N. 6.900; Seção: Opinião; 1 microbiografia; 
São Leopoldo, RS; 23.05.01; página 4. 

2.  Extra; Redação; Transexual quer Voltar a Ser Homem; Jornal; Diário; Ano III; N. 808; Seção: Internacio-
nal / Iraque; Rio de Janeiro, RJ; 26.06.2000; página 13. 
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CX; N. 301; Seção: Brasil; 2 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 03.02.01; página 4. 

4.  Prado, Antonio Carlos; & Piva, Juliana Dal; A Vida Sexual do Homem Vaivém (Sam Hashimi); IstoÉ; Re-
vista; Semanário; Ano 34; N. 2.140; Seção: Semana; 3 fotos; São Paulo, SP; 17.11.10; páginas 26 e 27. 

5.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.254 

p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; 
enc.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espanhol  

e Inglês); página 645. 
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P A R A N A M N E S E    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A S S E M I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paranamnese consciencial é a investigação clínica multidimensional de-

talhada objetivando a identificação técnica dos sinais e parassinais, sintomas e parassintomas ho-

lossomáticos decorrentes da manifestação ordinária da conscin ou consciex, capazes de fornecer 

elementos prioritários para o adequado diagnóstico da realidade materpensênica consciencial (Pa-

rapropedeuticologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo anamnese deriva também do idioma Grego, anamnesis, “ação de 

trazer à memória; recordação”. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ínti-

mo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Paranamnese holossomática. 02.  Parassemiologia Aplicada. 03.  Pa-

rapropedêutica Teática. 04.  Holanamnese consciencial. 05.  Paradiagnose consciencial. 06.  Pa-

rassemiose multidimensional. 07.  Holodiagnóstico consciencial. 08.  Paranamnesia intercons-

ciencial. 09.  Paraprocedimento holanamnésico. 10.  Parapropedeuticologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo anamnese: 

anamnesia; anamnésia; anamnésico; Anamnesiologia; anamnéstico; anamnético; autanamnese; 

autoparanamnese; heteranamnese; holanamnese; paranamnese; Paranamnesiologia. 

Neologia. As 4 expressões compostas paranamnese consciencial, paranamnese consci-

encial inicial, paranamnese consciencial mediana e paranamnese consciencial avançada são 

neologismos técnicos da Parassemiologia. 

Antonimologia: 01.  Parassensoriamento holopensênico (ambiental). 02.  Anamnese so-

mática. 03.  Propedêutica médica. 04.  Semiologia clínica. 05.  Sintomatologia Humana. 06.  En-

trevista coletiva. 07.  Exame veterinário. 08.  Fitofisiologia. 09.  Terapeuticologia. 10.  Paracirur-

gia. 

Estrangeirismologia: o checkup holossomático; a autocognição quanto ao locus minoris 

resistentiae (LMC); o trinômio modus operandi–modus faciendi–modus vivendi da consciência;  

o facies hipocraticus; o parascreening consciencial; o check-list da saúde consciencial; o Para-

cognitarium; o Seriexarium; os desassédios pessoais e grupais realizados no Acoplamentarium;  

o Parambulatorium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto: – Pa-

rassemiologia: omnivisão diagnóstica. 

Coloquiologia: diante do(a) parassemiólogo(a), piscadela é megadiscurso. 

Proverbiologia. Eis ditado da Antiguidade relacionado ao tema: – Bona diagnosis, bona 

curatio. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde consciencial; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

metapensenes; a metapensenidade; a pensenização polifásica no vislumbre dos diagnósticos dife-

renciais; o abertismo pensênico às achegas dos paracoterapeutas; a autoimunidade holossomática 

frente às pressões holopensênicas espúrias (Despertologia); a fôrma holopensênica influindo no 

holossoma e sendo influenciada por este; a patopensenidade nutrindo o bloqueio cortical; o holo-
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pensene da homeostase holossomática teática decorrente da autoortopensenização habitual; o ho-

lopensene da Paraterapeuticologia. 

 

Fatologia: a anamnese somática enquanto alicerce da paranamnese holossomática; o ato 

de saber perguntar; o ato de saber inspecionar; o ato de saber auscultar; o ato de saber examinar; 

o ato de saber diagnosticar; o ato de saber prescrever; o ato de saber encaminhar; o assistido en-

quanto holoteca evolutiva (Holobiografologia). 

 

Parafatologia: a paranamnese consciencial; a convergência diagnóstica entre os sinais 

somáticos e os parassinais energéticos, psicossômicos e mentaissomáticos; o ato de juntar as pon-

tas multidimensionais; o autodiscernimento ante à Parassintomatologia Holossomática; a para- 

-história da moléstia atual; os antecedentes genéticos e paragenéticos; as tendências nosográficas 

pluriexistenciais; a identificação dos estigmas grupocármicos; os sinais e sintomas somáticos de-

rivados dos bloqueios energéticos e vice-versa; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico antes, durante e depois da paranamnese consciencial; o arco voltaico craniochacral enquanto 

sofisticado recurso heteroparassemiológico e paraterapêutico; a interleitura parapsicosférica inte-

rassistencial; a paraperscrutação cosmoética; a autanamnese objetivando o esquadrinhamento pa-

raprocedencial; o diagnóstico das paracomorbidades; o sinal patognomônico (Patologia) entrosa-

do ao sinal parapatognomônico (Assediologia); a Autoparassemiologia sustentando as investiga-

ções da Teleobiotipologia; a parassepsia holossomática potencializando o desassédio holopensê-

nico ambiental; a empatia pluriexistencial desencadeando e justificando os reencontros seculares 

aparentemente casuais; as sincronicidades envolvidas no contexto assistente-assistido; a instala-

ção de campos bioenergéticos consciencioterápicos favorecendo a paranamnese consciencial;  

a constituição do parambulatório pessoal (Ofiexarium) potencializando a vivência da Parassemio-

logia Extrafísica; as retrocognições ampliando a cosmovisão interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paradiagnosticologia-Paraterapeuticologia; o sinergis-

mo Conscienciometrologia-Consciencioterapeuticologia; o sinergismo anamnese médica–para-

namnese consciencial; o sinergismo interassistencialidade-paraperceptibilidade; o sinergismo 

multiparametrização diagnóstica–megapossibilidade terapêutica; o sinergismo experiência assis-

tencial–acerto paradiagnóstico; o sinergismo inversão existencial–carreira profissional interas-

sistencial. 

Principiologia: o princípio da evolução ser pautada pela interassistencialidade parapsí-

quica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao binômio assistente-as-

sistido; a teaticidade do codex subtilissimus pessoal denunciando o nível evolutivo consciencial. 

Teoriologia: a teoria da Holossomatologia; a teoria do conscienciatra. 

Tecnologia: as técnicas de parexaminação; a técnica do arco voltaico craniochacral;  

a técnica da desassedialidade direta; a técnica da acareação interconsciencial desassediadora;  

a técnica da paranamnese consciencial no contexto da tenepes; a técnica da cosmossíntese apli-

cada à Interassistenciologia; a técnica conscienciométrica do fichamento bibliográfico. 

Voluntariologia: os voluntários médicos da CCCI; o paravoluntariado dos paracotera-

peutas (Amparologia); o voluntariado na Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC); os voluntários da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); 

os voluntários da comissão AVA da CCCI; os voluntários epicons da CCCI; o voluntariado inter-

disciplinar envolvido na sustentação do Curso de Longo Curso (Tertuliarium). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o labora-

tório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o labora-

tório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tene-

pessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio 

Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Terapeuticologia; o Colégio Invisível 

da Parassemiologia. 

Efeitologia: o efeito seriexológico da tenepes; os efeitos benéficos do soerguimento 

consciencial; os efeitos grupocármicos do autexemplarismo cosmoético; o efeito halo multidi-

mensional, holossomático e seriexológico do paradiagnóstico; o efeito revitalizante da Autode-

sassediologia; o efeito evolutivo derivado da qualidade da intraconsciencialidade; os efeitos ma-

xiproexológicos derivados do trinômio consciencioterápico recéxis-recin-autocura. 

Neossinapsologia: as consequências terapêuticas das neossinapses; os extrapolacionis-

mos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais; a doação de neuroectoplasma do 

assistente predispondo à criação de neossinapses no assistido; as neoverpons desencadeando 

neossinapses assistenciais (desassédio mentalsomático). 

Ciclologia: o ciclo autodesassédio-heterodesassédio-grupodesassédio; o ciclo saúde 

consciencial–saúde holossomática; o assistente parapsíquico adentrando o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) da atividade na condição de minipeça lúcida; o ciclo doença-convalescença- 

-reequilíbrio-doação; o ciclo ex-assistido–neoassistente; o ciclo interassistencial tenepes inspira-

dora–gescon libertadora entrosado na cotidianidade diuturna; o ciclo perguntas-respostas-neo-

perguntas na investigação holossomática interassistencial; o ciclo autoconsciencioterápico pro-

movendo a Equilibriologia Pessoal. 

Enumerologia: a paranamnese holossomática; a parainquirição holossomática; a parae-

xaminação holossomática; a paraperscrutação holossomática; a paraaveriguação holossomática;  

a parainvestigação holossomática; a parapropedêutica holossomática. A intercomunicação mul-

tidimensional; a interconvivência multidimensional; a intercooperação multidimensional; a inter-

compreensão multidimensional; a interconexão multidimensional; a interconfiança multidimensi-

onal; a intercompetência multidimensional. 

Binomiologia: o binômio saúde-discernimento; o binômio força presencial–acolhimento 

interassistencial; o binômio interauxílio-maxiproéxis; o binômio benevolência-clarividência;  

o binômio megaempatia-holoassistência; o binômio ectoplastia-megaterapia; o binômio AVA- 

-OIC; o binômio detalhismo paradiagnóstico–cosmovisão omniterapêutica. 

Interaciologia: a interação interchacral; a interação holossomática; a interação inter-

consciencial multidimensional; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação profes-

sor-aluno; a interação epicon-coadjutor; a interação ofiexista-consener; a interação médico-pa-

ciente; a interação Temperamentologia-Parageneticologia-Proexologia. 

Crescendologia: o crescendo Autodiagnosticologia-Autorrecexologia-Autorrecinologia; 

o crescendo Anamnesiologia Médica–Parassemiologia Conscienciológica; o crescendo enfermi-

dade-euortesia; o crescendo paranamnese da conscin–paranamnese da consciex–paranamnese 

do grupo. 

Trinomiologia: o trinômio Paranatomia-Parafisiologia-Parapatologia. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio acolhimento–orientação–encami-

nhamento–follow up; o polinômio Tenepessologia-Proexologia-Conscienciometrologia-Consci-

encioterapia; o polinômio (quarteto) conscienciatra–paraterapeuta–amparador do assistido– 

–conscin assistida; o polinômio Intraconscienciologia-Extraconscienciologia-Interconscienciolo-

gia-Paraconscienciologia; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo saúde  

/ doença; o antagonismo Paraprofilaxiologia / Paraterapeuticologia; o antagonismo autexpres-

são de cons magnos / automanifestação dos nódulos holomnemônicos; o antagonismo parafissu-

ra consciencial / megatrafor consciencial; o antagonismo atenção lacunada / atenção multidi-

mensional; o antagonismo omissuper terapêutica / Perdologia Antiassistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoeticologia Destrutiva Interassistencial; o parado-

xo da eussemia. 
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Politicologia: a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a argumentocracia; a para-

cognocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia Holossomática. 

Filiologia: a conviviofilia; a parapsicofilia; a paracomunicofilia; a mentalsomatofilia;  

a interassistenciofilia; a biografofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a paracogniciofobia; a evoluciofobia; a medicinofobia;  

a tanatofobia; a intelectofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a eliminação da mania de doenças (hipocondria). 

Holotecologia: a medicinoteca; a metodoteca; a cognoteca; a energoteca; a parapercep-

cioteca; a diagnosticoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassemiologia; a Paranamnesiologia; a Paradiagnosticologia;  

a Holossomatologia; a Temperamentologia; a Conscienciometrologia; a Paraclínica; a Conscien-

cioterapeuticologia; a Parageneticologia; a Somatologia; a Macrossomatologia; a Homeostatico-

logia; a Parafisiologia; a Parapatologia; a Pensenologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o macrossômata; o duplólogo; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evolu-

ciente; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente;  

o conscienciatra; o parageneticista; o parassemiólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; a macrossômata; a duplóloga; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evolu-

ciente; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente;  

a conscienciatra; a parageneticista; a parassemióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens ex-

perimentatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paranamnese consciencial inicial = a Parassemiologia dominada pelo 

Homo sapiens epicentricus; paranamnese consciencial mediana = a Parassemiologia dominada 

pelo Homo sapiens offiexista; paranamnese consciencial avançada = a Parassemiologia domina-

da pelo Homo sapiens serenissimus. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Interassistencial. 

 

Cosmovisão. Segundo a Parassemiologia, eis, dispostas alfabeticamente, dentre outras, 

a título de exemplo, 60 variáveis passíveis de serem utilizadas durante as pesquisas teáticas da pa-

ranamnese consciencial, aqui divididas em 3 momentos sobrepostos e interatuantes de análise 

multidimensional (observação, entrevista e exame), a fim de se obter ortodiagnóstico quanto à re-

alidade da consciência em foco, em determinado momento evolutivo: 

A.  Parectoscopia: o olhar paraclínico atento. 

01.  Altura: o soma alto; o soma baixo; o soma proporcional; a acromegalia. 

02.  Biotipo: a compleição; o normotipo; o longilíneo; o brevilíneo; o pícnico; o atlético. 

03.  Boca: os dentes; a língua; os lábios; o hálito; o sorriso; a rima labial. 
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04.  Cabelo: o corte; a cor; o penteado; a limpeza; o tipo. 

05.  Companhia: o trinômio família nuclear–família profissional–família consciencial. 

06.  Crânio: a configuração; a proporção craniofacial; o braquicéfalo; o dolicocéfalo. 

07.  Etnia: as raízes grupocármicas explícitas; as doenças mais incidentes. 

08.  Fácies: a aparência; o semblante; o aspecto; a patognomonia. 

09.  Gescon: a produtividade intelectual óbvia; a chamada vidobra (Biografologia). 

10.  Humor: a distimia; a bipolaridade; a (anti)irritabilidade; o bom humor contagiante. 

11.  Interassistencialidade: o temperamento doador; a vivência do jubileu evolutivo. 

12.  Liderança: o poder de condução evidente; a grandeza do exemplarismo pessoal. 

13.  Marcha: a deambulação; o gingado (molejo); a harmonia da marcha. 

14.  Nariz: a proporção; a higiene; a interação Fisiologia Nasal–Fisiologia Vocal. 

15.  Nevus: os estigmas genéticos e paragenéticos; as birth marks. 

16.  Olhos: o tipo de olhar; o Sanpaku; a triscagem; a sinceridade; a expressividade. 

17.  Orelha: a proporção; a morfologia; a higiene; os brincos; os piercings. 

18.  Pele: a coloração; o turgor; as dermatoses; a interação pele-energia. 

19.  Pescoço: o aspecto; a glândula tireoide; a interação intelectualidade-organicidade. 

20.  Peso: a anorexia; a magreza; a bulimia; o sobrepeso; a obesidade mórbida. 

21.  Sobrancelha: o padrão; o cuidado; a expressividade; o histrionismo; o cenho. 

22.  Soma: a saúde física; as heranças genéticas; o aspecto geral; o conjunto da obra. 

23.  Unha: as vitaminas; a higiene; a onicofagia; a interação unha–doença orgânica. 

24.  Vestimenta: a moda; a adequação; a higiene; a época; a cor padrão; o estilo pessoal. 

25.  Voz: o timbre; a sedução; a altura (decibéis); a interação laringochacra-intenção. 

 

B.  Paradialogismo: a entrevista pautada na multidimensionalidade. 

26.  Acidente: o número e as características de eventuais acidentes de percurso. 

27.  Amparo: o grau de amparabilidade óbvia; a manifestação do amparador de função. 

28.  Assedialidade: o nível de assédio evidente; os eventuais ataques extrafísicos. 

29.  Cosmovisão: o horizonte da mundividência; a qualidade do Weltanschaaung. 

30.  Cultura: o nível de polimatia aplicada; o autodidatismo funcional. 

31.  Discurso: a dicção; a ideologia subjacente; a clareza discursiva; a retilinearidade. 

32.  Duplismo: o binômio intercooperação-intercompreensão; a qualidade do oaristo. 

33.  Economicidade: o miserê; o large; o perdularismo; a autonomia financeira. 

34.  Educação: o berço; o savoir-vivre; a polidez; a morigeração; a convivialidade. 

35.  Emprego: a cosmoeticidade do trabalho (ocupação) consciencial priorizado. 

36.  Hobbie: a qualidade dos passatempos; os hábitos automiméticos. 

37.  Idioma: o domínio da língua nativa; o poliglotismo interassistencial. 

38.  Intermissibilidade: a qualidade paracronológica da última intermissão. 

39.  Invexometria: a inteligência evolutiva precoce; o aproveitamento lúcido da vida. 

40.  Lucidez: a evidência etológica do grau de recuperação dos megacons (Teaticologia). 

41.  Macrossoma: as autoinvestigações detalhistas quanto à macrossomaticidade. 

42.  Mocidade: a aborrescência; a adultescência; as sequelas do porão consciencial. 

43.  Neuroléxico: a extensão teática dos dicionários cerebrais. 

44.  Pensenidade: a bradipensenidade; a taquipensenidade; a ortopensenidade. 

45.  Prioridade: as escolhas conscienciais denunciando o nível de holomaturidade. 

46.  Proexidade: o percentual estimado do compléxis no momento evolutivo analisado. 

47.  Profissão: o nível de interprisão grupocármica; a avaliação quanto à grupalidade. 

48.  Sangue: a tipagem sanguínea; o doador universal; o antagonismo anemia / evemia. 

49.  Temperamento: a índole; o caráter; a personalidade; o tipo de temperamento. 

50.  Tridotalidade: a extensão do emprego simultâneo das 3 inteligências prioritárias. 

 

C.  Parapropedêutica: a instrumentalização parapsíquica. 

51.  Acoplamento: as parainformações advindas dos acoplamentos áuricos (assins). 

52.  Chacra: a identificação do chacra monopolizador. 
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53.  Ectoplastia: a desenvoltura energossomática consciente; a doação espontânea. 

54.  Paracomorbidade: os sintomas físicos derivados de concausas extrafísicas. 

55.  Parapsicosfera: a intensidade do vigor consciencial; a luminosidade energética. 

56.  Parapsiquismo: o padrão da paraperceptibilidade da conscin; o sinaleticograma. 

57.  Presença: a natureza da força presencial; a polarização materpensênica lúcida. 

58.  Retrocognoscibilidade: a amplitude do acesso à holomemória. 

59.  Retrovida: o resultado interassistencial da última ressoma; o retro(in)compléxis. 

60.  Sinapse: o nível de (des)bloqueio cortical; a qualidade das neossinapses aplicadas. 

 

Autanamnese. Considerando a Intraconscienciologia, a rigor, a paranamnese mais pro-

fícua, profunda e profissional é aquela realizada pela própria consciência, a detentora das infor-

mações privilegiadas da automanifestação (Intencionologia). 

Essência. Nesse sentido, o objetivo real da paranamnese consciencial é alcançar as ca-

racterísticas essenciais do ego, independentemente da dimensão, das companhias, da profissão  

e do próprio tempo cronológico. 

 

Variáveis. Eis, a título de exemplo, em ordem alfabética, 15 variáveis prioritárias, capa-

zes de fornecer elementos diagnósticos essenciais do nível de autoconsciencialidade da conscin 

intermissivista interessada em aprofundar as pesquisas da autanamnese consciencial (Autoparas-

semiologia): 

01.  Automaterpensene (Intraconscienciologia). 

02.  Automegaaporte (Proexologia). 

03.  Automegaatributo (Mentalsomatologia). 

04.  Automegacognição (Cogniciologia). 

05.  Automegacons (Paracerebrologia). 

06.  Automegafoco (Convergenciologia). 

07.  Automegagescon (Autorrevezamentologia). 

08.  Automegamarco (Decidologia). 

09.  Automegaparavinco (Ortointermissiologia). 

10.  Automegarresponsabilidade (Paradireitologia). 

11.  Automegassinal (Parapercepciologia). 

12.  Automegatrafal (Omissiologia). 

13.  Automegatrafar (Parapatologia). 

14.  Automegatrafor (Holomemoriologia). 

15.  Automegaverpon (Taristicologia). 

 

Cosmovisão. Atinente à Interassistenciologia, o correto diagnóstico dos detalhes da ma-

nifestação consciencial, pessoal ou alheia, possibilita a ampliação da cosmovisão terapêutica em 

função da vivência teática do sinergismo orismológico Conscienciometrologia-Conscienciotera-

peuticologia-Proexogramologia. Daí surge a Parapropedeuticologia Evolutiva Teática. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paranamnese consciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autoparanálise:  Autoparaconscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Conscienciatra:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 
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07.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

09.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Maxianatomização  holossomática:  Parafisiologia;  Neutro. 

12.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Parassemiologia  do  evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  Conscienciometrologia-Consciencioterapia:  Sinergisticologia;  Home-

ostático. 

 

O  DOMÍNIO  CRESCENTE  DA  PARANAMNESE  CONSCIEN-
CIAL,  INTERASSISTENCIAL,  AMPLIA  AS  POSSIBILIDADES  

TERAPÊUTICAS  DO  ASSISTENTE  PARAPSÍQUICO,  VIABI- 
LIZANDO  A  VIVÊNCIA  DA  PANGRAFIA  SERIEXOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se dedicou teaticamente às pesquisas da pa-

ranamnese consciencial? Qual a amplitude da interassistencialidade parapsíquica daí advinda? 

 

P. F. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16677 

P A R Â N G U L O  
( HE U R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parângulo é a posição do enfoque ou ponto de vista original da realidade, 

pararrealidade, fato, parafato, fenômeno ou parafenômeno, além das percepções ordinárias, tra-

zendo, de maneira abrupta, a recuperação dos cons magnos, por meio de neopensenes ou parapen-

senes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo ângulo deriva do idioma Latim, angulus, “ângulo; canto; recanto; 

lugar retirado ou deserto”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Ângulo extrafísico. 02.  Ângulo inédito. 03.  Ângulo original.  

04.  Ângulo multidimensional. 05.  Faceta extraordinária dos fatos. 06.  Viés invulgar dos parafa-

tos. 07.  Neoângulo. 08.  Neopesquisa. 09.  Esquadriologia Extrafísica. 10.  Paresquadriologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo ângulo: an-

gulação; angulada; angulado; angulagem; angulão; angular; angularidade; angulário; angule-

te; angulífera; angulífero; angulirrostro; anguloide; angulometria; angulométrica; angulométri-

co; angulômetro; angulosa; angulosidade; anguloso; megângulo; megaparângulo; miniparângu-

lo; parangulão; parangulete; parângulo; parangulometria; parangulômetro. 

Neologia. Os 5 vocábulos parangulão, parangulete, parângulo, Parangulometria e pa-

rangulômetro são neologismos técnicos da Heuristicologia. 

Antonimologia: 1.  Ângulo intrafísico. 2.  Ângulo comum. 3.  Faceta ordinária dos fa-

tos. 4.  Viés vulgar dos fatos. 5.  Retroângulo. 6.  Retroabordagem. 7.  Retropesquisa. 

Estrangeirismologia: o upgrade cognitivo; o lato sensu das pararrealidades; o Verpona-

rium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à clarividência. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem me-

gângulos extrafísicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da neopensenidade; os neopensenes; os parapense-

nes; a autoparapensenidade; o paragrafopensene. 

 

Fatologia: o parângulo; o ângulo inédito; a angulagem do impensado; a experiência au-

topersuasiva; a frincha de observação; a escotilha do mirante; a posição do faroleiro; o erguimen-

to do véu; a abertura da cortina; as neoideias; os neoconstructos; as neoverpons; as neorrealida-

des; a fundamentação da ideia original; a catálise do autodiscernimento; o ricochete das verpons; 

o corredor verponológico. 

 

Parafatologia: a autovivência do fenômeno parapsíquico; a clarividência; a projeção 

consciencial lúcida; a parapercuciência; a holopercuciência; a paraverpon; o paraconstructo; o pa-

rângulo pró-verpon; o parângulo pró-neocons; as parapautas; a extrapolação além da inspiração;  

a surpreendência além da intuição; a ultravivência; a nesga entrevista da pararrealidade; o vislum-

bre da descoincidência dos veículos conscienciais; a decolagem autoconsciente do psicossoma;  

a descoincidência vígil; o autoabraço; a autorretrocognição; a cosmoconsciência; a Conformática 

na Parapercepciologia; a mensuração dos ângulos nas abordagens multidimensionais; o autodis-

cernimento como sendo o parangulômetro do parapsiquismo; a euforin; a primener; a Central 

Extrafísica da Verdade (CEV); a esquadria empregada multidimensionalmente; a Paresquadriolo-
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gia como a Ciência dos Ângulos Extrafísicos; o esquadrejamento multidimensional; a esquadria 

cosmovisiológica; a abordagem esquadriada pela Cosmoética; o parafenômeno esquadrinhado 

pelo autodiscernimento; o esquadrinhamento dos parafatos pela inteligência evolutiva (IE); o es-

quadrinhamento evolutivo por meio da Reeducaciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a esquadria paratecnológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium. 

Neossinapsologia: o parângulo pró-neossinapses. 

Enumerologia: a serendipitia voluntária; a ultrapassagem das automimeses; a saída da 

pasmaceira; a mudança do patamar cognitivo; a reciclagem parapsíquica; a recuperação de cons 

magnos; a nova linha divisória. 

Crescendologia: o crescendo do papagaio de pirata ao ombro do gigante. 

Antagonismologia: o antagonismo fenômeno do parângulo / delírio surrealista; o anta-

gonismo fenômeno do parângulo / surto psicótico. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Pa-

rangulometria; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia;  

a Verponologia; a Conformática; a Orismologia; a Impactoterapia; a Cosmovisiologia; a Cosmo-

conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autopesquisador; o parapercepciologista; o projetor consciente;  

o agente retrocognitor; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o in-

termissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o verbetólogo; o voluntário conscienciológico; o prospec-

tor de verpons; o verponarista. 

 

Femininologia: a autopesquisadora; a parapercepciologista; a projetora consciente;  

a agente retrocognitora; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a in-

termissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a verbetóloga; a voluntária conscienciológica; a pros-

pectora de verpons; a verponarista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parângulo mínimo (miniparângulo, parangulete) = a autovivência do fe-

nômeno do extrapolacionismo parapsíquico; parângulo máximo (megaparângulo, parangulão) =  

a autovivência pela primeira vez do fenômeno da cosmoconsciência. 

 

Taxologia. Segundo a Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

5 ocorrências derivadas do fenômeno do parângulo: 

1.  Prisma: a esquadria; o diorama; o calidoscópio; a cornucópia parafenomênica. 

2.  Tomada: o enfoque; a abordagem; a pontualização do megafoco extrafísico; os neo-

detalhes. 

3.  Plano: o close; o segundo plano; o infinito multidimensional. 

4.  Cenário: a angulagem da observação; o detalhe; a cosmovisão. 

5.  Mensagem: o conteúdo original do parafenômeno; o neoconstructo; a neoverpon;  

a síntese final. 

 

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 o parângulo, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

3.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

4.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

5.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

6.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  PARÂNGULO  INÉDITO  É  FENÔMENO  INARREDÁVEL  NO  

DESENVOLVIMENTO  ASSISTENCIAL  DAS  PRÁTICAS  DAS  

TAREFAS  ENERGÉTICAS,  PESSOAIS,  DIÁRIAS,  DO  TENE- 
PESSISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  QUANDO  JÁ  VETERANO. 

 

Questionologia. Você já registrou a ocorrência do parângulo inédito no panorama das 

próprias experimentações parapsíquicas? Quais foram as consequências do fenômeno para você? 
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P A R A N T E C E D Ê N C I A  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parantecedência é todo o conjunto dos antecedentes, os retrofatos, os pa-

rafatos, o passado, o ocorrido, o dito e o feito anteriormente pela consciência, em vidas humanas 

pretéritas, e períodos intermissivos prévios, à atual existência intrafísica, registrado na holome-

mória pessoal e cujos efeitos ainda estão atuantes por meio da Paragenética. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo antecedência deriva do idioma Latim, antecedere, “preceder; ir 

adiante”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Paranterioridade. 2.  Prólogo existencial. 3.  Paraporão existencial.  

4.  Holomilenaridade pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo antecedên-

cia: antecedente; anteceder; antecessor; antecessora; parantecedência; parantecedente; paran-

teceder; parantecessor; parantecessora. 

Neologia. O vocábulo parantecedência e as duas expressões compostas parantecedência 

homeostática e parantecedência patológica são neologismos técnicos da Holobiografologia. 

Antonimologia: 1.  Contemporaneidade. 2.  Atualidade. 3.  Presente já futuro. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente as autorre-

trocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenida-

de; as formas holopensênicas pessoais; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: as retrospectivas; as retroideias; a irrupção do passado; o surto de recorda-

ções; as lembranças; as memórias; o saudosismo; o banzo; a nostalgia; o autorregressismo; as 

simpatias ancestrais; as aspirações atuais; o presente já futuro; a autocosmovisão; as neoperspecti-

vas; a autorreciclagem existencial; a recomposição evolutiva com o grupocarma atual; a Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a parantecedência; o paraporão consciencial; as autorretrocognições sa-

dias; as autorretrocognições doentias; as autoprospecções intraconscienciais mais profundas;  

o extrapolacionismo parapsíquico sadio; a dissecção do paracurrículo multiexistencial e multisse-

cular; as mudanças de gênero; as trocas de etnias; as renovações dos interesses; a autoparaproce-

dência recente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Enumerologia: as retrovidas; as retrobiografias; as retrointermissões; os retrossomas; 

os retrocérebros; as retroculturas; os retrofatos; as retrognoses; as retroalegrias; as retrofrustra-

ções; os retroprincípios. 

Filiologia: a gnosiofilia. 

Maniologia: a nostomania. 

Mitologia: as autodesmitificações. 
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Holotecologia: a mnemoteca; a cognoteca; a retrocognoteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Paracaracterologia; a Paravivenciologia;  

a Parafatuística; a Seriexologia; a Parageneticologia; a Genealogia; a Passadologia; a Parapercep-

ciologia; a Retrossomatologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Prospectiva;  

a Cronêmica; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin minipeça do maxi-

mecanismo interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o agente retrocognitor inato; o acoplamen-

tista; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o duplista; o dupló-

logo; o reeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;  

o epicon lúcido; o escritor; o tertuliano; o verbetólogo; o parapercepciologista; o autopesquisador; 

o maxiproexista; o proexólogo; o projetor consciente; o evoluciólogo na condição de paragestor. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a agente retrocognitora inata; a acoplamen-

tista; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a duplista; a duplólo-

ga; a reeducadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a epi-

con lúcida; a escritora; a tertuliana; a verbetóloga; a parapercepciologista; a autopesquisadora;  

a maxiproexista; a proexóloga; a projetora consciente; a evolucióloga na condição de paragestora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parantecedência homeostática = a da conscin, homem ou mulher, sem 

autassédio e heterassédio interconscienciais vindos do passado por intermédio da Paragenética; 

parantecedência patológica = a da conscin, homem ou mulher, com autassédio e heterassédio in-

terconscienciais carregados desde o passado multissecular, recente ou remoto. 

 

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 parantecedência, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

09.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 
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A  REMEMORAÇÃO  E  A  PESQUISA  DOS  DADOS  DA  PA-   
RANTECEDÊNCIA  PESSOAL,  EM  CONFRONTO  COM   

AS  CONDIÇÕES  DA  VIDA  HUMANA  ATUAL,  PODEM  EX-  
POR  NEOPATAMARES  EVOLUTIVOS  AINDA  INIMAGINÁVEIS. 

 

Questionologia. Qual o nível da rememoração e aplicação da parantecedência alcançado 

por você na presente vida humana? Há vertentes ou vieses capazes de incrementar a pesquisa dos 

dados da parantecedência por e para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; 310 p.; 23 caps.; fil-

mografia: 92 filmes; glos. 298 termos; 66 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 17 a 28. 

2.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 

termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 87. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 cm; enc.; Instituto Internacional de Projecio-

logia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 696 e 703. 
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P A R A P A R E N T E L A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A paraparentela é o conjunto de consciexes afinizado à conscin, em função 

da evolução multiexistencial e multimilenar, no âmbito da Grupocarmologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra parentela vem do idioma Latim, parentela, “parentela; paren-

tesco”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Retroparentela extrafísica. 2.  Parafamiliares. 3.  Paraparentesco.  

4.  Parafamília evolutiva. 5.  Parafamília intermissiva. 6.  Árvore paragenética pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo parentela: 

neoparentela; paraparenta; paraparentada; paraparentalha; paraparente; paraparentela; para-

parentesco; parenta; parentada; parentagem; parentais; parental; parentalha; parente; paren-

tear; parenteiro; parentesco; retroparentela. 

Neologia. O vocábulo paraparentela e as duas expressões compostas paraparentela res-

somada e paraparentela extrafísica são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Parentela humana. 2.  Familiares. 3.  Família nuclear. 

Estrangeirismologia: o esprit de corps; o teamwork; o tour de force; o brainstorming 

da equipe de pensadores; o Administrarium; os exempla trahunt; o modus vivendi cooperativo;  

o background pessoal de vínculos multiexistenciais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da convivialidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; os retropensenes; a re-

tropensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os paraconviviopensenes;  

a paraconviviopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralucidopensenes; a paralu-

cidopensenidade; as afinidades holopensênicas favorecendo a comunicabilidade interconsciencial 

e interdimensional. 

 

Fatologia: o senso pessoal de parentela cósmica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a convivialidade multidimensional; os paravínculos do retroparen-

tesco intrafísico; a cosmovisão quanto aos liames grupocármicos adquirida em experimentos na 

Parapsicoteca; a identificação das retroárvores genealógicas; a identidade extra da conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos esforços em prol de metas comuns entre as consciên-

cias, conscins e consciexes evoluindo conjuntamente; o sinergismo parentesco-amizade; o siner-

gismo afeto-respeito. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; o princípio da convivialidade; o princípio da empatia evolutiva; o princípio 

da grupalidade; o princípio do heteroperdão; o princípio da transparência; o princípio da con-

fraternização universal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) envolvendo conscins e consciexes. 
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Teoriologia: a Profilaxiologia aplicada à teoria das interprisões grupocármicas; a teoria 

do Estado Mundial. 

Tecnologia: a Paratecnologia da interassistencialidade energética; a técnica da evita-

ção do subcérebro abdominal; a técnica da holopaciência didática; a técnica da dupla evolutiva; 

a técnica da assistência interconsciencial máxima; a técnica da convivialidade autoconsciente em 

grupo; as técnicas de comunicação; a técnica da maxiproéxis; as técnicas paradiplomáticas;  

a técnica de transfiguração do psicossoma em retrovisual de maior rapport com o parainterlo-

cutor. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial no voluntariado nas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs); o paravoluntariado na tenepes e na autofiex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labora-

tório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o labora-

tório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Grupocarmolo-

gia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível de Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio 

Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da 

Holocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da cosmovisão multidimensional e multiexistencial no grupo evo-

lutivo; os efeitos da convivialidade empática multissecular na interconfiança; os efeitos empáti-

cos da gratidão; os efeitos interpresidiários do endosso sentimental irrefletido. 

Ciclologia: o ciclo diáspora-reagrupamento; o entrosamento do Ciclo Multiexistencial 

Pessoal (CMP) ao Ciclo Multiexistencial Grupal (CMG) evoluído da atividade dos intermissi-

vistas; o ciclo autexperimentação-autoconstatação-autocomprovação-autoconvicção; o ciclo au-

tocomprovações-debates-consensos; o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação; o ciclo fase 

preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo da produti-

vidade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-com-

pléxis; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo encontros-desencontros-reencontros. 

Enumerologia: a retroparentela paraprocedencial; a retroparentela consanguínea;  

a retroparentela socioafetiva; a retroparentela étnica; a retroparentela profissional; a retroparen-

tela ideológica; a retroparentela cultural. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio paraparentela próxima– 

–paraparentela afastada; o binômio retroparentela ressomada–retroparentela extrafísica; o bi-

nômio retroparentela recente–retroparentela remota; o binômio apego-desapego; o binômio pa-

rentesco–dever de solidariedade. 

Interaciologia: a interação mãe-filho; a interação homem-mulher; a interação assisten-

te-assistido; a interação professor-aluno; a interação empregador-empregado; a interação cére-

bro-paracérebro; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação equipin-equipex;  

a interação comunin-comunex. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico consciência grupocármica–cidadania 

cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio conciliação-reconciliação-intercooperação; o trinômio holo-

filosófico Universalismo-Maxifraternologia-Cosmoeticologia. 

Polinomiologia: o polinômio realçar simpatias–atenuar antipatias–produzir empatia– 

–construir interconfiança; o anacronismo monárquico do polinômio linhagem-parentesco-elitis-

mo-poder; o anacronismo feudal do polinômio terra-parentesco-riqueza-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência grupocármica / senso pátrio; o antago-

nismo simpatias / aversões; o antagonismo reconciliações / irresoluções afetivas; o afastamento 

interconsciencial extremo do antagonismo tritanatose / transmigração interplanetária. 

Politicologia: a autocracia; a despotocracia; a tirania; a asnocracia; a ludocracia; a demo-

cracia pura; a paradireitocracia. 
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Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei de ação e reação; a lei da empatia; 

a lei do retorno afetivo. 

Filiologia: a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a xenofilia;  

a conscienciofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a possessividade na relação conscin-consciex da síndrome da ectopia 

afetiva (SEA). 

Mitologia: o mito do afastamento interconsciencial eterno. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a experimentoteca;  

a elencoteca; a conscienciometroteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmologia;  

a Conviviologia; a Vinculologia; a Sociologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Experimen-

tologia; a Proxemicologia; a Etologia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a paraparentela; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratros-

férica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; 

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as personalidades consecutivas;  

a paraparentela amparadora; a paraparentela guia amaurótica; a paraparentela assediadora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo 

sapiens voluntarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interconscientialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraparentela ressomada = o conjunto de consciexes afinizado à conscin, 

em função da evolução multiexistencial e multimilenar, no âmbito da Grupocarmologia ou do 

grupo evolutivo, atualmente ressomado; paraparentela extrafísica = o conjunto de consciexes afi-

nizado à conscin, em função da evolução multiexistencial e multimilenar, no âmbito da Grupocar-

mologia ou do grupo evolutivo, atualmente na extrafisicalidade. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Extrafisicologia; a Paraculturologia da Interassis-

tenciologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paraparentela, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antipodia  consanguínea:  Antipodismologia;  Nosográfico. 

02.  Coabitante:  Parassociologia;  Neutro. 

03.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Inclusão  parassocial:  Parassociologia;  Neutro. 

10.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

 

O  CONJUNTO  DE  CONSCIEXES  AFINIZADO  À  CONSCIN,  
EM  FUNÇÃO  DA  EVOLUÇÃO  MULTIMILENAR,  NO  ÂMBITO  

DA  GRUPOCARMOLOGIA,  É  SEMPRE  O  PRIMEIRO  PÚ- 
BLICO-ALVO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE  ATENDIDO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a própria paraparentela? A quais 

conclusões evolutivas, proexológicas, cosmoéticas e fraternas você chegou? 
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P A R A P E D A G O G I O L O G I A    V E R B E T O G R Á F I C A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parapedagogiologia Verbetográfica é a especialidade da Comunicologia 

aplicada aos estudos e pesquisas das redes pedagógicas – conjunto de interconexões facilitadoras 

da reeducação consciencial – no âmbito intrafísico e multidimensional, transversais a todas as 

instâncias do processo de elaboração do neoverbete da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo pedagogia deriva também do idioma Grego, paidagogía, “direção 

ou educação de crianças”, e por extensão, “cuidados com alguma planta ou doente”, constituído 

pelos elementos de composição, paîs, “filho; filha; criança”, e agogia, “que guia, conduz”. Apare-

ceu no Século XIX. O termo verbo procede do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; 

expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O elemento de composição gra-

fia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Parapedagogiologia Enciclopédica. 2.  Paradidática Verbetográfica. 

3.  Parapedagogiologia aplicada à neoverbetografia. 4.  Autodidatismo verbetográfico. 

Neologia. As 3 expressões compostas Parapedagogiologia Verbetográfica, Parapedago-

giologia Verbetográfica jejuna e Parapedagogiologia Verbetográfica complexa são neologismos 

técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Pedagogia. 2.  Didaxia. 

Estrangeirismologia: o know-how enciclopédico; o neomodus operandi das práticas pa-

rapedagógicas; a chapa-quente online; o acid test ao vivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à comunicabilidade tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Verbetografia; o confor dos verbetes favorecen-

do a flexibilidade pensênica; os didactopensenes; a didactopensenidade; os assistenciopensenes;  

a assistenciopensenidade; o holopensene pessoal da tares; o método de autorreeducação pensênica 

ínsito na fórmula formal do verbete. 

 

Fatologia: a análise das atividades parapedagógicas relativas à verbetografia da Enciclo-

pédia da Conscienciologia; a verbetocrítica na condição de recurso metodológico empregado pa-

ra avaliação minuciosa da elaboração dos verbetes; a rede de oportunidades verbetográficas; as 

tertúlias diárias; as equipes de enciclopedistas do Holociclo; o autorado de verbete da Enciclo-

pédia da Conscienciologia; o Programa Verbetografia da Pré-IC de Verbetografia em parceria 

com o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a equipe de revisão de neoverbe-

tes da Enciclopédia da Conscienciologia; a verbetografia expondo a realidade intraconsciencial 

do autor; as realidades circundantes ao megafoco da escrita; as posturas mais relevantes para  

o êxito verbetográfico; a Enciclopédia da Conscienciologia sendo coleção de planos de aula; a li-

derança situacional aplicada ao acompanhamento dos verbetes; as diferentes formas de verbetes 

recebidos; a métrica da abordagem a ser feita com o neoautor; o nível de intelectualidade do 

neoverbetógrafo; o acompanhamento oportuno e necessário; o banco de dados mnemônico do 

neoautor sobre o tema em questão; a oportunidade de resgates autobiográficos; as práticas vi-

gentes de autoinclusão social a partir da escrita do verbete; a campanha dos 500 neoverbetógrafos 

e a condição de ineditismo desta obra conjunta; o propulsor evolutivo; a boa intenção e a vontade 

para redigir o verbete conscienciológico, sem o conhecimento mínimo do confor; o reconheci-

mento da importância do confor propiciando o aprofundamento e a ampliação cognitiva autopes-
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quisística; a flexibilidade intelectual e cognitiva do neoverbetógrafo; a cooperação e a tares inter-

pares; as repercussões grupocármicas; a qualificação docente; o desenvolvimento da maturidade 

intra e interconsciencial do verbetógrafo; o atacadismo tarístico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV); o revivalismo do Curso Inter-

missivo (CI); a potencialização das energias conscienciais (ECs) na força presencial do professor 

ou professora; a prática verbetográfica impondo e, ao mesmo tempo, favorecendo a interação 

com a multidimensionalidade; o rapport com os amparadores de função da escrita; a paraprecep-

toria; a evocação do holopensene do verbete; os insights pontuais na escrita e revisões; o acesso 

facilitado a neoideias pela conexão com o holopensene verbetográfico; o exemplarismo objetivan-

do a paraplateia tertuliana; o campo potencializado e harmonizador do banco de defesa dos verbe-

tes; as intervenções cosmoéticas e interassistenciais do professor veterano-titular de parassuporte 

ao neoverbetógrafo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo verbetografia–professorado veterano. 

Principiologia: o princípio de tratar os diferentes de modos diferentes. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à autenticidade autoral;  

o código grupal de Cosmoética (CGC) inibindo o excesso de exposição alheia. 

Teoriologia: a atuação teática dos intermissivistas na Enciclopédia da Conscienciologia 

favorecendo a confluência de contingenciamentos rumo à autorreeducação. 

Tecnologia: a técnica da parapsicoteca vivenciada; a técnica de aula usando a chapa 

verbetográfica; a verbetografia na condição de técnica de desassédio mentalsomático; as técnicas 

personalíssimas do professor-verbetógrafo para a tertúlia complementando o verbete escrito;  

a técnica de análise do vídeo-tertúlia pelo professor neoverbetógrafo; a verbetografia como re-

curso técnico avançado para o autodidatismo parapedagógico; a escrita técnica enciclopédica na 

condição de instrumento eficaz para as autopesquisas teáticas propostas pela Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório cons-

cienciológico Holociclo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Verbe-

tografia. 

Efeitologia: o efeito halo da tertúlia na auto e heteroimagem do verbetógrafo; o efeito 

do primeiro verbete no reposicionamento didático do verbetógrafo; o efeito pós-tertúlia na quali-

ficação docente. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela organização e associação de ideias 

no exercício da verbetografia. 

Ciclologia: o início de novo ciclo intelectivo do intermissivista; o ciclo verbetografia– 

–exposição pública desvelando a singularidade estilística do professor; o ciclo parapedagógico 

triagem-avaliação-diagnóstico para a dosificação da abordagem didática aos neoverbetógrafos. 

Enumerologia: a vontade de escrever o verbete; a escolha do título prioritário; a pesqui-

sa e parapesquisa conteudística; o preenchimento da fórmula formal; o período da revisão textual; 

a eleição democrática do verbete; a defesa pública do verbete no Tertuliarium; a publicação na 

Enciclopédia da Conscienciologia. 

Binomiologia: o binômio verdade-limite; o binômio pergunta–ganchos didáticos; o bi-

nômio produção–transmissão do conhecimento. 

Interaciologia: o levantamento dos pontos críticos na apreensão técnica e na escrita dos 

verbetes conscienciológicos observados na interação professor-aluno e na interação revisor-neo-

verbetógrafo; a interação estilo autoral–estilo enciclopédico ampliando a autodidaxia do neover-

betógrafo; a interação estilo em formação–estilo consolidado da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia favorecendo o amadurecimento parapedagógico do neoverbetógrafo. 

Crescendologia: o crescendo inspiração-transpiração-transmissão. 
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Trinomiologia: o trinômio (trio) verbetógrafo–acompanhante–professor-âncora da ter-

túlia. 

Polinomiologia: o polinômio das etapas parapedagógicas de revisão megafoco–conteú-

do–forma–pente fino. 

Antagonismologia: o antagonismo inclusão coerente de itens / inclusão dispersa de 

ideias; o antagonismo superficialidade técnica / aprofundamento teático. 

Paradoxologia: o paradoxo de apesar de ser fórmula formal, o verbete permitir a ex-

pressão e o reconhecimento da característica pessoal do autor; o paradoxo neoverbetógrafo– 

–professor veterano; o paradoxo forma aparentemente simples–conteúdo intrinsecamente com-

plexo. 

Politicologia: a auto-habilitação verbetográfica permitida pela democracia; a proexocra-

cia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a cogniciofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a lexicofilia; a intelectofilia; a pe-

dagogofilia; a enciclopediofilia. 

Fobiologia: a glossofobia; a egofobia. 

Holotecologia: as tecas em geral. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Parapedagogiologia Verbetográfica; a Para-

pedagogiologia; a Verbetografologia; a Enciclopediologia; a Comunicologia; a Pedagogia Cons-

cienciológica; a Didactologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Argumentologia; a Cogniciologia; a Holofilosofia da Reeducação; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin-cobaia; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o especialista; o revisor especialista; o intermissivista; o professor do 

Programa Verbetografia; o retomador de tarefa; o teletertuliano; o tertuliano; o neoverbetógrafo 

apedeuta quanto ao confor verbetográfico; o neoverbetógrafo; o verbetógrafo jejuno; o verbetó-

grafo veterano; o verbetógrafo inversor; o verbetógrafo reciclante; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a especialista; a revisora especialista; a intermissivista; a professora do 

Programa Verbetografia; a retomadora de tarefa; a teletertuliana; a tertuliana; a neoverbetógrafa 

apedeuta quanto ao confor verbetográfico; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa jejuna; a verbetógra-

fa veterana; a verbetógrafa inversora; a verbetógrafa reciclante; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo 

sapiens magister; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens 

polymatha; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scientificus; 

o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parapedagogiologia Verbetográfica jejuna = a vivenciada pelos integran-

tes da equipe de revisão da Enciclopédia da Conscienciologia, os neoverbetógrafos publicados, 

na interação com os neoverbetógrafos em revisão; Parapedagogiologia Verbetográfica complexa 

= a vivenciada pelo organizador-coautor da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Reeducaciologia. 
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Intraconscienciologia. A escolha do título do verbete ou mesmo o recorte técnico da 

abordagem pretendida explicita o retrato momentâneo da intraconsciencialidade autoral do neo-

verbetógrafo imerso no amplo leque de opções pessoais possíveis. 

 

Tipologia. De acordo com a Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 

tipos de temas de verbetes, gerados em função da liberdade de escolha pessoal, prioritários para  

o momento evolutivo do verbetógrafo: 

01.  Circunstancial (Gargalo): o autotravão trabalhado. 

02.  Distributivo: a autoconquista socializada. 

03.  Encriptado: a autopista para o futuro. 

04.  Especializado: a autocompetência específica transmutada. 

05.  Fixador (Vacina): a autoimunização grafopensenizada. 

06.  Prescritivo: a automedicação pormenorizada. 

07.  Profilático: a autoproteção antecipada. 

08.  Rapport holobiográfico: a autorretrovida atualizada. 

09.  Recexológico: a automudança trabalhada. 

10.  Tema de pesquisa: a autocientificidade exposta. 

11.  Verponológico: a autocriatividade materializada. 

 

Interconscienciologia. O compartilhamento dos interesses e do momento evolutivo 

consciencial ao longo do processo verbetográfico, culminando com a publicação do verbete, re-

troalimentam a paradidaxia multidimensional, seja através dos tertulianos, teletertulianos, parater-

tulianos e leitores, ativos revisores e questionadores. 

 

Impacto. Conforme a Interaciologia, eis 4 itens do ranking de impacto do verbete nos 

tertulianos e teletertulianos, mensurável, por exemplo, através da quantidade de perguntas recebi-

das na tertúlia, a seguir listados na ordem funcional: 

1.  Curto-fraco: conteúdo ameno sintetizado em poucas páginas. 

2.  Curto-forte: conteúdo impressivo sintetizado em poucas páginas. 

3.  Longo-fraco: conteúdo ameno pormenorizado em muitas páginas. 

4.  Longo-forte: conteúdo impressivo pormenorizado em muitas páginas. 

 

Técnica. Segundo a Conscienciometria, o processo de elaboração do verbete nos permite 

adentrar no microuniverso consciencial do candidato a neoverbetógrafo, conforme estes 6 exem-

plos relacionados na ordem alfabética: 

1.  Autobiografia: o retrato do autor estampado no verbete. 

2.  Autodidaxia: a capacidade didática e o estilo neoverbetográfico revelado na exposi-

ção do verbete. 

3.  Comunicabilidade: a diferença entre a escrita (verbete) e a oralidade (defesa do ver-

bete) evidenciada na tertúlia. 

4.  Escolha: a prioridade contextual explicitada no tema escolhido pelo verbetógrafo. 

5.  Especialismo: o conceptáculo da especialização pessoal desvelado no verbete. 

6.  Sugestão: as ilações seriexológicas suscitadas pelo tema quando sugerido ao neoverbe-

tógrafo. 

 

Fórmula. No contexto da Conformaticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

6 aspectos observados na práxis verbetográfica, essencialmente relacionados ao preenchimento da 

chapa verbetográfica: 

1.  Conteudística: o estudo da estilística do verbete propiciando maior compreensão do 

próprio conteúdo do verbete. 

2.  Cosmovisão: o paradoxo do formato padrão do verbete favorecendo a expansão cos-

movisiológica do verbetógrafo. 
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3.  Detalhismo: a exigência do detalhismo do confor conduzindo o verbetógrafo ao con-

tato mais minucioso com a multidimensionalidade. 

4.  Mnemônica: o banco de dados mnemônico do neoautor sendo expandido progressi-

vamente no atendimento à chapa verbetográfica. 

5.  Ortopensenidade: a fórmula formal do verbete atuando como instrumento em prol 

da ortopensenidade do professor-autor. 

6.  Planejamento: o modelo verbetográfico sendo base de planejamento da gescon 

pessoal. 

 

Reposicionamento. Vale ressaltar o efeito halo da tertúlia na auto e heteroimagem do 

neoverbetógrafo aliado ao reposicionamento pessoal, após o primeiro verbete defendido, e o im-

pacto a maior no holopensene grupal da CCCI. 

 

Práxis parapedagógica. Pelo enfoque na Interassistenciologia, a prática pedagógica 

verbetográfica propicia amplo espectro de atuação e abordagem tarística, ao modo destas 11, rela-

cionadas na ordem alfabética: 

01.  Coaching: o acompanhamento da escrita oportuno e necessário. 

02.  Desassédio: o desassédio mentalsomático ombro a ombro. 

03.  Diálogo: as abordagens didáticas às perguntas interassistenciais nas tertúlias. 

04.  Escolha: a dosagem ideal da intercessão na escolha do título. 

05.  Êxito: as interações professor-aluno-revisor relevantes para o êxito verbetográfico. 

06.  Interação: a horizontalidade pedagógica favorecendo a tares específica. 

07.  Limite: o respeito aos limites do aluno verbetógrafo. 

08.  Participação: os esclarecimentos pontuais oportunos sobre a importância da partici-

pação na Enciclopédia da Conscienciologia. 

09.  Respeito: a dosagem da intercessão dos revisores no verbete. 

10.  Seções: as aulas facilitadoras da elaboração das seções. 

11.  Triagem: as apresentações diferentes de verbetes recebidos. 

 

Enciclopedismo. Os resultados teáticos das experiências dos neoverbetógrafos apontam 

ser oportunidade ímpar o envolvimento nas atividades do período de elaboração da Enciclopédia 

da Conscienciologia. 

Autoinclusão. O incentivo conferido pelo propositor da Conscienciologia propicia a to-

dos os interessados a participação irresistível na megagescon maxiproexológica. 

 

Neoverbetógrafos. Considerando-se a Teaticologia Verbetográfica, identificam-se, pelo 

menos, 4 resultados relativos à Parapedagogiologia Verbetográfica, relacionados na ordem lógica: 

1.  Apreensibilidade. O estudo do confor da Enciclopédia da Conscienciologia promo-

vendo maior apreensão dos verbetes, conforme relatos dos alunos do Programa Verbetografia. 

2.  Cognição. Após a defesa do verbete, a percepção dos neoverbetógrafos do diferencial 

quanto à compreensão de conteúdos avançados da Conscienciologia. 

3.  Didatismo. A ampliação da autoconfiança do docente estabelecida a partir da defesa 

dos verbetes nas tertúlias. 

4.  Mentalsomaticidade. O autodesassédio mentalsomático na elaboração do verbete. 

 

Zeitgeist. A autoconscientização do professor de Conscienciologia quanto à importância 

e valorização da autoinclusão na maxiproéxis grupal justifica a publicação voluntária de neover-

betes na Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Parapedagogiologia Verbetográfica, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

12.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

13.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  PARAPEDAGOGIOLOGIA  VERBETOGRÁFICA  CATALISA  

A  RECUPERAÇÃO  DE  CONS,  A  INCLUSÃO  MAXIPROEXOLÓ-
GICA  E  A  PARAFILIAÇÃO  AUTORREVEZAMENTAL  EVOLU-
TIVA  DO  PROFESSOR-VERBETÓGRAFO-CONSCIENCIÓLOGO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, docente de Conscienciologia, compreende a im-

portância da Verbetografia para o autodesassédio evolutivo? Já emprega as técnicas enciclopédi-

cas no exercício da tares em prol da qualificação docente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; & Nader, Rosa; Parapedagogia Verbetográfica; Anais da V Jornada de Educação Conscien-
ciológica; Foz do Iguaçu, PR; 07-09.10.11; Artigo; Revista de Parapedagogia; Ano 1; N. 1; Ed. Especial; 144 p.; 12 

enus.; 1 ref.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (Reaprendentia); Foz do Iguaçu, 

PR; 2011; páginas 58 a 64. 

 

R. N. 
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P A R A P E R C E P Ç Ã O    I M P R E S S I V A  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parapercepção impressiva é a identificação objetiva da presença de de-

terminada consciex, junto, contígua, no holopensene intrafísico, no estado da vigília física ordiná-

ria, por parte da conscin lúcida com autoparaperceptibilidade, de maneira confiável, indubitável. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreen-

são; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII. O termo impres-

sivo vem provavelmente do idioma Inglês, impressive, de to impress, “impressionar”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paraperceptibilidade impressiva. 2.  Percepção identificadora.  

3.  Identificação presencial de consciex. 4.  Parapsiquismo impressivo. 5.  Sensibilidade impres-

siva. 

Arcaismologia. Expressão antiga e envilecida para a parapercepção impressiva: mediu-

nidade impressiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapercepção impressiva, parapercepção im-

pressiva nosográfica e parapercepção impressiva homeostática são neologismos técnicos da Au-

toparapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Insensibilidade parapsíquica. 2.  Hipoacuidade parapsíquica pessoal. 

3.  Autobloqueio parapsíquico. 4.  Parapsicofobia. 5.  Monodimensionalismo. 6.  Clarividência.  

7.  Clariaudiência. 

Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o Paraperceptarium; o upgrade parapercep-

tivo; o Paraconviviarium; a paraconiunctio; a parafriendship; o multi-life friend; o attachment 

evolutivo; a parabrotherhood; a parakinship; o teamwork evolutivo; a open mind de modo multi-

dimensional; o insight paradiagnosticador. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da clarividência pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da clarividência; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade;  

a atenção à modificação inusitada nos rumos da autopensenidade resultante de influência externa; 

a parapercepção das alterações holopensênicas promovidas pela consciência recém-chegada;  

a identificação do holopensene específico de determinada consciex. 

 

Fatologia: os atributos mentais; a autolucidez; as prioridades evolutivas; a força integra-

tiva da empatia interconsciencial sobrepujando as dimensões existenciais. 

 

Parafatologia: a parapercepção impressiva; as evocações das conscins; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; a amaurose e surdez paraperceptiva; a dedução paraper-

ceptiva por meio das reações no organismo; as impressões físicas derivadas dos paracontatos; as 

parassensibilizações somáticas promovendo as sinaléticas energéticas e parapsíquicas; os indica-

dores da parapresença; os sinais etológicos da paradetecção subumana; os raps; os arrepios; os 

tremeliques; as mioclonias; as parestesias; a sensação sonora das energias conscienciais; a ima-

gem mental de paravisual desconhecido; a intensificação da exteriorização ectoplástica; a mudan-

ça da sensibilidade térmica corporal parcial ou total; o acoplamento áurico; a hiperativação de 

chacra específico; a alteração abrupta no estado de ânimo e humor; os banhos energéticos auto-
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confirmadores; as variações auscultáveis no campo bioenergético instalado; a associação de ele-

mentos parapsíquicos percebidos permitindo inferir o quadro paraperceptivo geral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o si-

nergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–comunicabilidade avançada; o si-

nergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo 

potente das paramizades; o sinergismo parapsíquico; o sinergismo ECs-autoparapsiquismo; o si-

nergismo parapercepção-intuição-inspiração. 

Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; a teática do princí-

pio da descrença; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da evolução interconsciencial;  

o princípio da megafraternidade; o princípio da reciprocidade consciencial; o princípio da co-

municabilidade interdimensional; o princípio das dificuldades interativas recíprocas na dupla 

conscin-consciex. 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da megafraternidade; a teoria do autodiscernimento multidimen-

sional. 

Tecnologia: a técnica das abordagens extrafísicas; a paratécnica do cultivo das para-

mizades; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Projeciologia;  

o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos das energias conscienciais (ECs); os efeitos intrafísicos da pre-

sença extrafísica de consciex; os efeitos repercussivos dos holopensenes individuais no holopen-

sene ambiental. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as paras-

sinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica; o ciclo ressoma-dessoma conser-

vando a essência das personalidades. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio percepção-parapercepção;  

o binômio Casuística-Paracasuística; o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio 

interassistencialidade-autocosmoeticidade; o binômio compensação bioenergética–flexibilidade 

energossômica; o binômio ectoplasmia-clarividência; o binômio intencionalidade-energossoma-

ticidade. 

Interaciologia: a interação amparando intrafísico–amparador extrafísico; a interação 

percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação soma-macrossoma; a intera-

ção Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparaper-

cepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a intera-

ção autovigilância ininterrupta–aguçamento sensório; a interação impressão parafenomênica– 

–impressão fenomênica; a interação impressão paraperceptiva–impressão perceptiva. 

Crescendologia: o crescendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o cres-

cendo EV–arco voltaico craniochacral; o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo parapsi-

quismo físico–parapsiquismo intelectual; o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o cres-

cendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo primeiras paraimpressões–

–paradeduções cosmovisiológicas; o crescendo parapercepção impressiva–clariaudiência–clari-

vidência; o crescendo evolutivo resultante da acumulação dos achados paratécnicos. 
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Trinomiologia: o trinômio identificação-uso-aprimoramento; o trinômio EV–arco vol-

taico craniochacral–Central Extrafísica de Energia (CEE); o trinômio psicografia–pangrafia– 

–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o trinômio tenepes–ofiex pessoal–Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); o trinômio da percuciência concentração mental–atenção fixada–hiperacui-

dade; o trinômio retrofenômenos-fenômenos-parafenômenos; o trinômio acumulação de expe-

riências–acumulação de fatos–acumulação de parafatos; o trinômio holossomaticidade-multidi-

mensionalidade-multiexistencialidade; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogni-

ciologia. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-auto-

discernimento; o polinômio impressão sensorial–impressão energética–impressão emocional–im-

pressão psicológica; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;  

o antagonismo conotação parapsíquica / conotação eletronótica; o antagonismo conotação para-

psíquica cosmoética / conotação parapsíquica baratrosférica; o antagonismo conotação parapsí-

quica mentalsomática / conotação parapsíquica psicossomática; o antagonismo abordagem 

intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo realidade objetiva parapsíquica / realidade subjetiva parapsíquica;  

o antagonismo presença revigoradora / presença perturbadora; o antagonismo pacificação am-

paradora / irritabilidade assediadora. 

Paradoxologia: o paradoxo da concretude diáfana da materialidade extrafísica; o para-

doxo da solidez da parafenomenalidade sutil. 

Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paraciencio-

cracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a culturocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal, evolutivo e parapsíquico aplicada à convi-

vialidade multidimensional. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a intelectofilia; a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; 

a sinaleticoteca; a discernimentoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia;  

a Frontochacrologia; a Parafenomenologia; a Acoplamentologia; a Clarividenciologia; a Energos-

somatologia; a Epiconologia; a Despertologia; a Pangrafologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin sensitiva; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo impressionável. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensitiva impressionável. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens paraperceptus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo 

sapiens impressivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapercepção impressiva nosográfica = a identificação objetiva da pre-

sença de determinada consciex doentia (assediadora, satélite de assediador, consener, parapsicóti-

ca pós-dessomada), junto, contígua, no holopensene intrafísico, no estado da vigília física ordiná-

ria, por parte da conscin lúcida com autoparaperceptibilidade, de maneira confiável, indubitável; 

parapercepção impressiva homeostática = a identificação objetiva da presença de determinada 

consciex amparadora, junto, contígua, no holopensene intrafísico, no estado da vigília física ordi-

nária, por parte da conscin lúcida com autoparaperceptibilidade, de maneira confiável, indubi-

tável. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a parapercepção impressiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Primeira  impressão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  PARAFENÔMENO  SIMPLES  DA  PARAPERCEPÇÃO  

IMPRESSIVA  MÚLTIPLAS  VEZES  É  O  PRIMEIRO  PASSO  

PARA  A  ABERTURA  PARAPSÍQUICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA 
A  CAMINHO  DA  CONDIÇÃO  DA  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a parapercepção impressiva? De qual 

natureza: sadia, doentia ou ambas? 
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P A R A P E R C E P Ç Ã O    P A T O L Ó G I C A  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parapercepção patológica é a condição de desequilíbrio das sensibilida-

des parapsíquicas da conscin inexperiente, imatura, suscetível e sem autodefesa ao sofrer a condi-

ção de vitimização, de algum modo ou natureza, resultante de influências doentias de consciexes 

desequilibradas ou perturbadoras. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreen-

são; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII. O termo patoló-

gico vem do idioma Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Parapercepção doentia. 2.  Parapercepção nosográfica. 3.  Parapsi-

quismo patológico. 4.  Paraperceptibilidade patológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo parapercep-

ção: megaparapercepção; miniparapercepção; Parapercepciologia; paraperceptiva; paraper-

ceptivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapercepção patológica, parapercepção patoló-

gica eventual e parapercepção patológica sistemática são neologismos técnicos da Autoparaper-

cepciologia. 

Antonimologia: 1.  Parapercepção sadia. 2.  Parapercepção homeostática. 3.  Parapsi-

quismo sadio. 4.  Parapsiquismo homeostático. 5.  Paraperceptibilidade sadia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Parafenomenologia em geral. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema:  – Parapercep-

ção é conhecimento-extra. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: os atributos mentais; a falta da inteligência evolutiva (IE); a ausência da inte-

ligência fenomenológica. 

 

Parafatologia: a parapercepção patológica; a não vivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parcos recursos parapsí-

quicos pessoais; a falta do monitoramento pesquisístico dos recursos parapsíquicos; a não identi-

ficação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios; o uso inconsciente dos recursos 

parapsíquicos; a falta do automonitoramento cosmoético constante quanto ao emprego dos dotes 

parapsíquicos; o indiscernimento na dosificação das informações extrafísicas colhidas; a igno-

rância da profilaxia dos estupros evolutivos; as mensagens parafenomênicas mal entendidas;  

o mau uso dos recursos parapsíquicos; a assim-chamada indústria da mediunidade; a ineficiência 

pessoal no emprego dos recursos parapsíquicos; os recursos parapsíquicos não aplicados à inte-

rassistencialidade; a perda dos conteúdos dos fenômenos dos extrapolacionismos parapsíquicos 

mal recebidos e incompreendidos pela conscin lúcida; o desconhecimento do emprego da pangra-

fia; a não recuperação dos cons ligados ao parapsiquismo; o fechamento dos canais parapsíquicos 

ainda não utilizados; as simulações anticosmoéticas de recursos parapsíquicos inexistentes; as 

fraudes marginais parapatológicas; as interprisões grupocármicas; a qualificação anticosmoética 

dos talentos extrafísicos pessoais. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16698 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico conscin doente–consciex doente. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o desconhecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a vivência da interassedialidade. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesas parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos danosos das más intenções. 

Ciclologia: o ciclo patológico dos acidentes de percurso parapsíquicos. 

Binomiologia: o binômio (dupla) algoz-vítima. 

Interaciologia: a interação conscin malintencionada–consciex malintencionada. 

Crescendologia: o crescendo semipossessão–possessão interconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio conscin vítima–satélite de assediador–assediador extrafí-

sico. 

Antagonismologia: o antagonismo ação cosmoética / ação anticosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo da jovem linda e extremamente malassistida. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: as manias dos satanismos. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; 

a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão. 

 

Femininologia: a pré-serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens pathoperceptor; o Ho-

mo sapiens pathologicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens psychopathicus;  

o Homo sapiens bovinolatricus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens electronoti-

cus; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens fanaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapercepção patológica eventual = o surto único de semipossessão da 

conscin; parapercepção patológica sistemática = a possessão interconsciencial perduradoura por 

parte de possessor extrafísico. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade. 

Psicopatologia. Importa ressaltar: os fenômenos parapsíquicos, em si, a rigor, nada têm 

a ver com ocorrências psicopatológicas, pois são processos hígidos ou sadios de comunicação in-

terconsciencial mais evolutivos. Contudo, se a conscin desvia as próprias intenções de modo anti-
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cosmoético ou se desequilibra por medo, inexperiência ou imaturidade, perante o desconhecido 

para si mesma, sobrevêm as patologias nas parapercepções. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

8 categorias de parapercepções patológicas no universo interassistencial evolutivo: 

1.  Acidente de percurso parapsíquico: geralmente em cadeia ou ocorrências conse-

cutivas em breve período. 

2.  Aleijamento parapsíquico: a conscin se acidenta, machuca os olhos e o frontochacra 

fica danificado; a pessoa com ablação de órgão pode alterar a difusão das energias conscienciais 

(ECs). 

3.  Contágio parapsíquico: os casos de contaminações possessivas em grupo afim de 

pessoas (convento; ambiente artístico). 

4.  Estupro parapsíquico: as semipossessões e possessões. 

5.  Falha parapsíquica: o parafenômeno passando batido sem ser detectado e analisado 

pela conscin. 

6.  Imaturidade parapsíquica: as reações frequentes dos sensitivos ectoplastas ima-

turos. 

7.  Influência parapsíquica: as heterossugestões e hetero-hipnoses com bases parafeno-

menológicas. 

8.  Pedágio parapsíquico: a conta paga pela conscin no autodesenvolvimento das para-

perceptibilidades. 

 

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 parapercepção patológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

 

AS  OCORRÊNCIAS  TÃO  COMUNS  DAS  PARAPERCEP-
ÇÕES  PATOLÓGICAS,  INFELIZMENTE,  AINDA  ENTRAVAM,  
COM  MÁS  INFLUÊNCIAS  DEVASTADORAS,  A  EVOLUÇÃO  

CONSCIENCIAL  PESSOAL  E  COLETIVA  POR  TODA  PARTE. 
 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as parapercepções patológi-

cas? Tais ocorrências ainda afetam diretamente a você na vida diária? 
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P A R A P E R C E P C I O G R A M A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapercepciograma é o instrumento técnico utilizado pela conscin pes-

quisadora, homem ou mulher, para registrar, mensurar, aferir, identificar, analisar, evidenciar  

e quantificar os fenônemos paraperceptivos ocorridos em campo bioenergético, após levantamen-

to de anotações paraperceptivas em planilha não indutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreen-

são; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. O elemento de composição grama vem do 

idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; 

documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; 

figura de Matemática”. 

Sinonimologia: 1.  Planilha de aferição paraperceptiva. 2.  Recurso parapercepciométri-

co. 3.  Instrumento dissector parapercepciológico. 4.  Instrumento prático da Parapercepciometria. 

5.  Avaliação parapercepciométrica. 6.  Análise sistemática das parapercepções. 

Neologia. O vocábulo parapercepciograma e as duas expressões compostas parapercep-

ciograma pessoal e parapercepciograma grupal são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Planilha de aferição da personalidade. 2.  Percepciograma. 3.  Cons-

cienciograma. 4.  Invexograma. 5.  Proexograma. 6.  Conviviograma. 

Estrangeirismologia: o know-how parapercepciométrico; os skills paraperceptivos; os 

parafatos, a priori, evidentes e irrefutáveis; a visão panorâmica do parafisiopodium; o modus 

operandi pesquisístico; o Paraperceptarium; o Pesquisarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autoparapercepções. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Parafatos 

são registráveis. Registremos os parafatos. Lembrança, não. Registro. Mensuração: matematiza-

ção técnica. 

Citaciologia: – Independentemente de quantos cisnes brancos possamos observar, isto 

não justifica a conclusão que todos os cisnes são brancos (Karl Popper, 1902–1994). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da parapercetibilidade assistencial; os parapense-

nes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene 

da autocientificidade aplicada às pesquisas paraperceptivas; o holopensene da pesquisa paraper-

cetiva; a autopensenização qualiquantitativa da Parapercepciologia. 

 

Fatologia: o parapercepciograma; a utilização de planilhas técnicas na coleta de infor-

mações; a checagem dos dados; a captação de ideias; as vivências fenomenológicas; as represen-

tações simbólicas; os registros perceptivos; o levantamento de dados; o abertismo autopesquisísti-

co; o detalhe elucidativo; a análise; a síntese final; o cosmograma corroborando os achados 

pesquisísticos; a capacidade cognitiva de auto e heterointerpretação; as diferentes percepções em 

diferentes pessoas; o confronto entre as diversas mundividências; o sigilo pensênico do assistente 

quanto ao microuniverso do assistido; a discrição interassistencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aprimoramento 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o campo ectoplásmico da Dinâmica Interassisten-

cial de Paracirurgia (DIP), semanal; a atuação da equipex junto à Rede Interassistencial de Para-

cirurgia (RIP); a explicitação da autochecagem paraperceptiva; o ajuizamento extrassensorial 

através de levantamento técnico; o descortínio da realidade interdimensional; o quantum paraper-

ceptivo explícito; as parapercepções coincidentes realizadas por pessoas distintas; o escrutínio de-

talhado das auto e heteropercepções; a análise autocrítica dos parafenômenos; a paraatuação de 

amparadores técnicos em pesquisa interassistencial; a síntese das pararrealidades; o percentual 

dos parafatos percebidos e retidos enquanto análise do autocondicionamento; a fidelidade infor-

macional descritiva dos parafenômenos; os equívocos parapercetivos; a distorção da pararrealida-

de; a dissonância paracognitiva; a mensuração das parapercepções objetivando melhor qualifica-

ção do processo interassistencial; o parapercepciograma sendo o demonstrativo técnico da reali-

dade autoparaperceptiva; a busca da eficiência na interpretação das pararrealidades vivenciadas 

na tenepes; a descrição pormenorizada das autoparapercepções sendo instrumento de pesquisa pa-

ra conscins interessadas na melhoria do autodesempenho interassistencial e multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex qualificando o trabalho pesquisístico in-

terdimensional, interassistencial; o sinergismo intersubjetivação (confrontação)-paraevidencia-

ção (insight); o sinergismo disciplina-registro-pesquisa; o sinergismo paracognição-decodifi-

cação. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o 1% da teoria ocupar 

mínimo espaço dentro dos 100% da teática, tendo em vista os 99% da experimentação pessoal; 

o princípio do ominiquestionamento pesquisístico; o princípio da acuidade nas autoparapercep-

ções; o princípio do megafoco pesquisístico; o princípio da perseverança no registro das auto-

parapercepções; o principio racional de não ir contra os parafatos. 

Codigologia: a cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) buscando qualificar  

a autoparapercetibilidade interassistencial. 

Teoriologia: a teoria da utilização da ectoplasmia em práticas interassistenciais; a teá-

tica da interassistência multidimensional; as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: a técnica da concisão no registro dos parafatos; as técnicas de retenção 

mnemônica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de ectoplasmia; o laboratório cons-

cienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sina-

lética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da projetabilidade lúcida; o la-

boratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Des-

pertologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; 

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invi-

sível da Desassediologia. 

Efeitologia: o efeito interassistencial das pesquisas parapsíquicas; o efeito do exame 

autocrítico a partir do resultado do parapercepciograma. 

Neossinapsologia: o apriorismo contribuindo na ausência de neossinapses adequadas ao 

parapercepto; a postura científica contribuindo na formação de neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo da pesquisa; o ciclo experimento-registro-investigação-confronta-

ção-conclusão; o ciclo vivência do parafenônemo–registro dos parafatos–interpretação do con-

teúdo. 

Enumerologia: os dados; as abordagens; as evidências; os parafatos; a interpretação;  

a análise; a cosmovisão. O paramegafoco; o parafenômeno; as paratecnologias; os paraneodeta-

lhes; os paraneoconstructos; as paraneoverpons; os paraneoaprendizados. 
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Binomiologia: o binômio evidência-paraevidência; o binômio paravivência-pararre-

alidade; o binômio insight ideativo–inspiração técnica; o binômio abordagem intrafísica–abor-

dagem extrafísica; o binômio percepção-parapercepção; o binômio discernimento-discrimina-

ção; o binômio autexperimentação parapsíquica–essência parafenomênica. 

Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação pesquisa-parafatos; a intera-

ção equipe presencial–doadores à distância; a interação Dinâmica Interassistencial de Paraci-

rurgia–Laboratório de Ectoplasmia–Rede Interassistencial de Paracirurgia à distância; a intera-

ção soma-energossoma; a interação paraperceptibilidade-holossoma; a expansão da energosfera 

pessoal possibilitando a interação acoplador-assistido-equipex; a passividade lúcida enquanto 

ferramenta eficiente nas interações energossoma (conscin)-psicossoma (consciex); a interação 

padrões pensênicos diferenciados–autodomínio energético. 

Crescendologia: o crescendo pararrememoração lacunada–pararrememoração conti-

nuada; o crescendo percepção somática–parapercepção extrassensorial; o crescendo percepção 

intrafísica–percepção multidimensional; o crescendo paracaptação fenomênica fugaz–paracap-

tação fenomênica duradoura; o crescendo hiperacuidade intrafísica–parapercepção extrafísica; 

o crescendo evidência-hipóteses-fundamentação-conclusão; o crescendo dogmatismo (incontes-

tabilidade)-cientificidade (refutabilidade). 

Trinomiologia: a relevância do trinômio autabordagem-autovivência-autanálise no 

contexto pesquisístico; a atuação do paracérebro na compreensão do trinômio parrarealidades- 

-parafatos-parafenômenos; o trinônio evidências–confrontação dos fatos–prospecção dos para-

fatos; o trinômio veracidade-fidedignidade-confiabilidade; o trinômio percuciência-perceptibi-

lidade-hiperacuidade; o trinômio planilha–registro–mensuração dos dados; o trinômio paratera-

pêutico assim profunda–arco voltaico–paracirurgia. 

Polinomiologia: o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o poli-

nômio experimento-fenômeno-hipótese-dedução-conclusão; o polinômio vontade-automotivação-

-disciplina-continuísmo favorecendo a melhora das autoparapercepções. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica;  

o antagonismo clariaudiência / alucinação auditiva; o antagonismo olorização extrafísica / odor 

intrafísico; o antagonismo percepção intrafísica / percepção extrafísica; o antagonismo enten-

dimento com base em fatos ou parafatos (criticidade) / credulidade (achismo); o antagonismo de-

talhe significativo / descrição insignificante; o antagonismo sensações orgânicas / percepções 

parapsíquicas. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo da soli-

dez da paraperceptibilidade sutil. 

Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis); a conscienciocracia; a democracia; a lu-

cidocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal aplicado às pesquisas parapsíquicas; a lei das 

afinidades interconscienciais; a lei de causa e efeito; a lei da sincronicidade; as leis da fenome-

nalidade; as leis da interassistencialidade; a lei do aperfeiçoamento contínuo aplicado às para-

percepções. 

Filiologia: a pesquisofilia; a assistenciofilia; a parafenomenofilia; a evoluciofilia; a co-

municofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a superação da parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a men-

talsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca; a energoteca; a parafenomenoteca; a interas-

sistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Paracogniciologia; a Paradidaticologia; 

a Paraconviviologia; a Parafenomenologia; a Parafatuística; a Paracerebrologia; a Paratecnologia; 

a Holossomatologia; a Interassistenciologia; a Ectoplasmologia; a Experimentologia; a Metodolo-

gia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Autoconscienciometrologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin casca grossa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin 

visitante; a conscin solicitante; a conscin pesquisadora-experimentadora do Laboratório de Ecto-

plasmia; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin ectoplasta; a equipex técnica. 

 

Masculinologia: o epicon; o consciencioterapeuta; o energizador; o acoplador; o doador 

de ECs; o pesquisador; o monitor; o cronometrista; o amparador; o paracientista; o assistente  

à distância. 

 

Femininologia: a epicon; a consciencioterapeuta; a energizadora; a acopladora; a doado-

ra de ECs; a pesquisadora; a monitora; a cronometrista; a amparadora; a paracientista; a assistente 

à distância. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens paraperceptivus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens scientificus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapercepciograma pessoal = o instrumento valorativo das percepções 

individuais; parapercepciograma grupal = o instrumento valorativo das percepções grupais. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo lúcido e cosmoético; a cultura das paraper-

cepções interassistenciais; a cultura da Autopesquisologia Paraperceptiva. 

 

Produtividade. Sob a ótica da Experimentologia, o desempenho parapercetivo pessoal  

e grupal de pesquisadores, em evento parapsíquico, pode ser analisado utilizando-se etapas técni-

cas, a exemplo das 6, listadas a seguir, em ordem lógica: 

1. Registro: as anotações em planilha específica, sem censura, das autoparapercepções; 

os registros ou relatos parapercebidos (objetivos, subjetivos, ausentes ou descontextualizados). 

2. Objetivação: as evidências consistentes com os fatos e parafatos. 

3. Correlação: as informações coincidentes e confrontáveis dos registros e / ou anota-

ções; os dados passíveis de comparação entre si. 

4. Fundamentação: as hipóteses plausíveis; os contraargumentos; a criticidade cosmo-

ética. 

5. Conclusão: a comprovação ou refutação dos dados levantados. 

6. Exposição: a apresentação dos resultados; os gráficos; as planilhas; a tabela paraper-

cepciométrica; o debate. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapercepciograma, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

03.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

04.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 
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08.  Escala  perceptiva  das  consciências:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Miopia  dimensional:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

10.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

11.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Paraperceptometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

O  LEVANTAMENTO  TÉCNICO,  POR  MEIO  DO  PARAPER-
CEPCIOGRAMA,  QUALIFICA  O  CARÁTER  CIENTÍFICO,  IN-
TERASSISTENCIAL  E  COSMOÉTICO  DAS  AUTO  E  HETE-

ROPARAPERCEPÇÕES  NAS  PESQUISAS  PARAPSÍQUICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza instrumento de aferição parapercepciomé-

trica confiável? Quais resultados vem obtendo? 

 

N. C. 
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P A R A P E R C E P T I B I L I D A D E    D A    C O N S C I E X  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A paraperceptibilidade da consciex é a percepção mais transcendente da 

consciência extrafísica isolada, entre outras consciências extrafísicas ou entre consciências intrafí-

sicas, podendo ser derivada da Cosmoética Pessoal, tanto sadia ou evolutiva, quanto patológica 

ou regressiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo percepção provém do idioma Latim, percepto, “compreensão; 

faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII. O termo consciência 

procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apa-

receu no Século XIII. O prefixo extra deriva do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; 

além de; por exceção”. A palavra físico vem igualmente do idioma Latim, physicus, e esta do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Parapsiquismo da consciência extrafísica. 2.  Parapercuciência da 

consciex. 

Neologia. As 4 expressões compostas paraperceptibilidade da consciex, paraperceptibi-

lidade da consciex individual, paraperceptibilidade da consciex dupla e paraperceptibilidade da 

consciex grupal são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Paraperceptibilidade da consciência intrafísica. 2.  Parapsiquismo da 

conscin. 

Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o know-how parapsíquico;  

a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre; o Paraperceptarium;  

o exame paraconscienciométrico expandido pelo rapport interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da parapercuciência da consciência extrafísica ou consciex. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o abertismo autopensêni-

co às parapercepções; a extrapolação pensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade; a poli-

pensenização; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralucido-

pensenes; a paralucidopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecno-

pensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a conteudística megafenomenológica; a análise fenomenológica; a análise pa-

rafactual; o megafenômeno determinando o viés da pesquisa. 

 

Parafatologia: a paraperceptibilidade da consciex; a paraperceptibilidade da consciex 

atuando sozinha; a paraperceptibilidade da consciex atuando com outra consciex; a parapercepti-

bilidade da consciex atuando com determinada conscin; a paraperceptibilidade da consciex po-

dendo ser classificada em sadia, se assentada em relação interconsciencial cosmoética, e patológi-

ca, se assentada em relação interconsciencial anticosmoética; o parafenômeno com a consciex en-

volvendo determinado grupo de consciências intra ou extrafísicas; a relevância das dimensões 

existenciais na condição de palcos indispensáveis para o desenvolvimento dos fenômenos e pa-

rafenômenos conscienciais; o agente desencadeador do parapsiquismo; a dragona parapsíquica 
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evidenciando o nível de paraperceptibilidade da consciência em relação à própria condição 

quando consciex nos períodos intermissivos; a relação da paraperceptibilidade da consciex com  

a criação da própria identidade extra; as pararrealidades da consciência; o Paravade-mécum Pós- 

-dessomático; as parestações de trabalhos extrafísicos; as Centrais Extrafísicas; a Parapsicoteca;  

o parestamento; as parexcursões didáticas à intrafisicalidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmoniza-

das; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da auto-

pensenização sadia continuada; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo erudi-

ção evoluciológica–destreza paraconscienciométrica; o sinergismo paraperceptibilidade intrafí-

sica–paraperceptibilidade extrafísica; o sinergismo interassistencialidade-paraperceptibilidade. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística multi-

dimensional; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade;  

o princípio fundamental da acuidade nas autopriorizações; o princípio do autodidatismo ininter-

rupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da consciex ser multidi-

mensional. 

Codigologia: a noção quanto à teática multidimensional do código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC). 

Teoriologia: a teoria do holossoma. 

Tecnologia: as paratécnicas paradiplomáticas; a paratécnica da tares; a autoparatecni-

cidade mentalsomática veterana; a Paratecnologia Assistencial da Parapsicoteca; a paratécnica 

de viver evolutivamente; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, 

intelectual e pessoal da consciex lúcida; a mestria na paratécnica de aproveitamento máximo do 

tempo intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de 

amparabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da 

exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes cons-

cienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência extrafísica crítica; os efeitos avan-

çados evolutivos, parapsíquicos e cosmoéticos da holoparapotencialidade; os efeitos da paraper-

ceptibilidade da consciex ao nível do autoparapsiquismo na futura ressoma. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Binomiologia: o binômio imanência-transcendência; o binômio pararrealidade-para-

percuciência; o binômio balanço da vida pregressa–planejamento de vida futura; o binômio hi-

perparapsiquismo-hipervigilância; o binômio interassistencialidade-autocosmoeticidade. 

Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação conotação (derivação) parapsí-

quica–denotação (significação) parapsíquica; a interação Paraconscienciometrologia-Parasse-

miologia-Paraperfilologia. 

Crescendologia: o crescendo paradiagnóstico-paraprognóstico. 

Trinomiologia: o trinômio bagagem cognitiva–densidade intelectiva–potencialidade 

para-heurística. 

Polinomiologia: o polinômio paracaptar-paraperscrutar-parainterpretar-paraprognos-

ticar. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade. 

Politicologia: a parademocracia; a conscienciocracia; a paralucidocracia; a parapsico-

cracia; a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no universo do parapsiquismo geral. 

Filiologia: a parapsicofilia; a assistenciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a neofilia; a evoluciofilia. 
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Holotecologia: a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a metodoteca; a parafenomenoteca;  

a parapedagogoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Multidimensiologia; 

a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Parataxologia; a Projeciologia; a Autevoluciologia; a Pa-

rassociologia; a Paraconviviologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista; a consciex; a Pré-Consciex Livre. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens extraphysicus; o Homo sapiens extraphysicus parapsy-

chicus; o Homo sapiens extraphysicus autoperquisitor; o Homo sapiens extraphysicus holomatu-

rologus; o Homo sapiens extraphysicus determinator; o Homo sapiens extraphysicus experimen-

tatus; o Homo sapiens extraphysicus paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraperceptibilidade da consciex individual = a percepção mais transcen-

dente da consciência extrafísica, sozinha, promovendo por si o fenômeno da cosmoconsciência; 

paraperceptibilidade da consciex dupla = a percepção mais transcendente da consciência extrafísi-

ca em paracontato direto ou parainterlocução com Consciex Livre; paraperceptibilidade da cons-

ciex grupal = a percepção mais transcendente da consciência extrafísica em contato com determi-

nado grupo de consciências, sejam conscins as quais ajuda diretamente nas projeções conscientes  

e / ou consciexes assistenciais em grupo (Pandeiro). 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia; a cultura do parapsiquismo 

assistencial multidimensional. 

 

Parataxologia. Sob os prismas gerais da Parafenomenologia, podemos classificar os 

fenômenos paraperceptivos conscienciais, de modo abrangente, em 6 categorias distintas, básicas, 

aqui abordadas na ordem lógica, sem qualquer conotação cosmoética: 

1.  Fenômeno parapsíquico da conscin isolada: ou seja, consigo mesma, autônoma, 

sem a influência de outra consciência (Autanimismo), por exemplo, a projeção de consciência 
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contínua sem a participação ou o auxílio de qualquer conscin ou consciex. Condição quadrivei-

cular pessoal quanto ao holossoma (soma, energossoma, psicossoma, mentalsoma). 

2.  Fenômeno parapsíquico entre a conscin e outra conscin: ocorrência no âmbito da 

intrafisicalidade para a intrafisicalidade, por exemplo, a telepatia humana ou entre duas consciên-

cias intrafísicas afins, promovida pela própria conscin emissora. Condição quadriveicular pessoal 

quanto ao holossoma. 

3.  Fenômeno parapsíquico entre a conscin e determinada consciex: ocorrência no 

âmbito da intrafisicalidade para a extrafisicalidade; por exemplo, a projeção consciente promo-

vida pela própria conscin para resgatar a consciex, ex-parente dessomado desta existência hu-

mana, ainda na Baratrosfera e encaminhá-la. Condição quadriveicular pessoal quanto ao holos-

soma. 

4.  Fenômeno parapsíquico da consciex isolada: ou seja, consigo mesma, autônoma, 

sem a influência de outra consciência, por exemplo, o fenômeno da cosmoconsciência autopro-

movida pela Consciex Serenona sem qualquer participação ou auxílio de Consciex Livre. Condi-

ção biveicular pessoal quanto ao holossoma (psicossoma e mentalsoma). 

5.  Fenômeno parapsíquico entre a consciex e outra consciex: ocorrência no âmbito 

da extrafisicalidade para a extrafisicalidade, por exemplo, a cosmoconsciência da consciex pré-

serenona com determinada Consciex Livre. Condição biveicular pessoal quanto ao holossoma. 

6.  Fenômeno parapsíquico entre a consciex e determinada conscin: a ocorrência pro-

movida pela própria consciex sobre determinada conscin, no âmbito da extrafisicalidade para  

a intrafisicalidade, por exemplo, a projeção consciente do tenepessista assistida pelo amparador 

extrafísico de função. Condição biveicular pessoal quanto ao holossoma. 

 

Parafenomenologia. Conforme a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 parafenômenos do universo da paraperceptibilidade da consciex: 

01.  Acoplamento interconsciencial: os acoplamentos interconscienciais puramente ex-

trafísicos, inclusive as sincronicidades. 

02.  Clarividência extrafísica: a autocaptação, em forma de percepção de imagens, de 

quadros ou clarividência extrafísica de fatos a distância. 

03.  Comunicação interdimensional: as comunicações parapsíquicas, psicofônicas  

e psicográficas experienciadas pelas consciexes. 

04.  Cosmoconsciência extrafísica: o fenômeno da autocosmoconsciência em alto nível. 

05.  Extrapolacionismo parapsíquico: as autoparapercepções avançadas patrocinadas 

pelas consciexes mais evoluídas. 

06.  Intuição extrafísica: a autocaptação de intuições extrafísicas geradas a partir de co-

munidades extrafísicas mais evoluídas. 

07.  Projetabilidade: a autoprojeção por meio do mentalsoma isolado. 

08.  Retrocognição: o acesso mais amplo à holomemória e à holobiografia pessoal. 

09.  Telepatia extrafísica: a qualidade das emissões e captações conscienciais, comuns  

e diretas ou os mecanismos da sofisticada telepatia extrafísica. 

10.  Visão panorâmica: o fenômeno da visão panorâmica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a paraperceptibilidade da consciex, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 
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05.  Consciexialidade  assexuada:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Multidimensiologia:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Paraconscienciologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Paratecnologia  da  intelecção:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

SEM  AS  PESQUISAS  DAS  COMPLEXAS  BASES  DA  PA- 
RAPERCEPTIBILIDADE  DAS  CONSCIEXES,  A  CONSCIN  LÚ-
CIDA  TEM  DIFICULDADE  DE  APREENDER  AS  NUANÇAS  

TAMBÉM  COMPLEXAS  DA  AUTOPARAPERCEPTIBILIDADE. 
 

Questionologia. Qual o nível de entendimento alcançado por você, leitor ou leitora, so-

bre a paraperceptibilidade das consciexes? Tal pesquisa pode despertar maior descortino da Cos-

movisiologia em você? 
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P A R A P E R C E P T O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapercepto é o conteúdo ou paraconteúdo da parapercepção, o percebi-

do, parapercebido, observado ou parobservado, por meio das parapercepções, ou percepções ex-

trassensoriais da consciência, consciex ou conscin, promovendo a experiência pessoal quanto ao 

objeto ou paraobjeto, fato ou parafato, fenômeno ou parafenômeno, realidade ou pararrealidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo percepto provém do idioma Latim, perceptus, “percebido; 

observado”, particípio passado de percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos senti-

dos; tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar; reparar; colher”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paraconteúdo. 2.  Parapercepção específica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 46 cognatos derivados do vocábulo percepção: 

ambiparapercepção; Antiparapercepciologia; autoparapercepção; Autoparapercepciologia; he-

teroparapercepção; megaparapercepção; miniparapercepção; omnipercepção; parapercepção; 

Parapercepciologia; parapercepciologista; parapercepciologista-babá; parapercepciologista- 

-elo; parapercepcional; parapercepcionalismo; parapercepcionalista; parapercepcionar; Para-

percepcionismo; parapercepcionista; paraperceptibilidade; paraperceptiva; paraperceptível; pa-

raperceptividade; paraperceptivo; parapercepto; paraperceptometria; paraperceptor; paraper-

ceptual; percepcional; percepcionalismo; percepcionalista; percepcionar; Percepcionismo; per-

cepcionista; perceptibilidade; perceptiva; perceptível; perceptividade; perceptivo; percepto; per-

ceptor; perceptual; pseudoparapercepção;  retroparapercepção; semiparapercepção; subpara-

percepção. 

Neologia. O termo parapercepto e as 3 expressões compostas parapercepto mínimo, pa-

rapercepto mediano e parapercepto máximo são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Percepto. 2.  Conteúdo. 3.  Percepção específica. 

Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o Paraperceptarium; o upgrade parapercep-

tivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade parapsíquica da consciência. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parapercep-

ções parapercebem pseudoimperceptíveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os maxipensenes; a maxipensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: o percepto; o conteúdo da percepção; o conteúdo mental percebido; a essên-

cia do objeto observado; a maturação perceptomotora; o juízo perceptivo; as percepções distor-

cidas. 

 

Parafatologia: o parapercepto; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

o autodiscernimento paraperceptivo; a escala das parapercepções; a hiperacuidade consciencial;  

a hiperlucidez parapsíquica; a percuciência parapsíquica; a paralucidez parapsíquica; a megacap-

tação parapsíquica; as alterações percepto-cognitivas simples e complexas; a insensibilidade para-

psíquica; o antiparapsiquismo; a antilucidez parapsíquica; a antiparapercuciência; a Antiparapsi-
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cologia; a inconsciência paraperceptiva; a anticognição parapsíquica; a imperspicácia parapsí-

quica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo. 

Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial. 

Teoriologia: a teoria e a prática da Paracerebrologia; a teoria do autodiscernimento 

multidimensional. 

Tecnologia: a técnica da abordagem extrafísica; a técnica do arco voltaico craniocha-

cral; a técnica da saturação parapsíquica; a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; a técnica 

da pangrafia; a técnica da soltura energossomática; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL); 

as técnicas das parapesquisas. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibra-

cional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Projeciologia;  

o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses sadias. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida intermissiva. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio animismo-parapsi-

quismo. 

Interaciologia: a interação sensações-faculdades-parapercepções. 

Crescendologia: o crescendo sentidos somáticos–percepções extrassensoriais. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica;  

o antagonismo Parapercepciologia / Materiologia. 

Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL). 

Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do esforço pessoal, evolutivo, parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a psicofobia; a parapsicofobia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; 

a sinaleticoteca; a discernimentoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia;  

a Frontochacrologia; a Parafenomenologia; a Acoplamentologia; a Autodesassediologia; a Clari-

videnciologia; a Epiconologia; a Despertologia; a Pangrafologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência paraperceptiva; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 perceptus; o Homo sapiens paraperceptus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

paraphaenomenologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapercepto mínimo = o identificado pela conscin lúcida; parapercepto 

mediano = o identificado pela conscin lúcida projetada; parapercepto máximo = o identificado pe-

la consciex lúcida. 

 

Culturologia: a cultura das parapercepções interassistenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapercepto, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Desintermediação:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

SOMENTE  AS  CONSCINS  AINDA  VÍTIMAS  DA  ROBOTI- 
ZAÇÃO  EXISTENCIAL,  OU  DA  ROBÉXIS,  NÃO  SE  PREO- 

CUPAM  COM  AS  AUTOCOGNIÇÕES  HAURIDAS  POR  MEIO  

DOS  PARAPERCEPTOS  DE  TODAS  AS  NATUREZAS. 
 

Questionologia. Qual o nível alcançado por você, leitor ou leitora, quanto às parapercep-

ções? Já chegou à identificação mediana dos parafenômenos? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16713 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Schlosser, Ulisses; Técnica para o Ajustamento Parafisiológico da Sintonia Visual na Clarividência;  

Conscientia; Revista; Bimensário; Vol. 11; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 2 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 

2007; páginas 167 a 177. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16714 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapercepto inversivo é o conteúdo ou paraconteúdo esclarecedor ori-

undo das parapercepções da conscin, homem ou mulher, quanto aos fundamentos ou aplicação da 

técnica da inversão existencial e do maxiplanejamento invexológico, estimulando a precocidade 

de trafores assistenciais, ideias inatas e recuperação de cons magnos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo percepto deriva do idioma Latim, perceptus, “percebido; ob-

servado”, particípio passado de percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; 

tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar; reparar; colher”. Surgiu no Século XIX. O termo 

inversão procede também do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; 

anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; in-

verter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parapercepto invexológico. 2.  Paraconteúdo invexogênico. 

Neologia. As 4 expressões compostas parapercepto inversivo, parapercepto inversivo 

básico, parapercepto inversivo intermediário e parapercepto inversivo avançado são neologis-

mos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Parapercepto recexológico. 2.  Parapsiquismo recexológico. 3.  Para-

psiquismo juvenil. 

Estrangeirismologia: o know-how parapsíquico precoce; o upgrade do maxiplaneja-

mento invexológico; o modus faciendi das técnicas parapsíquicas; o modus operandi parapsíqui-

co do inversor; o naptime projetivo; a open mind proexológica; o recall intermissivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paracogniciologia Invexológica. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Parapercep-

ções abrem caminhos. Busquemos lucidez multidimensional. Parapsiquismo lúcido amadurece- 

-nos. Antecipemos nossas parapercepções. Invéxis: autocognição precoce. 

Ortopensatologia: – “Invéxis. Dentre as reações mais sérias inseridas na Invexologia, 

está a depuração das consciências ou o ato de se manter as amizades raríssimas em alto nível de 

convivialidade. A invéxis é paratécnica de elevada expressão evolutiva, utilizada no processo da 

ressoma para evitar o transviamento da vida intrafísica”. “A Humanidade vai carecer da técnica 

da invéxis sempre, não sendo descartada tão cedo. A autorretrocognição deve ser incluída na vi-

vência da invéxis porque coloca a conscin na condição de consciex. O mínimo a ser exigido para 

nos considerarmos inversores exitosos é a evitação dos pecadilhos da mocidade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; o holopensene pessoal da 

autoinvexometria; o impacto do holopensene da Associação Internacional de Inversão Existenci-

al (ASSINVÉXIS) na intraconsciencialidade do jovem; os paratecnopensenes embasando a con-

dução de autexperimentos; a paratecnopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenida-

de; os invexopensenes; a invexopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: os conteúdos invexológicos melhor compreendidos pelo parapsiquismo; a su-

perdotação intelectual com bases paracerebrais; a profilaxia do materialismo; o sobrepairamento 

da vida intrafísica; o destaque social do jovem parapsíquico; os cursos de Conscienciologia aglu-

tinando inversores existenciais; a regra geral de evitação de atividades parapsíquicas nos Grinvé-
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xis; as evitações da invéxis como profilaxia dos heterassédios; o auxílio das pesquisas invexológi-

cas no planejamento parapsíquico; as decisões de destino com base na paraperceptibilidade lúci-

da; a necessidade do investimento na disciplina pessoal; o estudo das metodologias parafenomê-

nicas na adolescência; o megafoco interassistencial definido em bases parapsíquicas; a autoconfi-

ança pró-invéxis auxiliando na definição de metas evolutivas; a otimização da vida intrafísica pe-

lo domínio das parapercepções úteis; o Grinvex enquanto primeira escola de Invexologia; o de-

senvolvimento da tridotação pela docência invexológica; as gestações conscienciais de conteúdo 

invexológico; a dinâmica parapsíquica da ASSINVÉXIS; o prolongamento da inversão energéti-

ca; a eliminação das autocorrupções crassas, prioritária ao jovem ectoplasta; as amizades evoluti-

vas contribuindo na assunção da autoproéxis e da invéxis. 

 

Parafatologia: o parapercepto inversivo; os paraconteúdos esclarecendo os fundamentos 

da invéxis; as parapercepções aplicadas à interassistência desde a juventude; o parapercepto auto-

desassediador; a desdramatização do parapsiquismo; a profilaxia dos misticismos com a prática 

do parapsiquismo útil; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático como prioridade pa-

rapsíquica do inversor; a autanamnese parapsíquica; a projeção da consciência embasando a auto-

confiança multidimensional; a paralógica multidimensional contribuindo na base cognitiva da in-

véxis; o amparo de função coadjuvante da invéxis; a desassim auxiliando na autanamnese neces-

sária à identificação da autoproéxis; a identificação precoce das sinaléticas energéticas e parapsí-

quicas pessoais; os pares intermissivos reconhecidos; a vivência da desperticidade pelo inversor 

veterano; as parapercepções coadjutoras na identificação de retroassediadores; a rememoração 

dos paradeveres intermissivos; a concepção de neoverpons invexológicas a partir das paravi- 

vências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invexibilidade-paraperceptibilidade; o sinergismo am-

parabilidade-invexibilidade; o sinergismo tecnicidade-paraperceptibilidade; o sinergismo agen-

da organizada–autoincorruptibilidade; o sinergismo estado vibracional–produtividade. 

Principiologia: o princípio da autorreeducação holossomática; o princípio da autocríti-

ca aplicada às prioridades evolutivas; o princípio “se não presta, não adianta fazer maquila-

gem”; o princípio da autodisciplina libertadora; o princípio do aproveitamento máximo do tem-

po evolutivo; o princípio da proéxis enquanto valor máximo nas amizades; o princípio da respon-

sabilidade interassistencial do jovem lúcido; o princípio de viver focado na proéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a construção de experi-

mentos parapsíquicos; o código duplista de Cosmoética (CDC) norteanto o aproveitamento do pa-

rapsiquismo a 2; o código de prioridades pessoais (CPP) norteando o parapercepto evolutivo al-

mejado. 

Teoriologia: a teoria da estabilização pensênica; as teorias invexológicas esclarecendo 

os experimentos parafenomênicos. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica do estado vibracional profiláti-

co; a técnica de pulsação dos chacras; as técnicas projetivas; as técnicas da clarividência facial;  

a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

imobilidade física vígil. 

Voluntariologia: o voluntariado administrativo qualificando as interações extrafísicas 

do jovem; o voluntariado na CCCI integrando o jovem inversor na autoproéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Paratecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito proexogênico das parapercepções; o efeito dos parafenômenos na 

autocognição invexológica; o efeito do amparo de função na abertura de portas evolutivas;  

o efeito da tecnicidade na otimização da Parapercepciologia; o efeito da ingenuidade na inter-

pretação dos fenômenos; o efeito da intelectualidade no aproveitamento dos fenômenos; o efeito 
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do Grinvex na paraperceptibilidade; o efeito da docência conscienciológica na amparabilidade 

do inversor. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à autodisciplina; as neossinapses oriun-

das dos parafenômenos; as neossinapses necessárias à identificação dos paraperceptos; as neos-

sinapses proexológicas decorrentes dos paraperceptos esclarecedores; as neossinapses oriundas 

da gesconografia; as neossinapses originadas do estudo útil disciplinado. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do parapercepto; o ciclo 

rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo das rotinas parapsíquicas; o ciclo análise-síntese- 

-neoanálise-neossíntese; o ciclo de despertamentos proexológicos autoprogramados. 

Enumerologia: os paraperceptos evidenciando as prioridades inversivas; os paraper-

ceptos explicitando as companhias extrafísicas inversivas; os paraperceptos influenciando as de-

cisões inversivas; os paraperceptos favorecendo as autoincorrupções inversivas; os parapercep-

tos indicando as metas gesconográficas inversivas; os paraperceptos mantendo as megarrespon-

sabilidade inversivas; os paraperceptos dinamizando as teáticas inversivas. 

Binomiologia: o binômio parafenômeno-paraconteúdo; o binômio atenção ininterrup-

ta–reflexão continuada;; o binômio assim-desassim; o binômio autodisciplina-autoincorrupção  

o binômio foco evolutivo–parapsiquismo lúcido fundamentando o maxiplanejamento invexológi-

co; a paraperceptibilidade otimizando o binômio prospectiva-profilaxia; o binômio projectiogra-

fia-projeciocrítica. 

Interaciologia: a interação do inversor existencial com a dimensão extrafísica; a intera-

ção inversor existencial–amparador de função; a interação autocognição proexológica–gescono-

grafia–identidade interassistencial; a interação cérebro-paracérebro. 

Crescendologia: o crescendo estado vibracional–tenepes–ofiex; o crescendo estado vi-

bracional–desassim; o crescendo (maxiplanejamento invexológico) iniciante-técnico-preparató-

rio-profissional-executivo. 

Trinomiologia: o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo no planejamento para-

psíquico do inversor; o parafenômeno impulsionando o trinômio choque de realidade–crise de 

crescimento–reciclagem intraconsciencial. 

Polinomiologia: o polinômio parafenômeno-paraconteúdo-autesclarecimento-heteres-

clarecimento aplicado à gesconografia; o polinômio invéxis-tenepes-parapsiquismo-interassis-

tência. 

Antagonismologia: o antagonismo antecipação / precipitação no início da tenepes;  

o antagonismo ausência energética / EV atuante; o antagonismo loc interno / loc externo nos 

acoplamentos áuricos; o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do jovem maduro; o paradoxo de a parapercepção ser mais 

objetiva se comparada à realidade intrafísica. 

Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia; a parapercepciocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei das amizades evolutivas na proéxis. 

Filiologia: a invexofilia; a reciclofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a superação da parafenomenofobia pela técnica da invéxis; 

a evitação da invexofobia pela vivência de parafenômenos. 

Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) pela 

paraperceptibilidade aplicada à Invexologia; o estado vibracional na profilaxia da síndrome da 

dispersão consciencial. 

Maniologia: a profilaxia da mania de mistificar os parafenômenos; as manias somáticas 

prejudiciais à projeção lúcida. 

Holotecologia: a parapercepcioteca; a projecioteca; a invexoteca; a proexoteca; a inter-

missioteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Parapercepciologia; a Autopesquisologia; a Proe-

xologia; a Duplologia; a Autoconsciencioterapia; a Bioenergologia; a Multidimensionologia;  

a Holossomatologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin inversível; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin jovem praticante da técnica da invéxis. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o projetor lúcido; o epicon lúcido; o clari-

vidente; o triatleta consciencial; o escritor de gescons; o tocador de obras; o intermissivista preco-

ce; o invexólogo; o tenepessista; o voluntário da Conscienciologia; o participante de Grinvex;  

o líder interassistencial; o acoplamentista; o parapercepciólogo; o exemplarista; o atacadista cons-

ciencial. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora inata; a projetora lúcida; a epicon lúcida; a clari-

vidente; a triatleta consciencial; a escritora de gescons; a tocadora de obra; a intermissivista pre-

coce; a invexóloga; a tenepessista; a voluntária da Conscienciologia; a participante de Grinvex;  

a líder interassistencial; a acoplamentista; a parapercepcióloga; a exemplarista; a atacadista cons-

ciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens energovibrator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens ex-

perimentatus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapercepto inversivo básico = o conteúdo parafenomênico, captado pe-

lo inversor, auxiliar da rotina diária; parapercepto inversivo intermediário = o conteúdo parafeno-

mênico, captado pelo inversor, indicador das tendências pessoais; paraperceto inversivo avançado 

= o conteúdo parafenomênico, captado pelo inversor, indicador das diretrizes da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da tridotalidade consciencial; 

a cultura do aproveitamento máximo do tempo de vida humana. 

 

Parapercepciologia. Pelos critérios da Priorologia, eis, em ordem alfabética, 10 fenô-

menos energoparapsíquicos prioritários para o inversor interessado no desenvolvimento da para-

perceptibilidade, seguidos de exemplo de parapercepto inversivo: 

01.  Absorção. A percepção acurada do conteúdo da pararrealidade percebida. 

02.  Acoplamento. A identificação da necessidade do colega intermissivista. 

03.  Arco voltaico. A realização de iscagens lúcidas ao realizar a técnica do arco voltai-

co craniochacral. 

04.  Assim. A identificação das afinidades pensênicas com futuro duplista. 

05.  Desassim. A percepção da desassimilação das influências do ambiente. 

06.  Exteriorização. A ampliação da força presencial por meio da exteriorização de 

energias. 

07.  Precognição. A identificação do conteúdo das futuras tarefas proexológicas. 

08.  Projeção consciente. A constatação do nível de maturidade precoce por meio da 

projetabilidade lúcida. 

09.  Retrocognição. A rememoração dos conteúdos do Curso Intermissivo recente. 

10.  Sinalética. A identificação do amparo extrafísico de função por meio do mapeamen-

to da sinalética pessoal. 

 

Autocogniciologia. A invéxis, enquanto paratécnica multidimensional, é embasada na 

autocognição proexológica e o próprio nível de excelência se dá mediante a recuperação de cons 

aplicada à consecução do maxiplanejamento invexológico. 
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Maxiplanejamentologia. Sob a óptica da Relevanciologia, o parapercepto inversivo tem 

maior importância quando inserido, por exemplo, em ordem alfabética, em 3 áreas relacionadas 

às etapas de elaboração do maxiplanejamento invexológico: 

1.  Autanamnese. Explicitar pelo autodiagnóstico o megatrafor, megatrafar e traços co-

adjuvantes auxiliares. 

2.  Megafoco. Demonstrar as tendências e interesses fazendo a convergência das ações 

ao principal objetivo. 

3.  Meios. Organizar as áreas da vida na rotina útil à obtenção dos resultados planejados. 

 

Autexperimentologia. À luz da Autorganizaciologia, eis, em ordem sequencial, 5 etapas 

de organização dos autexperimentos, auxiliares na obtenção de paraperceptos relevantes para  

o inversor, por meio da tecnicidade e disciplina: 

1.  Objetivos. Ter em mente objetivo claro com a vivência do fenômeno. 

2.  Técnica. Escolher ou desenvolver técnicas para o desenvolvimento das paraper-

cepções. 

3.  Rotina. Definir dias e horários para aplicar as técnicas de maneira sistemática. 

4.  Mensuração. Mensurar os ganhos obtidos por meio da análise dos registros. 

5.  Correções. Reverter erros, corrigindo e adequando os experimentos, por meio de no-

vas estratégias. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapercepto inversivo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Agenda  autodesassediadora:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

02. Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

03. Antagonismo  antecipação  /  precipitação:  Invexologia;  Neutro. 

04. Coerência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

05. Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06. Disciplina  interassistencial:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

07. Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08. Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09. Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

10. Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

11. Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12. Paraperceptometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13. Parapsiquismo  ginossomático:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14. Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15. Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

 

POR  MEIO  DA  ORGANIZAÇÃO  E  DA  DISCIPLINA  PARA-
PSÍQUICAS,  O  PARAPERCEPTO  INVERSIVO  ALAVANCA   

A  CONSECUÇÃO  DO  MAXIPLANEJAMENTO  INVEXOLÓGICO  

EM  PROL  DO  PROFISSIONALISMO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem obtido proveito dos fenômenos parapsíqui-

cos vivenciados diuturnamente? Elabora planejamento técnico para empregar os conteúdos rele-

vantes das parapercepções pessoais? 
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P A R A P E R C E P T O M E T R I A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A Paraperceptometria é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos es-

pecíficos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade  

e consequências do nível da paraperceptibilidade das consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O vocábulo percepto vem do idioma Latim, perceptus, “perce-

bido; observado”, particípio passado de percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos 

sentidos; tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar; reparar; colher”. Apareceu no Século 

XIX. O segundo elemento de composição metria provém igualmente do idioma Latim, metrum, 

“medida de algum verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; ins-

trumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da medição paraperceptiva. 2.  Ciência das medidas da 

paraperceptibilidade. 

Neologia. O vocábulo Paraperceptometria e as duas expressões compostas Parapercep-

tometria Vibracional e Paraperceptometria Ofiexista são neologismos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Paraconscienciometria. 2.  Enciclopediometria. 

Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-  

-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre; o Para-

perceptarium; o paraperceptual range. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Parapercepciologia Pessoal. 

Unidade. A unidade de medida da paraperceptometria é o parapercepto. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os maxipensenes; a maxipensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o abertis-

mo autopensênico. 

 

Fatologia: o parapercepto; o conteúdo da percepção; o conteúdo mental percebido; a es-

sência do objeto observado; a maturação perceptomotora; o juízo perceptivo; as percepções dis-

torcidas; o regramento da imaginação. 

 

Parafatologia: a Paraperceptometria; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Escala de Medida Paraperceptual; a mensu-

ração da capacidade paraperceptiva; a aferição do nível de apreensibilidade dos parafatos; a iden-

tificação das distorções parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmoniza-

das; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da auto-

pensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;  

o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergis-

mo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o prin-

cípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio funda-

mental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo  

a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da multidimensionalidade consciencial. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria  

e a prática do autodidatismo permanente. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;  

a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a técni-

ca da passividade ativa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colé-

gio Invisível dos Parapercepciologistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios 

Invisíveis da Ciência e da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento 

da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética do nível de am-

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exem-

plificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscien-

ciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos da paraperceptome-

tria periódica na autoconfiança parapsíquica; os efeitos da imperturbabilidade perante surpre-

endências no desenvolvimento parapsíquico. 

Neossinapsologia: o exame autocrítico do gabarito das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo paraperceptivo estímulo extrafísico–parapercepto–interpretação. 

Binomiologia: o binômio essência-aparência; o binômio Imagística-Imagética; o binô-

mio autopredisposição parapsíquica–contexto pró-paraperceptibilidade. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação 

conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–faculdades mentais–percepções extras-

sensoriais; o trinômio observador parapsíquico–parafenômeno–parapercepto. 

Polinomiologia: o polinômio perceptos-paraperceptos-afetos-conceptos. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação 

/ sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;  

a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia;  

a Parafenomenologia; a Parapsicologia; a Parapsicobiofísica; a Tenepessologia; a Ofiexologia;  

a Parafatuística; a Paracerebrologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens ener-

gossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens 

paraproxemicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paraperceptometria Vibracional = a Ciência aplicada aos estudos, conhe-

cimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, pro-

fundidade e consequências do nível da paraperceptibilidade das consciências pelo estado vibra-

cional (EV); Paraperceptometria Ofiexista = a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos espe-

cíficos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade  

e consequências do nível da paraperceptibilidade das consciências pela oficina extrafísica (au-

tofiex). 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 

elementos de avaliações paraperceptométricas: 

01.  Amplitude: da paraleitura energética à captação de transverpon. 

02.  Cenografia: do paracenário simples ao sofisticado. 

03.  Clareza: do paraconteúdo enigmático quanto à elucidação do parafato ao inequí-

voco. 

04.  Cognicibilidade: do parentendimento restrito ao cosmovisiológico. 
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05.  Composição: do parelemento isolado ao painel variegado (objeto, paisagem, subu-

mano e / ou consciência. 

06.  Dinâmica: da paracena estática ao dinamismo cênico. 

07.  Grandeza: do paracomponente micro ao macro. 

08.  Intensidade: do parestímulo impreciso à nitidez. 

09.  Memória: da pararrememoração lacunada à hipermnésia. 

10.  Natureza: da predominância afetiva à paracognitiva magna. 

11.  Profundidade: da paracaptação superficial à superdetalhista. 

12.  Qualidade: da paravivência simples à cosmoconsciência. 

13.  Quantidade: do parafenômeno único à pangrafia (parassensória, paramotora, para-

visual, paraauditiva e / ou paraintelectiva). 

14.  Tempo: da paraaparição instantânea à duração da fixação imagética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Paraperceptometria, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

03.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Escala  perceptiva  das  consciências:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Parapsiquismo  paraproxêmico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  PARAPERCEPTOMETRIA,  COMO  CIÊNCIA  APLICADA  

AOS  ESTUDOS  TÉCNICOS  DAS  MEDIDAS  DA  PARAPER-
CEPTIBILIDADE,  DEVE,  RACIONALMENTE,  SER  EMPREGA- 

DA  POR  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS  INTERMISSIVISTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se intermissivista, emprega a Paraperceptome-

tria? Desde quando? 
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P A R A P O L I M A T I A  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parapolimatia é a cultura pessoal, extensa e variada da conscin lúcida, 

assentada em autovivências multidimensionais, retrocognitivas e até projeciológicas, sobre as pa-

rarrealidades, parafatos e parafenômenos próprios de comunexes, inclusive as baratrosféricas, as 

transicionais e as equilibradas ou evoluídas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo polimatia deriva do idioma Francês, polymathie, e este do idioma 

Grego, polymathía, “grande saber”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Erudição parapsíquica. 02.  Erudição paraperceptiva. 03.  Erudição 

parapsicológica. 04.  Erudição projeciológica. 05.  Sapiência multidimensional; sapiência parapsí-

quica. 06.  Cultura paraperceptiva. 07.  Conhecimento parapsíquico. 08.  Superdotação intelecti-

va. 09.  Sabedoria parapsíquica. 10.  Paracognição. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo polimatia: 

parapolímata; parapolimatia; parapolimática; parapolimático; parapolimaticóloga; Parapoli-

maticologia; parapolimaticóligo; polímata; polímate; polimática; polimático. 

Neologia. O termo parapolimatia e as duas expressões compostas parapolimatia espe-

cializada e parapolimatia cosmovisiológica são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia. 

Antonimologia: 01.  Erudição materiológica. 02.  Sapiência eletronótica. 03.  Cultura in-

trafísica. 04.  Superdotação psicomotriz. 05.  Ignorância parapsíquica. 06.  Incultura parapsíquica. 

07.  Insciência paraperceptiva. 08.  Apedeutismo parapsíquico. 09.  Desconhecimento parapsico-

lógico. 10.  Paraagnosia. 

Estrangeirismologia: o high profile; o curriculum vitae magnum; o Projectarium;  

o Proexarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paramnemossomatologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da polimatia; os parapensenes; a parapensenidade; 

os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autopensenes pa-

ragenéticos. 

 

Fatologia: as ideias inatas sadias; o atacadismo consciencial; os omniquestionamentos;  

a hiperacuidade; a holomaturidade; a megatares; a polivalência mentalsomática; os dicionários ce-

rebrais analógico e poliglótico; a pesquisa polivalente universalista; a revolução paracientífica do 

neoparadigma consciencial; a reurbanização científica; as verpons mais de ponta; a inteligência 

evolutiva (IE); a Equilibriologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Enciclopediologia; a Pa-

racerebrologia; a Heuristicologia. 

 

Parafatologia: a parapolimatia; as autoparapercepções homeostáticas; as paraperquiri-

ções; a alfabetização paracientífica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Cur-

so Intermissivo (CI) pré-ressomático; o macrossoma; as sínteses polimáticas de contextos extrafí-

sicos; os extracons; os paracons; os parafenômenos; a tares paracientífica; a ofiex pessoal; o ofie-

xograma; o atilamento parapsíquico; as conexões pessoais com as Centrais Extrafísicas; a Pare-

pistemologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo. 

Tecnologia: as abordagens técnicas de amplo espectro. 

Voluntariologia: o incremento da cultura parapsíquica pessoal por meio do voluntaria-

do nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos em geral; o laboratório conscien-

ciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da cultura parapsíquica sobre a consecução da autoproéxis. 

Neossinapsologia: as parassinapses; as multissinapses; as neossinapses geradas pelos 

extrapolacionismos parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica. 

Enumerologia: a polimatia intermissiva; a polimatia parepistemológica; a polimatia pa-

ravivenciológica; a polimatia seriexológica; a polimatia policarmológica; a polimatia parafeno-

menológica; a polimatia cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio educação formal–educação autodidática parapsíquica. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação ação local–

visão global; a interação Orismologia-Conscienciologia; a interação Neologia-parapolimatia. 

Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência. 

Trinomiologia: os trinômios parapolimáticos em geral. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição. 

Paradoxologia: o paradoxo das ideias inatas sadias do inversor (ou inversora) exis-

tencial. 

Politicologia: a democracia; a paracienciocracia. 

Legislogia: a lei da educação evolutiva permanente. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a mnemofilia. 

Mitologia: a Antiteomitologia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a assistencioteca; a le-

xicoteca; a encicloteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Paravivenciologia; a Holosseriexolo-

gia; a Policarmologia; a Holoparapsicologia; a Holofenomenologia; a Holanálise; a Multidotado-

logia; a Autocosmovisiologia; a Autocosmopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 parapolymathus; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens orthopensenicus;  

o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapolimatia especializada = a erudição pessoal específica quanto a al-

guma cognição parafenomenológica; parapolimatia cosmovisiológica = a erudição pessoal abran-

gente quanto à cosmovisiologia multidimensional. 

 

Culturologia: a cultura parapolimática; a Multiculturologia. 

 

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 parapolimatia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  PESSOAL  DA  PARAPOLIMATIA  TENDE 
A  AUMENTAR  ENTRE  OS  COMPONENTES  DA  HUMANIDA-
DE  TERRESTRE  EM  FUNÇÃO  DA  REURBEX,  DOS  CUR-

SOS  INTERMISSIVOS  E  DA  ERA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pretende ampliar o próprio conhecimento sobre 

as pararrealidades? Quais esforços tem feito nessa direção? 
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P A R A P O L I M A T I C O L O G I A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parapolimaticologia é a Ciência aplicada aos estudos, investigações ou 

pesquisas específicos, sistemáticos, paratécnicos, teáticos atinente à cultura pessoal, extensa, va-

riada, evolutiva, cosmovisiológica e avançada dos evoluciólogos e Serenões, homens e mulheres. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo polimatia deriva do idioma Francês, polymathie, e este do idioma 

Grego, polymathía, “grande saber”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia 

provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência Polimática. 2.  Ciência Polimática Parapsíquica. 3.  Ciência 

da Erudição Evolutiva. 4.  Ciência da Sapiência Evolutiva. 5.  Paraculturologia. 

Neologia. O vocábulo Parapolimaticologia e as duas expressões compostas Parapolima-

ticologia Evoluciológica e Parapolimaticologia Serenológica são neologismos técnicos da Aute-

voluciologia. 

Antonimologia: 1.  Polimatia. 2.  Parapolimatia. 3.  Erudição  comum. 4.  Polimaticolo-

gia Eletronótica. 

Estrangeirismologia: o background das paravivências lúcidas; o curriculum vitae 

magnum evolutivo; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autopensenes para-

genéticos; a autopensenização da autoconscientização multidimensional (AM). 

 

Fatologia: as ideias inatas sadias; o atacadismo consciencial; os omniquestionamentos;  

a hiperacuidade; a holomaturidade; a megatares; a polivalência mentalsomática; os dicionários ce-

rebrais analógico e poliglótico extensos; a pesquisa polivalente universalista; a inteligência evo-

lutiva vivenciada ao máximo; a Equilibriologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Enciclope-

diologia; a Paracerebrologia; a Heuristicologia. 

 

Parafatologia: a parapolimatia; as autoparapercepções homeostáticas; as paraperquiri-

ções; a parapsicoteca; o parassaber polimático; o dicionário de sinaléticas energéticas parapsíqui-

cas pessoais; o macrossoma; as sínteses polimáticas de contextos extrafísicos; os extracons; os pa-

racons; os parafenômenos; a tares paracientífica; a ofiex pessoal; o ofiexograma; o atilamento pa-

rapsíquico; as conexões pessoais com as Centrais Extrafísicas; a Parepistemologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica; o sinergismo 

erudição paraperceptiva vasta–dicionários paracerebrais extensos; o sinergismo hiperacuidade 

extrafísica–automemória atilada. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio pesquisístico do omniquestiona-

mento; o princípio teático 1% de parateoria–99% de paravivência. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; a teoria e a prática do autodidatismo cos-

movisiológico. 

Tecnologia: a politecnia extrafísica; as abordagens paratécnicas de amplo espectro. 

Voluntariologia: o voluntariado interdimensional da tenepes; o incremento da cultura 

parapsíquica pessoal por meio do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos em geral; o laboratório conscien-

ciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomática. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Cos-

moconscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da integração de variados domínios cognitivos na Cosmovisiolo-

gia; o efeito halo da cultura parapsíquica sobre a consecução da autoproéxis. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses; as multissinapses. 

Ciclologia: o ciclo educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica; o ci-

clo autexperiência-autorreflexão; o ciclo cosmoético acumulação parexperiencial–aplicação in-

terassistencial. 

Binomiologia: o binômio versatilidade-criatividade; o binômio enciclopedismo-pan-

cognição; o binômio omnivisão-omnicompetência; o binômio Evoluciologia-Serenologia. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação ação local–vi-

são global; a interação parapolimatia-poliparapsiquismo; a interação Parapolimaticologia-auto-

didatismo; a interação paraerudição teática–nível evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência; o crescendo parapolimatia planetá-

ria–parapolimatia cósmica. 

Trinomiologia: os trinômios parapolimáticos em geral; o trinômio coleta-armazena-

mento-recuperação de informações sobre o Cosmos; o trinômio paraintelecção-paracognição- 

-holomemória. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo das ideias inatas sadias do inversor (ou inversora) exis-

tencial. 

Politicologia: a democracia pura; a paracienciocracia. 

Legislogia: a lei da educação evolutiva permanente; a lei da interação dimensional oni-

presente. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a mnemofilia; a parapsicofilia; a paracogniciofilia;  

a evoluciofilia; a pesquisofilia. 

Mitologia: a eliminação pessoal definitiva dos mitos dogmáticos místicos sobre a parar-

realidade. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a assistencioteca; a le-

xicoteca; a encicloteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapolimaticologia; a Autevoluciologia; a Autocogniciologia;  

a Holomaturologia; a Erudiciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Serenologia;  

a Parapercepciologia; a Paravivenciologia; a Policarmologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo 

sapiens parapolymathus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; 

o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; 

o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parapolimaticologia Evoluciológica = a Ciência das pesquisas da cultura 

própria do evoluciólogo ou orientólogo evolutivo; Parapolimaticologia Serenológica = a Ciência 

das pesquisas da cultura própria do Homo sapiens serenissimus. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia; a Multiculturologia Polimá-

tica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Parapolimaticologia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

05.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

08.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Paraaculturação:  Parassociologia;  Homeostático. 

12.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Parapolimatia:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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O  INTERESSE  NAS  MEGAINVESTIGAÇÕES  DA  PARAPO-
LIMATICOLOGIA  SURGE  MAIS  INTENSAMENTE  QUANDO 

A  CONSCIN  LÚCIDA  ALCANÇA  À  CONDIÇÃO  EVOLUTIVA,  
TEÁTICA,  DO  SER  DESASSEDIADO  PERMANENTE  TOTAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a extensão e profundidade da 

cognição do Serenão? Quais conhecimentos avançados você julga estar incluídos na Parapolima-

ticologia? 
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P A R A P O L I T I C O L O G I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parapoliticologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos e paratécni-

cos ou às pesquisas e parapesquisas teáticas das diretrizes e paradiretrizes, regimes e pararregi-

mes, sistemas e parassistemas intrínsecos ao megafluxo do Cosmos de modo a garantir a conquis-

ta progressiva das megapotencializações conscienciais, em especial a da omnicognição, de todo 

princípio consciencial, consciência ou grupalidade em qualquer localização, âmbito, escopo ou 

dimensão. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O vocábulo política deriva também do idioma Grego, politiké, “Ci-

ência dos negócios do Estado; a administração pública”. Surgiu no Século XV. O segundo ele-

mento de composição logia procede do mesmo idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; ex-

posição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência parapolítica. 2.  Ciência das diretrizes parapolíticas. 

Neologia. O vocábulo Parapoliticologia e as duas expressões compostas Parapoliticolo-

gia Holofilosófica e Parapoliticologia Prática são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Politicologia. 2.  Ciência Política. 3.  Filosofia Política. 4.  Política 

Comparada. 5.  Relações Internacionais. 

Estrangeirismologia: as evolutionary policies. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao posicionamento parapolítico da consciência. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parapoliticolo-

gia: política cósmica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parapoliticológico; o holopensene grupal conscien-

ciocrático. 

 

Fatologia: o Estado Mundial Cosmoético; a União Internacional das Instituições Cons-

cienciocêntricas (UNICIN) enquanto difusora e mantenedora de políticas conscienciocêntricas 

entre as Instituições conscienciocêntricas (ICs); o Conselho dos 500 e o Colegiado de Intercoope-

ração enquanto epicentro para o exercício, transição e implantação da democracia pura; o Co-

legiado da Conscienciologia enquanto possível célula-mater da primeira conscienciocracia no 

Planeta; a Cognópolis de Foz do Iguaçu enquanto locus potencial para implantação do primeiro 

regime parapolítico nesta dimensão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a busca da auto-

conscientização multidimensional (AM) enquanto elemento pessoal fundamental de regimes para-

políticos mais complexos; a tenepes e a projetabilidade lúcida (PL) enquanto desencadeadores 

primários da implementação gradual da conscienciocracia; a experiência da cosmoconsciência en-

quanto balizadora da compreensão do fluxo cósmico; as comunexes avançadas como modelos pa-

rapolíticos; o conglomerado das Comunexes Evoluídas evidenciando a diversidade de sistemas 

parapoliticológicos; a comunex Interlúdio enquanto protótipo de regime parapolítico mais próxi-

mo e possível de ser implantado na Cognópolis de Foz do Iguaçu; a influência de amparadores 

extrafísicos especializados em Parapoliticologia tendo por finalidade a melhoria nas relações de 

poder; a alteração de regime político planetário para melhor sendo parte dos objetivos da reurba-

nização extrafísica; o parexemplo da Cognópolis de Foz do Iguaçu para intermissivistas interes-
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sados em Parapoliticologia; a ação de Serenões em diversos fatos históricos geradores de transi-

ção política; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a autotransafetividade enquanto elemento 

natural da liderança parapolítica avançada; a harmonização do megafluxo do Cosmos com a coti-

dianidade intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos voluntários cognopolitas para promover mudanças 

de regime político. 

Principiologia: o princípio cosmoético do melhor para todos; o princípio básico da ma-

xifraternidade fundamentando as organizações parapolíticas de ponta; os princípios do Universa-

lismo enquanto balizadores da maxiconvivência em regimes parapoliticológicos. 

Codigologia: a vivência do código grupal de Cosmoética (CGC); o codex subtilissimus 

pessoal. 

Teoriologia: a teoria da autoconscientização multidimensional (AM). 

Tecnologia: as técnicas de mediação interconsciencial; a técnica da aquisição do senso 

universalista; as técnicas para obtenção de projeções de mentalsoma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproje-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencio-

lógico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Conviviolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paras-

sociologia; o Colégio Invisível da Paradiplomaciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;  

o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da Holoconviviologia positiva de conscins, consciexes e princípios 

conscienciais para a vivência da Parapoliticologia; o efeito da Cosmovisiologia como necessário 

ao entendimento mais amplo da Parapoliticologia; o efeito das reciclagens intraconscienciais 

(recins) na transição de regime parapolítico. 

Neossinapsologia: as neoposturas parapolíticas exigindo neossinapses; a necessidade 

de novas sinapses para o entendimento da Parapoliticologia e para a implantação de institui-

ções, sistemas e regimes parapolíticos; a renovação parassináptica através de parexcursões em 

comunexes avançadas; a criação de neossinapses devido ao convívio com amparadores extrafísi-

cos especializados em Parapoliticologia. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas; o ciclo da neopensenidade; o ci-

clo de primaveras energéticas (cipriene) como facilitador ao acesso do holopensene da Parapo-

liticologia; o ciclo muliexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo muliexistencial grupal 

(CMG) da atividade. 

Binomiologia: o binômio Holoconviviologia-Parapoliticologia; o binômio polimatia- 

-Parapoliticologia; o binômio Cosmovisiologia-Parapoliticologia. 

Interaciologia: a interação poder consciencial–Parapoliticologia; a interação cultura 

Conscienciológica–tipo de regime parapolítico; a interação parafisiologia–regime parapolítico; 

a interação comunex avançada–comunin conscienciocêntrica. 

Crescendologia: o crescendo democracia-conscienciocracia-cosmocracia. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmoética-maxifraternidade-Universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio Paradiplomaciologia-Paradireitologia-Parassociologia- 

-Parapoliticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo democracia / conscienciocracia; o antagonismo ca-

pitalismo selvagem / conscienciocracia; o antagonismo alienação política / Parapoliticologia;  

o antagonismo política da lei de talião / regime político de ponta. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a consciência ter de abrir mão do poder temporal a fim 

de alcançar o poder interassistencial; o paradoxo de os regimes parapolíticos mais avançados 

não serem democracias convencionais. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a maxiproexocracia; a paradireito-

cracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis cósmicas paradireitológicas enquanto fonte das constituições dos re-

gimes parapolíticos. 

Filiologia: a neofilia; a parapoliticofilia; a conscienciocraciofilia; a maxiconviviofilia;  

a cosmoeticofilia; a paradireitofilia; a maxissociofilia; a evoluciofilia; a megafraternofilia; a uni-

versofilia; a cosmofilia. 

Mitologia: o mito do regime político perfeito; o mito de a democracia ser o regime 

final. 

Holotecologia: a parapoliticoteca; a paradiplomacioteca; a parassocioteca; a cosmocons-

ciencioteca; a cosmoeticoteca; a paradireitoteca; a reurbanoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Evoluciologia; a Serenologia; a Cosmovisio-

logia; a Paratransitologia; a Parassociologia; a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia; a Cosmo-

eticologia; a Holorreurbanologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Holocarmologia;  

a Holomaturologia; a Holofilosofia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin parapolítica; a conscin infiltrada cosmoética; a conscin mega-

universalista; a conscin maxifraterna; a conscin pacífica; a conscin cosmopolímata; a conscin ofi-

exista; a conscin minipeça do maximecanimso interassistencial; a consciex livre Incógnito. 

 

Masculinologia: o parapoliticólogo; o conscienciocrata; o lucidocrata; o cosmocrata;  

o megamparador; o Serenão Reurbanizador; o Serenão Ki-lin; o Serenão Esquimó. 

 

Femininologia: a parapoliticóloga; a conscienciocrata; a lucidocrata; a cosmocrata;  

a megamparadora; a Serenona Monja; a Serenona Rosa dos Ventos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens parageopoliticus; o Ho-

mo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parassocialis;  

o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parapoliticologia Holofilosófica = as diretrizes parapolíticas derivadas 

do maxifluxo cósmico assegurando a evolução de todo e qualquer princípio consciencial e consci-

ência no Cosmos e Paracosmos; Parapoliticologia Prática = as diretrizes parapolíticas referentes 

à reurbanização do planeta Terra tendo por finalidade a implantação da conscienciocracia e do 

Estado Mundial Cosmoético nesta dimensão. 

 

Culturologia: a cultura parapolítica; a cultura conscienciocrática. 

 

Objetivo. Apesar de a Parapoliticologia estar relacionada diretamente ao nível evolutivo 

do Homo sapiens serenissimus, o estudo e pesquisa de tal especialidade tem por objetivo pragmá-

tico a implantação na dimensão intrafísica de modelos e regimes progressivamente mais afini-

zados ao megafluxo cósmico. 
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Regime. Na dimenin, onde tudo é mera mutilação do Cosmos, o regime da democracia 

ainda é visto como o modelo ideal, contudo, mesmo na vertente direta, é organização política in-

capaz de assegurar decisões mais evolutivas para todos. 

Conscienciocracia. De acordo com a Paragovernologia, existe gama de regimes para-

políticos mais avançados a serem estudados e pesquisados pelos intermissivistas, a exemplo da 

conscienciocracia e da cosmocracia. 

 

Poder. Atinente à Potenciologia, quando existe a intenção de implementar regimes supe-

riores aos convencionais, 3 pontos fundamentais em relação à alocação de poder tornam-se neces-

sários de serem levados em consideração: 

1.  Decisões. Quem governa se encontra naturalmente em posição de poder em relação  

a quem é governado, tomando decisões de impacto e afetando o bem comum. Segundo a Parapo-

liticologia, o poder deve ser evolutivo e meritocrático, embasado na Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) da consciência. 

2.  Elites. Na dimensão intrafísica, muitas vezes o poder não está necessariamente nas 

mãos de quem detém posições de coordenação, mas nas elites econômicas, intelectuais, sociais, 

culturais ou parapsíquicas. Perante a Parapoliticologia, o poder deveria estar mais concentrado 

em elites cosmoéticas ou evolutivas, aquelas capazes de gerir melhor recursos e potencialidades. 

3.  Design. Instituições restringem agentes, impondo regras de conduta. As melhores ins-

tituições, de acordo com a Parapoliticologia, são aquelas projetadas de modo a amplificarem prá-

ticas maxifraternas e interassistenciais, bem como a participação parapolítica de todos, diluindo 

inevitáveis hierarquizações e concentrações de poder. 

 

Raízes. Segundo a Axiologia, eis, em ordem cronológica ascendente, 8 filósofos perten-

centes a 3 civilizações antigas considerados precursores quanto às discussões politicológicas refe-

rentes, principalmente, à liderança e alocações de poder de escolha: 

 

A.  Chinesa. Durante a era de ouro da filosofia Chinesa as Cem Escolas do Pensamento 

(700 a.e.c. em diante) floresceram e desenvolveram ideias políticas, sociais, econômicas e legais 

tendo profundo impacto na sociedade da China. Entre os principais filósofos encontram-se: 

1.  Confúcio (551–479 a.e.c.). Tendo como principal foco ideológico o paternalismo  

e por base as virtudes tradicionais da Dinastia Xia (séculos XXI a XVI a.e.c.), Confúcio entendia 

o líder enquanto o “homem superior”, cujas virtudes deveriam servir de exemplo para os súditos. 

Desse modo, se o governante desse bons exemplos e as políticas se espalhassem por meio dos mi-

nistros, o povo passaria a copiar a benevolência do líder. A visão de sociedade confuciana era al-

tamente hierárquica, tal qual a família chinesa, levando em conta aspectos meritocráticos e exem-

plaristas do pai. 

2.  Mozi (470–391 a.e.c.). Contrário ao Confucianismo, o fundador do Moísmo enfatiza-

va a autenticidade, a autorreflexão e o autodomínio ao invés dos rituais defendidos pelo mestre 

Confúcio. Embora também tenha idealizado a Dinastia Xia, buscava substituir as pesadas liga-

ções à família e clãs, típicas da tradição chinesa, pelo conceito de amor universal. Também defen-

dia a ideia de pessoas virtuosas no poder e tais virtudes não estariam ligadas, necessariamente,  

à tradição, título ou família. 

3.  Mêncio (372–289 a.e.c.). Pupilo de Zisi (481–402 a.e.c.), foi responsável por popula-

rizar as ideias de Confúcio na China, tendo itinerado por cerca de 4 décadas por todo o território 

chinês. Acreditava ser a sociedade a causadora de caráteres negativos, visto os homens nascerem 

bons. Também defendia 1 tipo de educação capaz de acordar ideias inatas relativas a habilidades 

da mente humana através de questionamento e inquirição, e não à educação focada em repetição. 

Diferentemente de Confúcio, entendia ser aceitável a deposição e até a morte de líderes incapazes 

de prover as necessidades do povo. 
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B.  Grega. A civilização grega é considerada o berço do pensamento ocidental, tal a in-

fluência em termos filosóficos, legais, sociais e políticos. Entre os principais filósofos encontram-

se 4, listados na cronológica crescente: 

4.  Sólon (638–558 a.e.c.). Estadista conhecido por tentar reformar a sociedade ateniense 

antes do período clássico, em época de declínio moral onde diversos tiranos e nobres oportunistas 

estavam no poder. Apesar de as reformas estabelecidas nas áreas econômicas, constitucionais, po-

líticas e éticas não terem tido efeito imediato, é considerado o pai da democracia, pois tais ações 

lançaram as bases do regime democrático ateniense. 

5.  Sócrates (470–399 a.e.c.). Entre os fundadores da filosofia ocidental, era crítico à de-

mocracia por entender serem muitos cidadãos incapazes de tomar decisões racionais. Nesse sen-

tido, a liderança racional seria dada a homens sábios, capazes de compreender ideais elevados. 

6.  Platão (428–347 a.e.c.). Entendia ser a função dos governantes assegurar a chamada 

“vida digna” aos cidadãos (viver de acordo com virtudes fundamentais tais quais sabedoria, pie-

dade e justiça), possível de ser alcançada através de habilidades intelectuais e profundo entendi-

mento de ética e moralidade. Visto serem os filósofos os únicos capazes de tais habilidades, o po-

der político deveria ser dado, portanto, apenas aos chamados reis filósofos. Somente eles seriam 

capazes de discernir o valor das virtudes acima de dinheiro e o prazer da honra. 

7.  Aristóteles (384–322 a.e.c). Tutor de Alexandre, o Grande, cunhou o conceito de ani-

mal político, ou a ideia de o homem somente se tornar verdadeiramente humano quando utiliza  

a razão e se une a outros homens para organizar cidades-estado (pólis), finalmente alcançando  

a “vida digna”. Não quer dizer, portanto, ser o homem naturalmente talhado a viver em sociedade. 

Além disso, classificou 6 tipos de governo (verdadeiros: monarquia, aristocracia e politéia; cor-

ruptos: tirania, oligarquia e democracia), sendo a politéia o regime ideal por ser fundamentado na 

liberdade. 

 

C.  Romana. Fundada de modo similar às Cidades-Estado gregas, a República Romana 

(509–48 a.e.c.) durou quase 500 anos com sistema misto de governo unindo 3 áreas de poder: os 

cônsules, o senado e a assembleia popular. Esse sistema era considerado ideal, pois garantia equi-

líbrio entre a monarquia, a aristocracia e a democracia, potencialmente prevenindo o estabeleci-

mento de tiranias. 

8.  Cícero (Marcus Tullius Cicerus, 106–43 a.e.c.). Político e jurista romano tendo pro-

funda influência no Direito atual. Não só foi capaz de dirimir diversas disputas, conflitos e guerra 

civil, foi responsável pelo retorno de Roma ao modelo republicano após a morte de Gaius Julius 

Caesar (63 a.e.c.–14 e.c.). 

 

Amparologia. Atinente à Parelencologia, eis na ordem alfabética, 12 consciências am-

paradoras ligadas de modo mais direto à Parapoliticologia: 

01.  Australino. Ser Serenão, trata de questões políticas ligadas às Malvinas, à Ilha da 

Páscoa e ao Cone Sul, bem como ao antibelicismo e assistência reurbanológica a sítios antigos. 

02.  Enumerador. Aparece com paravisual de chinês mandarim. Mandarins eram buro-

cratas chineses escolhidos através de sistema de examinação rigorosa imperial, de 605 até 1905,  

e possuíam funções relativas aos imperadores e de secretariado governamental. 

03.  Espartano. Foi a personalidade histórica Licurgo de Esparta (900–800 a.e.c), legis-

lador responsável pela primeira grande constituição clássica (Grande Retra), pelo conselho de El-

ders (Gerousia) – instituição precursora das Supremas Cortes –, assim como reforma agrária  

e nova moeda tendo por finalidade a busca da igualdade entre os cidadãos. Trabalha com antibeli-

cismo. 

04.  Esquimó. Ser Serenão, atua em prol do antibelicismo, assistência às Nações Unidas, 

ao Pentágono e, é especializado em aeroenergias. 

05.  Glasnost. Tem entre os traços pessoais a transparência, a sinergia, a assertividade  

e o posicionamento, com especialização na Parassemiologia e atuação dentro das áreas da Paradi-

plomacia e Parapoliticologia. 
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06.  Incógnito. Consciex Livre (CL), enquanto Serenão, trabalhou em prol da omnipaci-

ficação e no período da Antiguidade, auxiliou na migração de larga parcela da população judia. 

07.  Ki-lin. Ser Serenão com paravisual chinês, viveu na China até o ano de 2003. Tra-

balha pela abertura daquele país e do idioma Chinês para o mundo. 

08.  Monja. Ser Serenona especializada em desconfrontação extrafísica. Durante a dita-

dura de Francisco Franco (1892–1975), dos piores regimes autoritários da Europa, viveu em Ma-

taró, na Espanha. 

09.  Reurbanizador. Ser Serenão líder da reurbanização no Planeta Terra, trabalhou di-

retamente com a reurbanização na Europa, a queda do muro de Berlim e a união entre as Alema-

nhas, Ocidental e Oriental. Assiste órgãos internacionais e supranacionais tais quais a ONU  

e a União Europeia, além de promover a revolução ecológica e o antibelicismo. 

10.  Serenus. Ser Serenão, foi a personalidade histórica Quintus Sammonicus Serenus  

(–212), tendo vivido em Roma no Século III, foi tutor dos imperadores irmãos Geta (Septimus 

Geta Augustus, 189–211 e.c.) e Caracalla (Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus, 188– 

–217 e.c.). Inspirou os Iluministas do século XVIII. 

11.  Transmentor. Evoluciólogo líder dos trabalhos de orientações evolutivas aos alunos 

do Curso Intermissivo (CI), função própria da Parapoliticologia. 

12.  Veronesa. Trabalha em prol da União Europeia e presta assistência à Igreja Católi-

ca Apostólica Romana (ICAR). 

 

Comunexologia. De acordo com a Parassociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 4 comunidades extrafísicas mais avançadas passíveis de oferecerem indícios da Parapolitico-

logia estabelecida na prática: 

1.  Concha Acústica. Comunex avançada, paralocus de Serenões, exemplo possível do 

regime parapolítico da cosmocracia. 

2.  Empathium. Comunex avançada paralocalizada acima do continente europeu e criada 

no início dos anos 1990 tendo por objetivo a assistência à União Europeia. 

3.  Interlúdio. Comunidade extrafísica de transição, atua enquanto interface da Resso-

matologia, do Curso Intermissivo (CI) e da Conscienciologia. 

4.  Pombal. Local onde muitos das voluntárias e voluntários da Comunidade Cosmoética 

Conscienciológica Internacional (CCCI) passaram parte do período intermissivo imediatamente 

anterior à esta existência e onde obtiveram esclarecimentos pontuais. Fica paralocalizada acima 

da região de Tintagel, na Cornuália, no Reino Unido. 

 

Parageopolíticas. De acordo com a Paradiplomaciologia, as relações entre entidades 

políticas e parapolíticas ocorrem de modo ininterrupto, ao modo desses 4 exemplos, listados em 

ordem alfabética: 

1.  Relações entre comunidades extrafísicas e intrafísicas: por exemplo, as relações 

entre a Interlúdio e a Cognópolis Foz do Iguaçu. 

2.  Relações entre comunidades extrafísicas: por exemplo, as relações entre a comunex 

Pombal e a Interlúdio, ou entre a Concha Acústica e a Empathium. 

3.  Relacões entre comunidades intrafísicas: por exemplo, as relações entre a CCCI  

e demais comunidades intencionais. 

4.  Relações entre esferas: por exemplo, as relações entre a Paratroposfera e a Bara-

trosfera. 

 

Intersecciologia. De acordo com a Interdisciplinologia, eis por exemplo, na ordem alfa-

bética, 13 especialidades e respectivas interrelações evidentes com a Parapoliticologia, explicitan-

do tópicos pertinentes a serem pesquisados por intermissivistas: 

01.  Autopesquisologia. As autopesquisas, afetando direta e indiretamente questões au-

toparapoliticológicas. Tópicos pertinentes: a Autoliderologia; a autogovernabilidade; a automeri-

tocracia. 
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02.  Conscienciometrologia. Os traços conscienciais, temperamento e personalidade, 

afetando direta e indiretamente questões intraparapolíticas. Tópicos pertinentes: a auto e hetero-

perfilologia parapolítica. 

03.  Cosmoeticologia. A intersecção entre a moral cósmica e a conduta consciencial afe-

tando direta e indiretamente a vivência cosmoética da parapolítica. Tópicos pertinentes: a sincro-

nização dos códigos pessoais de Cosmoética formando o código Cosmoético Grupal (CGC); as 

normas cosmoéticas de conduta em regimes parapolíticos avançados. 

04.  Cosmovisiologia. A cosmovisão exaustiva, multidimensional, multiexistencial, ho-

lopensênica, holomnemônica, holobiográfica, holocármica e holossomática afetando direta e in-

diretamente a visão de conjunto quanto à Parapolíticologia. Tópicos pertinentes: a polimatia 

consciencial a serviço das ações parapolíticas plurais e universalistas; a autopensenização analó-

gica e cosmovisiológica auxiliando na teática da Parapoliticologia. 

05.  Holofilosofia. O estudo e pesquisa das melhores filosofias parapolíticas a serem de-

senvolvidas e aplicadas afetando direta e indiretamente a reflexão e o exercício pleno da Parapo-

liticologia. Tópicos pertinentes: o Universalismo, o Maxifraternismo e a Cosmoética. 

06.  Paradiplomaciologia. A intersecção entre as relações e negociações interconscien-

ciais e grupais afetando direta e indiretamente questões de interrelacionamento parapolítico. 

Tópicos pertinentes: a busca de relações mais harmônicas entre comunidades extra e intrafísicas; 

os intermediários multidimensionais; as parexcursões. 

07.  Paradireitologia. A intersecção entre a Legislogia Cósmica afetando direta e indi-

retamente questões parapolíticas referentes a paradireitos e paradeveres conscienciais. Tópicos 

pertinentes: os estatutos do Cosmos presentes nas constituições e paraconstituições cosmoéticas; 

os paradireitos e paradeveres conscienciais intrínsecos aos regimes mais avançados; as paraleis 

derivadas do megafluxo cósmico perfazendo os códigos de conduta a serem seguidos em comuni-

dades intencionais evolutivas. 

08.  Paraeconomia. A intersecção entre os mais avançados tipos de economia afetando 

direta e indiretamente as interrelações de troca em sistemas parapolíticos. Tópicos pertinentes: os 

melhores sistemas econômicos interassistenciais de produção, acesso e distribuição de recursos  

e pararrecursos; a economia de bens; a economia de males. 

09.  Paraestadismologia. O estudo e pesquisa dos melhores tipos de Estado a serem de-

senvolvidos e implementados afetando direta e indiretamente o desenvolvimento de instituições 

parapolíticas. Tópicos pertinentes: o Estado Mundial Cosmoético no planeta Terra; as Cognópolis 

enquanto células precursoras do Estado Mundial. 

10.  Paragovernologia. O estudo e pesquisa dos melhores regimes parapolíticos e mode-

los de governo conscienciocêntricos afetando direta e indiretamente a organização parapolitico-

lógica. Tópicos pertinentes: a governabilidade parapolíticológica; os colegiados parapolíticos;  

a participação parapolítica de todos; a relação entre a média do nível evolutivo do grupo e o tipo 

de regime parapolítico possível de ser implantado. 

11.  Pararreurbanologia. O estudo e pesquisa de tecnologias reurbanológicas de ponta 

visando as renovações conscienciais e grupais e afetando direta e indiretamente os equilíbrios de 

poder. Tópicos pertinentes: os Cursos Intermissivos com disciplinas e especializações em reurba-

nização, em especial a do planeta Terra; os processos ressomatológicos compulsórios, semilúci-

dos e lúcidos; as transmigrações a menor e a maior afetando as posições de poder. 

12.  Parassistemologia. O estudo e pesquisa dos melhores sistemas parapolíticos, inclu-

indo aspectos paradireitológicos, paraeconômicos e parassociais, afetando direta e indiretamente 

a implantação de mecanismos parapolíticos complexos. Tópicos pertinentes: os sistemas parapolí-

ticos nas diferentes Cognópolis ao redor do mundo. 

13.  Parassociologia. A intersecção entre as relações sociais e parassociais afetando di-

reta e indiretamente questões de ordem parapolíticas. Tópicos pertinentes: as sociedades e paras-

sociedades; as paraprocedências; o vínculo consciencial e paraconsciencial; as instituições e para-

instituições parapolíticas; as diásporas e paradiásporas; as uniões e cisões; as migrações de inter-

missivistas para a formação de múltiplas Cognópolis. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Parapoliticologia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

02. Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

03. Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04. Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05. Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06. Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07. Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

08. Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Paratransitologia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

11. Poder:  Politicologia;  Neutro. 

12. Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

13. Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

14. Recexibilidade  grupal:  Recexologia;  Homeostático. 

15. Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  DA  PARAPOLITICOLOGIA  EXIGE  DE  TODOS 
A  SUBSTITUIÇÃO  GRADATIVA  DOS  MINIPODERES  TEM-
PORAIS  POR  MAXIPODERES  COSMOÉTICOS  E  INTERAS-
SISTENCIAIS,  MAIS  AFEITOS  AO  MEGAFLUXO  CÓSMICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se identificou enquanto agente parapoliticoló-

gico? Na escala de 1 a 5, como quantifica o desenvolvimento dos autopoderes conscienciais em 

prol de outras consciências? 
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P A R A P R E C E P T O R I A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parapreceptoria é a tarefa do esclarecimento interdimensional, ou para-

tares, desenvolvida pelos amparadores extrafísicos de função, ou parapreceptores, na busca da 

atualização da lucidez, ou a recuperação dos cons magnos, quanto ao conhecimento essencial das 

conscins intermissivistas, ou cognopolitas, sobre as autoproéxis, ou maxiproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo preceptor deriva do idioma Latim, praeceptor, “quem lança mão 

de algo antecipadamente; o que ordena, instrui; mestre”. Apareceu no Século XII. O vocábulo 

preceptoria surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Preceptoria extrafísica. 02.  Parapedagogiologia dos amparadores; 

paratares dos amparadores. 03.  Tarefas dos parapreceptores. 04.  Paraprendizagem. 05.  Mo-

nitoria extrafísica. 06.  Paracoadjutoria; paraetnia real. 07.  Reaprendizagem intermissiva. 08.  Pa-

radidatismo. 09.  Paraeducação. 10.  Retrocognições parapedagógicas. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo preceptor: 

parapreceptor; parapreceptora; parapreceptoria; preceptora; preceptoria. 

Neologia. O termo parapreceptoria e as 3 expressões compostas parapreceptoria inver-

siva, parapreceptoria tenepessista e parapreceptoria ofiexista são neologismos técnicos da Inte-

rassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Preceptoria humana. 02.  Pedagogia convencional. 03.  Tares.  

04.  Tarefas dos preceptores. 05.  Aprendizagem formal. 06.  Monitoria intrafísica. 07.  Coadjuto-

ria. 08.  Reaprendizagem. 09.  Orientação de tese. 10.  Autodidatismo. 

Estrangeirismologia: as potencialidades do paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às inspirações de origem extrafísica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem am-

paradores parapreceptores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: os limites inteligentes do estupro evolutivo; o respeito aos limites das conscins. 

 

Parafatologia: a parapreceptoria; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

o emprego da sinalética parapsíquica da conscin em bases cosmoéticas; os bastidores da vida 

intrafísica; o condicionamento parapsíquico no soma novo; a antecipação da autolucidez por meio 

do parapsiquismo; as intercessões cosmoéticas; o monitoramento extrafísico; a educação de ori-

gem extrafísica; a paraprendizagem; o amparo antecipado de função; a coadjutoria extrafísica;  

o maximecanismo interassistencial multidimensional atuando em favor da minipeça consciencial; 

as lições privativas da Extrafisicologia; os ensinos privativos da Parapercepciologia; as aparições 

particulares de consciexes no período infantil; as mensagens extrafísicas na fase da adolescência; 

a assistência pessoal do amparador na maturidade da conscin; as projeções conscienciais vexami-

nosas; as excursões paracientíficas ou paratécnicas; as lembranças da autoparaprocedência;  

a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade maxiproexológica. 

Teoriologia: a teoria da sabedoria essencial; as teorias dos Cursos Intermissivos. 

Tecnologia: as paratécnicas da aprendizagem. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Enumerologia: os ensinos extrafísicos; as lições extrafísicas; as instruções extrafísicas; 

as exposições extrafísicas; as informações extrafísicas; os preceitos extrafísicos; as recomenda-

ções extrafísicas. 

Binomiologia: o binômio preceptor humano–preceptor extrafísico. 

Interaciologia: a interação parapreceptor-evoluciente; a interação amparador-ampa-

rando. 

Crescendologia: o crescendo educando-educador. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador-evoluciólogo-Serenão; o trinômio interas-

sistência- Parapedagogiologia-megafraternidade; o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-

autointerpretação; o trinômio Superdidática-superensino-superaprendizado; o trinômio orien-

tação-apreensão- aplicação. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas. 

Antagonismologia: o antagonismo preceptoria parapsíquica / preceptoria eletronótica. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Fobiologia: a maieusofobia (a aversão a ser perguntado sucessivamente). 

Holotecologia: a parapsicoteca; a proexoteca; a parapedagogoteca; a intermissioteca;  

a fenomenoteca; a projecioteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Parapedagogiologia; a Parapercepciolo-

gia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; a Autocogniciologia; a Holo-

maturologia; a Maxiproexologia; a Macrossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a minipeça 

humana do maximecanismo interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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; o amparador-parapedagogo; o amparador-parapreceptor; o preceptor indireto extrafísico;  

o estratego da evolução; o evoluciólogo extrafísico; o amparador coprojetor; o amparador co-

autor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-
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critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente 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; a amparadora-parapedagoga; a amparadora-parapreceptora; a preceptora indireta extrafísica;  

a estratega da evolução; a evolucióloga extrafísica; a amparadora coprojetora; a amparadora co- 

autora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens praeceptor; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapreceptoria inversiva = é a tarefa da paratares dos parapreceptores 

dedicada às conscins intermissivistas, inversoras existenciais; parapreceptoria tenepessista 

= é a tarefa da paratares dos parapreceptores dedicada às conscins intermissivistas, tenepessistas; 

parapreceptoria ofiexista = é a tarefa da paratares dos parapreceptores dedicada às conscins inter-

missivistas, ofiexistas. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica. 

 

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 parapreceptoria, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  PARAPRECEPTORIA  DOS  AMPARADORES  EXTRAFÍSI-
COS  DE  FUNÇÃO  JAMAIS  FOI  TÃO  INTENSA  QUANTO  NO  

TERCEIRO  MILÊNIO  EM  FUNÇÃO  DO  DESENVOLVIMENTO  

DOS  TRABALHOS  ASSISTENCIAIS  DAS  REURBEXES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é beneficiado pela assistência dos paraprecepto-

res? Em qual nível de parapreceptoria: na invéxis, na tenepes, na ofiex ou na proéxis, em geral? 
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P A R A P R E C E P T O R I A    E P I C E N T R O L Ó G I C A  
( A M P A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parapreceptoria epicentrológica é o ato ou efeito de os amparadores ex-

trafísicos realizarem a orientação, auxílio, arrimo, suporte e sustentáculo para a conscin, homem 

ou mulher, na consecução dos trabalhos interassistenciais na condição de epicentro consciencial 

(epicon). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para 

além de”. O termo preceptor deriva do idioma Latim, praeceptor, “quem lança mão de algo ante-

cipadamente; o que ordena, instrui; mestre”. Apareceu no Século XII. O vocábulo preceptoria 

surgiu no Século XVI. O prefixo epi vem do idioma Grego, epi, “em cima; muito perto; depois;  

a seguir; além de; sobre; em cima de; em; no meio de; segundo; conforme a; por; em vista de; 

com respeito a; ao alcance de; no poder de”. O elemento de composição centro procede também 

do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu na Terminologia Científica no Século XVIII. A pa-

lavra logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Amparo de função do epicon. 2.  Monitoria extrafísica do epicon.  

3.  Auxiliar extrafísico do epicon. 4.  Coadjutoria extrafísica epicentrológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapreceptoria epicentrológica, miniparaprecep-

toria epicentrológica e maxiparapreceptoria epicentrológica são neologismos técnicos da Am-

parologia. 

Antonimologia: 1.  Preceptoria humana. 2.  Monitoria intrafísica.  

Estrangeirismologia: o helper; o rapport com a equipe extrafísica (equipex); o evoluti-

onary personal trainer.  

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às inspirações de origem extrafísica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Epicon: sismó-

grafo multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da parapreceptoria conscienciológica; o holopen-

sene dos amparadores; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade; o abertismo autopensênico; o materpensene pessoal do epicentrismo evolutivo. 

 

Fatologia: a preceptoria parapsíquica; a qualificação do epicentrismo consciencial lúci-

do; a postura pessoal de aglutinar conscins de modo cosmoético; o olhar traforístico do epicon 

otimizando a catálise do trabalho grupal; o ato de convergir talentos e habilidades favorecendo  

a consecução da maxiproéxis grupal; as conquistas evolutivas pessoais refletindo claramente na 

liderança cosmoética e epicentrismo consciencial; o autodesempenho calculado cosmoeticamente; 

o interesse franco pela interassistencialidade favorecendo a vivência do epicentrismo lúcido;  

a vontade inquebrantável de querer acertar evolutivamente; a intenção cosmoética potencializan-

do a força presencial do epicon; o pião multidimensional; a postura pessoal de intercooperação 

evolutiva atratora da parapreceptoria epicentrológica; a teática perante a convivialidade sadia;  

o epicon veterano auxiliando na formação de neoepicons; o Conselho de Epicons; os 37 epicons 

(Ano-base: 2015) da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 
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Parafatologia: a parapreceptoria epicentrológica; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; os amparadores extrafísicos atuando ao modo de coaching para os epicons;  

a multidimensionalidade pessoal; o emprego autoconsciente e cosmoético dos fenômenos parapsí-

quicos; a desinibição extrafísica; o emprego indubitável da sinalética parapsíquica; as aparições 

particulares de consciexes confirmando o andamento do trabalho assistencial; as mensagens ex-

trafísicas propiciando a autorreflexão; a assistência pessoal do amparador durante as atividades 

realizadas pelo epicon; a orientação extrafísica, específica, para a demanda assistencial extra-

pauta; a autovivência da primavera energética (primener); as extrapolações parapsíquicas; as in-

tercessões cosmoéticas dos parapreceptores; o desassédio interconsciencial; as projeções consci-

enciais vexaminosas otimizando a reciclagem intraconsciencial (recin); as lembranças da autopa-

raprocedência favorecendo a conexão com os amparadores extrafísicos; a tenepes enquanto agen-

te primordial para o desenvolvimento do epicentrismo consciencial; a Central Extrafísica de 

Energia (CEE); as excursões paracientíficas ou paratécnicas patrocinadas pelos amparadores ex-

trafísicos favorecendo o abertismo consciencial e a cosmovisão; as sincronicidades evidenciando 

a paradidática dos amparadores extrafísicos; a promoção de banhos energéticos enquanto brindes 

extrafísicos; o valor inestimável das autocomprovações dos parafenômenos pela própria conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos epicons; o sinergismo entre as conscins assistentes; 

o sinergismo da fôrma holopensênica dos amparadores; o sinergismo entre assistente e assistido; 

o sinergismo da convivialidade sadia; o sinergismo da fraternidade; o sinergismo interassistenci-

al; o sinergismo parapsíquico patrocinado pelo amparador de função; o sinergismo da equipex. 

Principiologia: os princípios do Curso Intermissivo (CI) norteando as ações cosmoéti-

cas pessoais; o princípio da interassistencialidade inexorável na interação com a equipex; o prin-

cípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC); 

o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da escala evolutiva das consciências; a teoria e a prática das bio-

energias aplicadas na assistência epicentrológica. 

Tecnologia: a técnica da interassistencialidade; a técnica da assepsia energética;  

as técnicas bioenergéticas; as técnicas de evitação do megatrafar pessoal; a técnica da tábula ra-

sa;a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da aquisição do senso universalista;  

a técnica da concentração mental; a técnica da relaxação psicofisiológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; 

o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Tene-

pessologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório consciencio-

lógico do Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Interassistencio-

logia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio In-

visível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia. 

Efeitologia: o efeito da vivência do parafenômeno transparecendo na consequente recin 

do sensitivo, homem ou mulher; os efeitos do autocomedimento no prolongamento das experiên-

cias de agudização do autoparapsiquismo; o efeito desassediador das reuniões extrafísicas pré-

vias; os efeitos evolutivos das práticas diárias assistenciais da tenepes; os efeitos da convivência 

com os amparadores extrafísicos de função. 

Neossinapsologia: os parapreceptores auxiliando os epicons na aquisição e consolidação 

das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial. 
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Binomiologia: o binômio Tenepessologia-Ofiexologia; o binômio holoconvivialidade– 

–saldo evolutivo; o binômio amparador-epicon; o binômio epicon-assistido; o binômio extrapo-

lacionismo parapsíquico–serendipitia.  
Interaciologia: a interação entre os parapreceptores; a interação entre os compassagei-

ros do grupo evolutivo; a interação Humanidade–Para-Humanidade. 

Crescendologia: os parapreceptores potencializando o crescendo EV–arco voltaico–te-

nepes–ofiex. 

Trinomiologia: os parapreceptores interagindo com o trinômio Central Extrafísica de 

Energia–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cos-

moética–autorresolução interassistencial essencial para o epicentrismo consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo parapreceptores / assediadores extrafísicos; o anta-

gonismo epicons / assediadores intrafísicos; o antagonismo convivência sadia / convivência do-

entia. 

Paradoxologia: o paradoxo potência da intenção–sutileza energética; o paradoxo dis-

crição–abrangência do trabalho do tenepessista. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei de a consciência mais evoluída auxiliar no amadurecimento da menos 

evoluída. 

Filiologia: a conviviofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a teaticofilia; 

a proexofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a cosmoeticofobia; a disciplinofobia; a conviviofobia; a re-

cinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: o sobrepujamento da síndrome do oráculo.  

Maniologia: as manias pessoais. 

Mitologia: o mito do aprimoramento pessoal sem esforço. 

Holotecologia: a pensenoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmo-

eticoteca; a psicossomatoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Intenci-

onologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Pa-

rapatologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os parapreceptores; os amparadores extrafísicos; os amparadores intrafísi-

cos; os epicons; os assistentes; os assistidos; os assediadores; as consréus. 

 

Masculinologia: o amparador Hayek; o amparador Hércules; o amparador Espartano; 

o amparador Magister; o amparador Lloyd Willian Dinkelspiel (1899–1959); o amparador Tuare-

gue; o Serenão Reurbanizador; o evoluciólogo Transmentor; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelec-

tual; o guia amaurótico; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntá-

rio; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a amparadora Rose Garden; a amparadora Veronesa; a amparadora Ara-

gonesa; a Serenona Monja; a Serenona Manacá; a Serenona Rosa dos Ventos; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exem-

plarista; a intelectual; a guia amaurótica; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesqui-

sadora; a voluntária; a verbetóloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Ho-

mo sapiens autocriticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparapreceptoria epicentrológica = o amparo de função do epicon nos 

cursos de campos bioenergéticos; maxiparapreceptoria epicentrológica = o amparo de função do 

epicon lúcido na ofiex. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo cosmoético; a cultura da preceptoria evoluti-

va; a cultura da Autocosmoeticologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

condições autevolutivas as quais demonstram a atuação indubitável da parapreceptoria epicentro-

lógica: 

01.  Agudização das parapercepções pessoais. 

02.  Atacadismo consciencial. 

03.  Autoconsciência contínua. 

04.  Autodesperticidade.  

05.  Autorado holocármico. 

06.  Autorretrocognições sadias. 

07.  Cipriene. 

08.  Clarividência aplicada no cotidiano. 

09.  Completismo existencial. 

10.  Cosmoética vivenciada.  

11.  Cosmovisão pessoal. 

12.  Escrutínio da intraconsciencialidade. 

13.  Especialidade conscienciológica identificada e assumida. 

14.  Extrapolacionismo parapsíquico. 

15.  Força presencial aglutinadora. 

16.  Harmonopensenidade pessoal. 

17.  Hiperacuidade interassistencial. 

18.  Iscagem lúcida. 

19.  Parapsiquismo impressivo aplicado no cotidiano. 

20.  Produtividade proexológica. 

21.  Projetabilidade lúcida. 

22.  Psicofonia tarística.  

23.  Recuperação de cons. 

24.  Sinalética energética mapeada.  

25.  Sincronicidade. 

26.  Suporte silencioso às pressões multidimensionais. 

27.  Tara parapsíquica. 

28.  Tares vivenciada. 

29.  Telepatia lúcida. 

30.  Tenepessismo veterano. 

  

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a parapreceptoria epicentrológica, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Códego:  Egologia;  Homeostático. 

07.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Pitonisa:  Perfilologia;  Neutro. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

NO  ÂMBITO  DA  INTERASSISTENCIOLOGIA,  A  PARAPRE-
CEPTORIA  EPICENTROLÓGICA  PROPICIA  A  AMPLITUDE  

DA  AUTOPENSENIDADE  COSMOÉTICA,  FOMENTANDO   
A  CONSOLIDAÇÃO  DA  AMPARABILIDADE  PELA  TEÁTICA. 

  

Questionologia. Você, leitor e leitora, já identificou o amparo de função pessoal? Qual 

 saldo interassistencial você vem obtendo com a interação amparador-assistente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

132 a 151. 
2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 176. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 737. 

 

L. Z. 
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P A R A P R O C E D Ê N C I A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraprocedência é a base extrafísica, original, pessoal, de onde cada cons-

ciência intrafísica (conscin) procede, antes da ressoma, durante o período pré-ressomático, quan-

do estava na condição de consciência extrafísica (consciex). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo procedência deriva do idioma Latim, procedere, “ir em frente, 

avançar, progredir, sair de, aparecer; crescer, desenvolver-se; nascer; suceder, acontecer; ter bom 

êxito, sair-se bem; aproveitar a, ser útil para”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autoparaprocedência. 02.  Procedência extrafísica; procedência pa-

rageográfica. 03.  Procedência pré-natal; procedência transata. 04.  Procedência evolutiva. 05.  

Paraproveniência. 06.  Base extrafísica pessoal recente; parabase. 07.  Cidade natal extrafísica. 

08.  Parafisiopodium. 09.   Extraphysical hometown. 10.  Domicílio intermissivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo paraprocedência: antiparaprocedência; autoparaprocedência; co-paraprocedente; maxipara-

procedência; miniparaprocedência; ortoparaprocedência; Paraprocedenciologia; paraproce-

dente; patoparaprocedência. 

Neologia. Os 3 vocábulos paraprocedência, miniparaprocedência e maxiparaprocedên-

cia são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Terra natal. 2.  Local de nascimento da pessoa. 3.  Domicílio huma-

no. 4.  Base intrafísica. 5.  Basecon da pessoa. 6.  Amparoporto. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez; os retropensenes sadios. 

 

Fatologia: o grupo evolutivo; as retrocognições sadias. 

 

Parafatologia: a paraprocedência; a procedência extrafísica; a qualificação extrafísica 

da autoparaprocedência; a autoparaprocedência sadia; a autoparaprocedência patológica; a pa-

raprocedência desfeita abruptamente, de modo duradouro, na transmigração interplanetária; as 

raízes grupocármicas e proexológicas da paraprocedência; os assédios interconscienciais prove-

nientes da paraprocedência; a constância e a mudança da paraprocedência conforme a autevolu-

ção; a projeção lúcida impactante para a paraprocedência; as vantagens óbvias do conhecimento 

da autoparaprocedência; a origem extrafísica da conscin; as dimensões conscienciais extrafísicas; 

o parafisiopodium; a base extrafísica primitiva; o regaço da família evolutiva muito mais ampla, 

duradoura e preponderante; os bastidores da vida consciencial; a paratroposfera; a Para-Humani-

dade; a anterioridade pré-ressomática; a pré-natalidade lúcida; a real identidade pessoal; a comu-

nidade extrafísica paratroposférica (crosta-a-crosta, terra-a-terra); a intermissividade pessoal;  

o maximecanismo assistencial; a retrocognição intermissiva; a relação paraprocedência–Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático; a holobiografia; as retrocognições intermissivas mais difíceis; 

o retorno pós-dessomático; a estrutura do mecanismo da Seriexologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 
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Interaciologia: a interação projeção consciente–paraprocedência. 

Filiologia: a paragenefilia. 

Holotecologia: a hiperespaçoteca; a intermissioteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Retrogeneticologia; a Parageneticologia;  

a Mnemossomatologia; a Grupocarmologia; a Para-Historiologia; a Intermissiologia; a Ofiexo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida. 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor lúcido; o conscienció-

logo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora lúcida; a conscienció-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens projectius; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens vinculatus; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparaprocedência = a Baratrosfera; maxiparaprocedência = a comu-

nex (comunidade extrafísica) evoluída. 

 

Atuação. Pelos conceitos da Experimentologia, a autoparaprocedência atua mais inten-

samente antes do berço e após o crematório. 

Baratrosfera. À luz da Evoluciologia, a Baratrosfera é a procedência extrafísica real da 

maioria dos 6 bilhões e 500 milhões de habitantes humanos da Terra (Ano-base: 2006). 

Esquecimento. Perante a Mnemossomatologia, a consréu ressomada e o Homo sapiens 

intraphysicus esquecem completamente a autoparaprocedência. 

Ponteiro. Pelos critérios da Ofiexologia, o funcionamento da ofiex predispõe o religa-

mento lúcido do ponteiro consciencial da conscin à base da autoparaprocedência. 

Liames. Como esclarece a Evoluciologia, com todo realismo: o prioritário é o investi-

mento nos liames da autoparaprocedência, mais permanente e para onde retornaremos inevitavel-

mente, e não nos liames da terra natal intrafísica, transitória. 

Proéxis. Diante da Proexologia, a autoparaprocedência é sobremaneira relevante, pois  

a conscin não pode perder de vista as próprias origens extrafísicas na consecução da proéxis. 

Êxito. No universo da Conviviologia, se as conscins parceiras são egressas da mesma pa-

raprocedência, a dupla evolutiva tem mais chances de ser bem-sucedida. 

Cons. Em face da Holomaturologia, a consciex, em geral, tende a desfrutar de todos os 

cons, ou de plena holomaturidade, com 100% de autodiscernimento, quando atuando na base ex-

trafísica pessoal. 

Paravisita. Sob o ângulo da Dessomatologia, até quem executa maxiproéxis fará, em 

tempo oportuno, a paravisita ao evoluciólogo extrafísico, a fim de atualizar a planilha de evo-

lução ou a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

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 paraprocedência, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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1.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

3.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

4.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

5.  Parateática:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

7.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

 

SEJA  A  CONSCIN  CONSCIENTE  OU  INCONSCIENTE 

QUANTO  À  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO,  TODOS  TEMOS  DE  

ENCARAR,  AMANHÃ,  O  FATO  OU  PARAFATO  INEVITÁ-
VEL:  NINGUÉM  FOGE  DA  VOLTA  À  PARAPROCEDÊNCIA. 

 

Questionologia. Quais notícias você já tem, com segurança, da própria paraprocedência? 

Você já descobriu, identificou ou acessou, com razoável certeza, a autoparaprocedência? Qual  

o nível presumível desta autoparaprocedência: evoluído, mentalsomático, paratelepático, voli-

tativo, cosmoético? Qual a profundidade da própria autoconscientização multidimensional (AM) 

a partir da convicção tranquila quanto à autoparaprocedência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 92 e 215. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 86, 169, 353, 542, 787 e 831. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 549 e 913. 
4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 465, 541 e 563. 
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P A R A P R O C E D Ê N C I A    E X T R A T E R R E S T R E  
( E X T R A T E R R E S T R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraprocedência extraterrestre é a base extrafísica, pessoal, de proveni-

ência ou origem de cada conscin, antes da ressoma, ligada a planeta diferente da Terra, evidencia-

da pela Auto-Historiologia exoplanetária. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo procedência deriva do idioma Latim, procedere, “ir à fren-

te; avançar; progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; aparecer; nascer; suceder; acon-

tecer; ter bom êxito; sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. Surgiu no Século XIX. O segundo 

elemento de composição extra provém do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além 

de”. O vocábulo terrestre procede também do idioma Latim, terrestris, “relativo à ou próprio da 

Terra”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Paraorigem extraterrestre. 2.  Procedência extrafísica extraterrestre. 

Neologia. Os 3 vocábulos paraprocedência extraterrestre, paraprocedência extraterres-

tre não reconhecida e paraprocedência extraterrestre reconhecida são neologismos técnicos da 

Extraterrestriologia. 

Antonimologia: 1.  Origem terrestre. 2.  Terra natal. 3.  Paraprocedência na troposfera 

terrestre. 

Estrangeirismologia: o backup da holomemória. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da autorrefle-

xão quanto às pararrealidades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Somos extrater-

restres transmigrados. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez paraprocedencial; os retropensenes 

de retrovidas extraterrestres; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os neopensenes; a neopense-

nidade. 

 

Fatologia: a recuperação de lembrança de vida em outro planeta; os comportamentos 

presentes nesta vida, sendo resquícios de existência pregressa extraterrestre; o analfabetismo evo-

lutivo; o autoconfinamento terrestre; o sentimento de ser órfão no novo planeta; a constatação da 

espiral evolutiva; a ampliação grupocármica quanto à diversidade consciencial no Cosmos; a vida 

em múltiplos planetas; a pluralidade dos astros habitados; a hipótese quanto a possibilidade de 

transculturalidade interplanetária; a desconstrução de preconceitos quanto aos paravisuais das 

consciências extraterrestres; a inadaptação somática; a incompatibilidade intersomática; o respeito 

teático para com todas as consciências no Cosmos; os inúmeros relatos de avistamentos de extra-

terrestres na atmosfera terrestre; a neomundividência ampliada; a aceleração da recuperação de 

cons com finalidade da tares; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a paraprocedência extraterrestre; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a paraorigem extraterrestre de consciências; a procedência parageográfica extraterres-

tre; a experiência retrocognitiva trazendo a sensação de autorreconhecimento em corpo extraterres-

tre; a paraprocedência extraterrestre pessoal enquanto real origem consciencial; os bastidores mile-

nares da evolução consciencial; a evolução consciencial vista pelo ângulo da autoconsciencialidade 

extrafísica sadia na parexcursão interplanetária; a paraprocedência das consciexes de origem evo-
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lutiva extraterrestre na Visitologia ao planeta Terra; a paracivilização; a paracomatose no trans-

lado interplanetário; os paravínculos com a paraprocedência extraterrestre; as transmigrações in-

terplanetárias a maior ou a menor; o trânsito consciencial, multiexistencial, interplanetário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo planeta doador–planeta receptor; o sinergismo 

consciência-planeta; o sinergismo existente entre todos os seres vivos no Cosmos. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código universal da Moral Cósmica. 

Teoriologia: a teoria dos 5 ciclos evolutivos; a teoria da transmigração interplanetária; 

as teorias da formação das raças humanas; a teoria da holomemória pessoal; a teoria da seriali-

dade existencial (Seriexologia); as teorias evolucionistas; a teoria do megachoque consciencial 

regressivo; a teoria conscienciológica da paracomatose consciencial. 

Tecnologia: a Paratecnologia envolvida nas transmigrações extraterrestres extrafísicas. 

Laboratoriologia: o planeta Terra enquanto laboratório evolutivo; o laboratório cons-

cienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paradi-

reitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Parar-

reurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das transmigrações interplanetárias. 

Neossinapsologia: as neossinapses características da serialidade evolutiva pessoal. 

Ciclologia: os infinitos ciclos evolutivos da consciência; o ciclo ressoma-dessoma; os 

ciclos evolutivos planetários; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP). 

Enumerologia: a mudança de habitat; a mudança extrassensorial; a mudança fisiológi-

ca; a mudança pensênica; a mudança interexistencial; a mudança da procedência extrafísica; a mu-

dança evolutiva. 

Binomiologia: o binômio evolução consciente–evolução inconsciente; o binômio adap-

tação-sobrevivência; o binômio evolução-estagnação. 

Interaciologia: a interação planeta Terra–planeta Cro-magnon, quanto às transmigra-

ções interplanetárias a menor. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo da manifestação da conscin; o crescendo infinito 

da evolução consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio genética-ambiente-planeta; o trinômio comunidade–Paraco-

munidade terrestre–Paracomunidade extraterrestre. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência terrestre / consciência extraterrestre;  

o antagonismo evolução / extinção. 

Paradoxologia: os megaparadoxos evolutivos; o paradoxo de a consciência ser mais 

antiga se comparada ao planeta Terra; o paradoxo da conscin terrestre de paraprocedência ex-

traterrestre. 

Legislogia: as paraleis do Paradireito; a lei da Seriexologia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a meritofilia; a geneticofilia; a discerni-

mentofilia; a paradireitofilia. 

Fobiologia: a extraterrestriofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Mitologia: o mito da evolução consciencial sem oscilações regressivas. 

Holotecologia: a hiperespaçoteca; a intermissioteca; a paradireitoteca; a ressomatoteca; 

a geneticoteca; a parageneticoteca; a biografoteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Extraterrestriologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Evo-

luciologia; a Parassociologia; a Ufologia; a Parageografologia; a Retrogeneticologia; a Parafatuís-

tica; a Holobiografologia; a Auto-Historiologia; a Neogenética. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex extraterrestre; a conscin terrestre; os elders evolutivos; a consci-

ência interplanetária; a consciência transmigrante; a consciência transmigrável; a consciex trans-

ferida; a consciex entrante; as equipexes de evoluciólogos; o ser universalista; o ser cósmico;  

a conscin exoprojetora lúcida; as equipexes do Paradireito; a consciex E. M. (Extramentor). 

 

Masculinologia: o paraprocedente extraterrestre; o extraterrestre; o transmigrado; o pré- 

-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o compassageiro evolutivo; o completista; o evoluciente; 

o reciclante existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário. 

 

Femininologia: a paraprocedente extraterrestre; a extraterrestre; a transmigrada; a pré- 

-serenona vulgar; a agente retrocognitora; a compassageira evolutiva; a completista; a evolucien-

te; a reciclante existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens transmigratus; o Homo sapi-

ens multidimensionalis; o Homo sapiens planetarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sa-

piens universalis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraprocedência extraterrestre não reconhecida = a da conscin sem co-

nhecimento quanto à pararrealidade e origem evolutiva pessoal extraterrestre; paraprocedência 

extraterrestre reconhecida = a da conscin consciente quanto à origem evolutiva pessoal extrater-

restre. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura extraterrestre; a cultura da 

Autevoluciologia; a pluralidade cultural cósmica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a paraprocedência extraterrestre, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

02. Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03. Desanimalização  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04. Efeito  extraterrestriológico  autopacificador:  Extraterrestriologia;  Homeostático. 

05. Evolução  hominídea:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Extraterrestriofobia:  Extraterrestriologia;  Nosográfico. 

07. Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

08. Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

09. Megachoque  consciencial  regressivo:  Autosseriexologia;  Nosográfico. 

10. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11. Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12. Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13. Périplo  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

14. Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15. Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 
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A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  QUANTO  À  PARAPROCEDÊN-
CIA  EXTRATERRESTRE  PERMITE  MAIOR  COSMOVISÃO  DAS  

REALIDADES  E  PARARREALIDADES,  AMPLIANDO  A  COM-
PREENSÃO  DA  COMPLEXIDADE  DO  PÉRIPLO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade quanto à paraprocedên-

cia extraterrestre? Qual a respectiva implicação na automundividência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Asimov, Isaac; Civilizações Extraterrenas (Extraterrestrial Civilizations); revisor Jorge Uranga; trad. Ma-

rio Molina; 312 p.; 13 seções; 66 caps.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1980; páginas  
9 a 30 e 194 a 201. 

2.  Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisoras Ana Bon-

fim; et al.; 314 p.; 2 seções; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto;  
6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 4 pinacografias; 110 filmes; 452 

refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-

çu, PR; 2006; páginas 51, 53, 187 a 203 e 205. 
3.  Picolo, Filipe; Extraterrestriologia e Interassistenciologia Cósmica: Uma Abordagem Exploratória; Arti-

go; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Comemorativa; Vol. 15; N. 4; 1 E-mail; 31 enus.; 1 microbiografia; 25 refs.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-De-
zembro, 2011; páginas 546 a 566. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 784  

a 787. 

 

C. R. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16755 

P A R A P R O T O C O L O    A U T E V O L U T I V O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paraprotocolo autevolutivo é o conjunto normativo de operações, méto-

dos, parâmetros, orientações, diretrizes, procedimentos, rotinas, práticas e técnicas consciencioló-

gicas, adotado pela conscin pré-desperta, fundamentada nos padrões cosmoéticos recorrentes da 

autoinvestigação, classificados e organizados em dada ordem sequencial lógica, cosmovisiológica 

para galgar neopatamares e / ou neoestágios na Escala Evolutiva das Consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo protocolo provém do idioma Latim Medieval, protocollun, 

“protocolo do notário público; ato original; registro de chancelaria”. Surgiu no Século XVIII.      

O vocábulo auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo evoluti-

vo vem do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de per-

correr, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Paranormativa autevolutiva. 02.  Conjunto de normas autevolutivas. 

03.  Regras autevolutivas. 04.  Ordem lógica do próximo passo evolutivo. 05.  Paradiretrizes da 

plataforma autevolutiva. 06.  Ordem sequencial autevolutiva. 07.  Pararrotina autevolutiva.  

08.  Roteiro protocolar autevolutivo. 09.  Autorganização evolutiva ideal. 10.  Passo a passo aute-

volutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo protocolo: 

paraprotocolo; protocolação; protocolada; protocolado; protocolador; protocoladora; protoco-

lante; protocolar; protocolável; protocolista; protocolização; protocolizada; protocolizado; pro-

tocolizador; protocolizadora; protocolizar. 

Neologia. As 4 expressões compostas paraprotocolo autevolutivo, paraprotocolo aute-

volutivo inicial, paraprotocolo autevolutivo intermediário e paraprotocolo autevolutivo sofistica-

do são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Autodesordem antievolutiva. 02.  Ausência de pararrotinas autevo-

lutivas. 03.  Entropia antievolutiva. 04.  Anomia antievolutiva. 05.  Autodesorganização intrafísi-

ca. 06.  Deseducação antievolutiva. 07.  Autevolução determinística. 08.  Incompléxis antievoluti-

vo. 09.  Desorientação evolutiva. 10.  Itinerário evolutivo desordenado. 

Estrangeirismologia: a mise en ordre dos melhores padrões autevolutivos; o Evolutio-

narium; o Recexarium; o Elucidarium; o Invexarium; a gaffe interassistencial devida à ignorância 

do paraprotocolo; o Global Positioning System (GPS) autevolutivo orientando neodireções; o am-

biente interassistencial decontracté; o step by step da autevolução; a condução da autevolução 

comme il faut; a inteligência no uso pacifista do salaam aleikum evolutivo; a adoção do noblesse 

oblige cosmoético; o Zeitgeist criando neoprotocolos; a nouvelle démarche do neoprotocolo re-

cém-descoberto; a articulação cosmoética da conscin branché sur l’essentiel; o continuum da au-

tevolução. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autevoluciologia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Hierar-

quia é responsabilidade. Evolução: paraprotocolo cósmico. Autorganização: evolutividade cons-

ciente. Seletividade tem preço. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da priorização autevolutiva; o paraprotocolo de in-

tenções autopensênicas cosmoéticas; o não pensar mal das consciências na condição de protocolo 
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antipoluição autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o paraprotocolo evolutivo; a prioridade do parabom-tom em todos os contex-

tos; os protocolos em saúde física, emocional e mental; o autorado conscienciológico divulgando 

os paraprotocolos evolutivos; a assinatura de protocolos celebrando tratados antibelicistas interna-

cionais; a Conscienciologia aplicada às organizações respeitando a paraetiqueta empresarial;  

o vislumbre do Paradireito nos procedimentos protocolares do Direito Internacional Humanitário 

(DIH); a pacificação íntima trazida pelo cumprimento dos paraprotocolos autevolutivos; o atendi-

mento às cláusulas pétreas do paraprotocolo proexológico; o aumento da produtividade pelos au-

tesforços na aquiescência paraprotocolar autevolutiva; os paraprotocolos das Redes Parassociais 

de Interassistência da OIC; o paraprotocolo pacifista dos objetores de consciência; os protocolos 

de auto e heterodesassédio do Manual de Apoio ao Professor (MAP) do Curso Extensão em 

Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1); os protocolos da arquivística; a inteligência evolutiva 

no atendimento aos pré-requisitos de cada patamar; os resultados da compreensão da praxe nas 

etapas autevolutivas; o método autaplicativo do livre arbítrio; o protocolo dos Conselhos da UNI-

CIN; a correção da autodissonância na aplicação do paraprotocolo autevolutivo; a mutualidade 

das cortesias; o alinhamento das autogescons pelo protocolo da autoprodução; o falso poder sus-

tentado pelo protocolo intrafísico; a autoconscienciometria protocolar básica; o verbetorado cons-

cienciológico enciclopédico acelerador dos fluxos autevolutivos; as correções da rota autevolutiva 

pelas neovisões; a requisição de neotrafores e neotrafais a cada etapa do procotolo autevolutivo; 

os prejuízos da conscin insubordinada às regras autevolutivas, querendo sempre fazer do próprio 

jeito; a postura antirrecinológica; o ponto de viragem autevolutiva; a sequência ideal de autorre-

cins; o ritmo autevolutivo aleatório antidesperticidade; o paraprotocolo de segurança extrafísica 

refletida nas normas para realização do Curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia  

2 (ECP2); a aceleração da História Pessoal através do atendimento ao paraprotocolo autevolutivo; 

os protocolos parapedagógicos; o paraprotocolo do infiltrado cosmoético; o desconhecimento do 

paraprotocolo impedindo a aplicação do Paradireito; o clima interconsciencial cosmoético na tra-

jetória autevolutiva; as verpons nascidas da aplicação de neoprotocolos em cada neoestágio evo-

lutivo; o paraprotocolo da pacificação íntima; o paraprotocolo na defesa dos verbetes da Enciclo-

pédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: o teste paraterapêutico pela aplicação do paraprotocolo do estado vibra-

cional (EV) profilático; as bases paracientíficas do protocolo autevolutivo; o paraprotocolo da es-

piral evolutiva; o paraprotocolo da tares na exposição das neoideias; o protocolo da autoprojetabi-

lidade lúcida; o uso do paraprotocolo tenepessológico para maiores acertos nas demandas assis-

tenciais; o respeito à hierarquia evolutiva pela adequação protocolar; o atendimento à paraetiqueta 

útil nos resgates intrafísicos e extrafísicos; o paraprotocolo da automegaeuforização; os pa-

raprotocolos nas comunexes avançadas; a esquematização do paraprotocolo na sinalética energé-

tica e parasíquica pessoal; o respeito ao protocolo parapsíquico interassistencial; o refinamento da 

qualificação do paraprotocolo autevolutivo; as crises de crescimento desencadeadas pela ignorân-

cia do paraprotocolo interassistencial; o papel da taquirritmia no fluxo paraprotocolar autevolu-

tivo; as megadecisões evolutivas nas mudanças de nível e neoexigências paraprotocolares; a im-

portância das iscagens interconscienciais lúcidas; a compreensão do paraprotocolo parapsíquico; 

as dinâmicas parapsíquicas na condição de curso de aprimoramento paraprotocolar interassisten-

cial; o paraprotocolo do Tertuliarium; a senha paraprotocolar da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); 

a elegância respeitosa protocolar interassistencial dos amparadores extrafísicos; os protocolos nos 

encapsulamentos parassanitários; o papel geopolítico anônimo dos Serenões perceptível nos pro-

tocolos das Relações Internacionais intrafísicas; a inspiração extrafísica protocolar nos tratados 

de paz celebrados entre os povos; a autoconsciência parapolítica; a hiperacuidade da inteligência 

evolutiva (IE) para seguir o paraprotocolo cosmoético do fluxo do Cosmos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo práxis-parapráxis; o sinergismo paraprotocolo autevo-

lutivo–ampliação do mundo pessoal; o sinergismo das ICs; o sinergismo do maximecanismo mul-

tidimensional; o sinergismo autoridade-alteridade; o sinergismo evolutivo recins-recéxis; o si-

nergismo conscienciocêntrico nos protocolos da UNICIN. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do “isso não é para mim”; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios da Paradiplomacia; o princípio do “isso 

também passa”; o princípio de não ver pessoas, ver potenciais; o princípio de o menos doente 

assistir ao mais doente; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade 

compulsória; o princípio do heteroperdoamento. 

Codigologia: o código  pessoal de Cosmoética (CPC) na condição de salvo-conduto pa-

ra a próxima etapa autevolutiva; o código cosmoético de boas-maneiras aplicado em todos os 

contextos; o código paradireitológico; os códigos do pioneirismo evolutivo; o codex subtilissimus 

pessoal; o código do bom-tom multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria da Era 

Consciencial; a teoria do holossoma; a teoria do autajuste fino; a teoria-líder da Conscienciolo-

gia; a teoria da circularidade dos autexperimentos evolutivos; a teoria da Higiene Consciencial; 

a teoria da recéxis. 

Tecnologia: as técnicas de autorganização evolutiva; a técnica da recin; a técnica da 

manutenção autevolutiva; a técnica evolutiva da antianomia; a técnica da exaustividade no aper-

feiçoamento dos paraprotocolos; a técnica da linearidade ortopensênica; a técnica de mais 1 ano 

de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o paravoluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da recin; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o labo-

ratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Priorologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cos-

movisiologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentolo-

gia; o Colégio Invisível da Autodespertologia; o Colégio Invisível do Compléxis. 

Efeitologia: os efeitos libertadores da autevolução; os efeitos propulsores da interassis-

tência; os efeitos promissores dos autesforços; os efeitos admoestadores dos insucessos; os efei-

tos pacificadores da autorganização evolutiva; os efeitos harmonizadores da ortopensenidade; os 

efeitos motivadores dos progressos autevolutivos. 

Neossinapsologia: a fixação das neossinapses nas recins; as neossinapses geradas pela 

tenepes; as neossinapses emancipadoras; as paraneossinapses conquistadas pelo cumprimento 

do paraprotocolo autevolutivo; as neossinapses  geradas pelas inspirações do amparo de função; 

as neossinapses do autoimperdoamento lúcido; as neossinapses geradas pela Paradiplomacia 

Aplicada. 

Ciclologia: os ciclos recinológicos; os ciclos protocolares para-históricos; o ciclo da 

automotivação evolutiva; os ciclos da linha de montagem autevolutiva; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP); os ciclos da autorganização progressiva; os ciclos de extrapolacionismos para-

psíquicos; os ciclos espiralares da Evolução. 

Enumerologia: os protocolos inevitáveis; os protocolos dispensáveis; os protocolos in-

teligentes; os protocolos imperceptíveis; os protocolos úteis; os protocolos descumpridos; os pro-

tocolos ignorados; os paraprotocolos da Escala Evolutiva das Consciências. 

Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio protocolo docente–de-

ver discente; o binômio evolutividade consciente–autorganização; o binômio cerimonial intrafísi-

co–protocolo autevolutivo; a importância do binômio antivitimização-autobenignidade no para-

protocolo; o binômio autorretrocognições–neossenhas autevolutivas; o binômio elegância evolu-

tiva–ampliação autocognitiva. 
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Interaciologia: a interação Socin Conscienciológica–paraprotocolos cosmoéticos; a in-

teração sociexes-reurbexes; a interação autesforços-méritos; a interação assistências prestadas–

assistências recebidas; a interação autodesrepressão-autolibertação; a interação telepatia-ante-

cipação; a interação ações pré-ordenadas–resultados previstos. 

Crescendologia: o crescendo bússola consciencial–norte autevolutivo; o crescendo au-

todiscernimento aplicado–autoconfiança; o crescendo protocolos atendidos–extrapolacionismos 

autevolutivos; o crescendo falha-correção; o crescendo individual-coletivo; o crescendo não 

pensar mal de si–não pensar mal de ninguém; o crescendo afetividade eletiva–transafetividade. 

Trinomiologia: o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio autesforço-compléxis- 

-autodesperticidade; o trinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio taquirrit-

mia-pangrafia-conscienciês; o trinômio socioso reverência-continência-mesura; a evitação do 

trinômio sujeição-submissão-genuflexão; o trinômio trafor-trafar-trafal. 

Polinomiologia: o polinômio da MBE circuito fechado–EV–exteriorização–absorção de 

energias; o polinômio regimento interno–regulamento–estatuto–regras do jogo; o polinômio 

consciência-hora-lugar-atitude-contexto; o polinômio dinâmica-processo-movimento-resultado; 

o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia; o polinômio reverência-in-

ferência-interferência-irreverência; o polinômio manual-prontuário-roteiro-gabarito. 

Antagonismologia: o antagonismo paraprotocolo autevolutivo / cerimonial monárquico 

anacrônico; o antagonismo cerimonial religioso nupcial / paracontrato duplista; o antagonismo 

técnicas autevolutivas conscienciológicas / protocolo do Vaticano; o antagonismo desafios aute-

volutivos / mesméxis; o antagonismo liberdade evolutiva / interprisão grupocármica; o antago-

nismo rotinas disfuncionais / rotinas úteis; a prudência no antagonismo protocolo autevolutivo 

/ estupro heterevolutivo; o antagonismo confor / formalidade; o antagonismo protocolo cosmoéti-

co / maus hábitos parassociais; o antagonismo autalienação política–paraideologia cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo do paraprotocolo 

assistencial do Serenão passar despercebido ao assistido; o paradoxo de quanto mais livre arbí-

trio a conscin possui, mais rigor cosmoético no paraprotocolo autevolutivo; o paradoxo do aco-

lhimento interassistencial refratário ao assédio no ser desperto; o paradoxo do cerimonial sem 

cerimônia; o paradoxo do rigor paraprotolar da Cosmoética não cercear a evolução conscien-

cial; o paradoxo da autoparexposição máxima ser íntima. 

Politicologia: a meritocracia; a autoconscienciocracia; a autodiscernimentocracia; a de-

mocracia vivenciada; a Parapolítica; a burocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a sofo-

cracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do progresso; a lei do retorno; a lei do maior esforço autevolutivo; a lei 

da seriéxis; as leis autevolutivas; as leis proexológicas; a lei de ação e reação; a lei da contigui-

dade evolutiva; as leis parassociais da Conviviologia; a lei da paracivilidade. 

Filiologia: a evoluciofilia; a autoreeducaciofilia; a autocogniciofilia; a cosmoeticofilia;  

a cosmovisiofilia; a despertofilia; a recinofilia; a experimentofilia. 

Sindromologia: o protocolo ritualístico patológico na síndrome ou transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC); o domínio da síndrome da dispersão consciencial (SDC). 

Mitologia: os falsos protocolos intrafísicos criados pelo mito do sangue azul; o rebusca-

mento intrafísico sectário do protocolo fundamentado no mito de origem divina (extrafísica) das 

dinastias chinesas. 

Holotecologia: a despertoteca; a evolucioteca; a recinoteca; a conscienciometroteca;  

a taquipsicoteca; a recexoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodespertologia; a Hierarquiologia; a Ho-

lomaturologia; a Paradiplomacia; a Recinologia; a Intraconscienciologia; a Proexologia; a Interas-

sistenciologia; a Autorrevezamentologia; a Autocoerenciologia; a Autodiscernimentologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade paradiplomata; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser inte-

rassistencial; a conscin polímata; a minipeça; a conscin paraadido multicultural; os professores- 

-desassediadores paradiplomatas do curso ECP1. 

 

Masculinologia: o evoluciólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o orientador evolutivo; o intermissivista; o autorrevezador; o completista; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplólogo; o conscienciô-

metra; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;  

o intelectual; o macrossômata; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciolo-

gista; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o mediador; o paracerimo-

nialista; o empreendedor evolutivo. 

 

Femininologia: a evolucióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a orientadora evolutiva; a intermissivista; a autorrevezadora; a completista; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplóloga; a conscien-

ciômetra; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; 

a intelectual; a macrossômata; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciolo-

gista; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a mediadora; a paraceri-

monialista; a empreendedora evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraprotocolo autevolutivo inicial = o cuidado com a boa educação no 

processo interassistencial do intermissivista novato; paraprotocolo autevolutivo intermediário 

= a atenção à finesse evolutiva no processo interassistencial do intermissivista veterano; 

paraprotocolo autevolutivo sofisticado = a desenvoltura cosmoética interassistencial do ser des-

perto. 

 

Culturologia: a cultura paradiplomática; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da 

Despertologia; a cultura recinológica; a cultura social; a paraformação cultural; a cultura paras-

social; a cultura do cumprimento das etapas formais; a cultura da inteligência evolutiva (IE). 

 

Poder. Sob a ótica da Evoluciologia, o poder maior da Cosmoética se levanta no presen-

te estágio evolutivo da reurbex na Terra. Diante disso, há condutas paraprotocolares consideradas 

ideais para os intermissivistas, garantindo o paradireito na heteroconvivência pacífica e na magni-

tude da assistência a conscins e consciexes. 

 

Discernimento. No enfoque da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

21 condições paraprotocolares a serem adotadas ou evitadas pela conscin autolúcida, dentre ou-

tras, na dinamização autevolutiva: 

01.  Autoimagem: o ato de despreocupar-se com a autoimagem social, sem medo de 

queimar o filme com a opinião pública quando se trata da autevolução. 

02.  Autorretrocognições: o ato de manter-se estruturado e lúcido emocionalmente, sem 

cair pelas tabelas, podendo aprofundar-se no paraprotocolo das autorretrocognições sadias assis-

tidas. 
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03.  Compreensão: o ato de aprofundar o conhecimento do paraprotocolo da autevolu-

ção com todos os seus efes e erres. 

04.  Contas: o ato consciente do completista, na condição de paramestre de cerimônias 

do grupo evolutivo, prestar contas ao evoluciólogo. 

05.  Cosmoética: o ato de deixar marcas cosmoéticas ao pegar leve nas interrelações so-

ciais e parassociais, sobrepairando conflitos, sem leniência. 

06.  Desculpas: o ato de desculpar-se pelas possíveis falhas pessoais, quando necessário, 

sem fechar-se em copas frente às heterocríticas. 

07.  Diagnóstico: o ato de usar o paraprotocolo do diagnóstico diferencial no tirateima 

do desassédio através da aplicação do EV e do arco voltaico craniochacral. 

08.  Diplomacia: o ato de criar com elegância o espaço de manobras na paradiplomacia 

interassistencial. 

09.  Discurso: o ato de fazer a tares, sem jamais usar a palavra de modo leviano somente 

para encher linguiça. 

10.  Esnobação: o ato de saber evitar de modo educado, o cerimonial intrafísico excessi-

vo, socioso, intimidatório e cheio de rapapés. 

11.  FEP: o ato de manter presente e vivo o dossiê da Ficha Evolutiva Pessoal, jamais 

tornado arquivo morto. 

12.  Flexibilidade: o ato de saber dançar conforme a música, cosmoeticamente, em 

qualquer contexto. 

13.  Formalidade: o ato de ser consciência desmancha rodas proposital, quebrando for-

malismos espúrios em prol da assistência. 

14.  Interassistência: o ato de ter jogo de cintura cosmoético suficiente para sair-se bem 

na fita do paraprotocolo interassistencial. 

15.  Irreverência: o ato de quebrar o gelo com bom humor e irreverência cosmoética 

quando necessário, para favorecer o clima interconsciencial com os assistidos. 

16.  Legado: o ato de legar o mapa da mina pré-traçado pelo paraprotocolo autevolutivo 

aos compassageiros através da tares compartilhada. 

17.  Ousadia: o ato de liderar a quebra do protocolo quando necessário, gerando recins 

antitradicionalistas nos bolsões conservantistas. 

18.  Paradireito: o ato de priorizar o paradireito das consciências ao invés de usar eufe-

mismos insinceros e anticosmoéticos, contudo politicamente corretos. 

19.  Posicionamento: o ato de autoposicionar-se com histrionismo interassistencial nos 

contextos, mesmo os mais formais. 

20.  Princípio: o ato paraprotocolar de manter e aplicar com espontaneidade o princípio 

cosmoético do melhor para todos. 

21.  Respeito: o ato de conhecer, compreender e respeitar, cosmoeticamente, na condi-

ção de convidado, usos e costumes de povos e países (cerimônias oficiais, exibições folclóricas, 

execução de hinos nacionais e outros). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o protocolo autevolutivo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 
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08.  Diagnóstico  diferencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

11.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

O  PARAPROTOCOLO  AUTEVOLUTIVO  PRECISA  SER,  PA-
RADIPLOMATICAMENTE,  ANALISADO  PELA  CONSCIN  LÚ-
CIDA,  INTERMISSIVISTA  E  INTERASSISTENCIAL,  DECIDIDA  

A  GALGAR  O  NEOPATAMAR  DA  AUTODESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o paraprotocolo autevolutivo ideal 

pelos padrões recorrentes da autopesquisa? Vem otimizando os autesforços na aplicação da me-

lhor ordem lógica nas autopararrotinas interassistenciais? 
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P A R A P S I C O D R A M A  
( P A R A T E C N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsicodrama é a paratécnica aplicada à consciex ou à conscin proje-

tada, alicerçada na representação de papéis, em geral dramáticos, alteração de ambientes extrafísi-

cos (paracenários) e autotransfiguração do psicossoma, oportunizando a investigação intraconsci-

encial para intervenção específica no assistido a fim de ampliar a lucidez extrafísica objetivando  

a ressoma ou intermissão futuras. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição psico procede do mesmo 

do idioma Grego, psykh, de psykhé, “sopro; alma; ser vivo; pessoa”. O terceiro elemento de com-

posição drama vem também idioma Grego, dráma, “ação; tragédia (peça de teatro); fato”, através 

do idioma Latim, drama. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Psicodrama extrafísico. 2.  Parateatro terapêutico. 3.  Teatro extrafí-

sico paraterapêutico. 4.  Representação parateatral. 5.  Drama paradidático paraterapêutico. 

Neologia. O vocábulo parapsicodrama e as duas expressões compostas parapsicodrama 

singular e parapsicodrama plural são neologismos técnicos da Paratecnologia. 

Antonimologia: 1.  Psicodrama. 2.  Teatro assediador. 3.  Palco existencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoconscientização multidimensional (AM). 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Parapsico-

drama: paracatarse consciencial. Parapsicodrama: paradidática grupal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ressignificação das paravivências; o holopense-

ne das técnicas assistenciais; o holopensene da paraperceptibilidade; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os equilibriopensenes; a equilibriopensenidade; os fraternopensenes; a frater-

nopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; 

os propensenes; a propensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ternopensenes;  

a ternopensenidade; os impactopensenes; a impactopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a ortopensenidade como condição sine qua 

non para o tratamento dos assistidos; o desassédio do contrapensene. 

 

Fatologia: as relações grupocármicas intrafísicas podendo delinear o elenco e o cenário 

do parapsicodrama; os enredos intrafísicos orientadores do parapsicodrama; os fatos intrafísicos 

enquanto elementos de rapport com os enredos do parapsicodrama; os acertos grupocármicos;  

a interassistencialidade; a interdependência evolutiva; a libertação do clã; a amortização evoluti-

va; o convívio compulsório; o fato de as perturbações grupocármicas serem geradas pelo egão  

e o umbigão; as relações interconscienciais desgastadas; o rompimento das algemas interprisio-

nais assediadoras; a predisposição íntima pessoal para a retratação grupocármica; a inconsciência 

da conscin quanto à continuidade da vida pós-dessomática; a obnubilação eletronótica; o automa-

tismo humano impelindo a conscin à parapsicose post mortem; a reflexão quanto aos aspectos in-

traconscienciais predisponentes da paracomatose; o círculo de relações sociais; a desamarração;  

o desenredamento; a benignidade; a beneficência; o estímulo extrapauta; a gentileza; o senso de 

fraternidade; a reeducação recíproca; a reaproximação interconsciencial com objetivo de retrata-

ção; a coedes; a recin grupal; o estudo da Harmoniologia; o exercício do Paradireito na vida coti-

diana; a lucidez quanto aos paradeveres em relação às consciências; a intentio recta; a assistência 

do assistido; o esclarecimento interpares; a continuidade interassistencial gabaritando a conscin; 
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as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) enquanto incubadoras das neoverpons; as neoideias 

identificadas pelo pesquisador lúcido da Conscienciologia; a assertividade empática. 

 

Parafatologia: o parapsicodrama; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a tarefa energética pessoal (tenepes); a Baratrosfe-

ra; a desintegração dos monoideísmos, evitando a parapsicose pós-dessomática; as paracareações 

cosmoéticas; o encantoamento paraterapêutico no parapsicodrama levando à catástase autodesas-

sediadora; as paramizades interativas; o engajamento na condição de minipeça do Maximecanis-

mo Multidimensional Interassistencial; o heterodesassédio advindo do autodesassédio; as paraco-

nexões; o paracenário da vida humana; a projeção educativa; a assistência extrafísica; a projeção 

da consciência (PC) assistida por amparador extrafísico; a existência multidimensional simulada; 

o parapsicodrama sendo facilitador do desenvolvimento grupal aplicado nas reconciliações grupo-

cármicas; a paracatarse; a segunda dessoma; a amparabilidade de função extrafísica; as relações 

interconscienciais multidimensionais; a instalação do campo energético intermissivo paradidático 

e paraterapêutico; o desbloqueio energossomático coletivo; a recomposição energética grupal;  

a minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais; o estágio ou treinamento 

na tares extrafísica; a paraabordagem; o gabarito assistencial do amparador extrafísico; a inter-

venção extrafísica na produção verponológica; o parapsicodrama como núcleo de inteligência;  

o parateatro no desenvolvimento cognitivo e perceptivo das conscins e consciexes; o parateatro 

como instrumento de aglutinação e reciclagem grupal; o parapsicodrama despertando consciên-

cias, proporcionando a retomada paulatina do autodiscernimento; o parapsicodrama auxiliando na 

conquista da autoconsciência sobre os atos, fatos e parafatos; a possibilidade de desassédio mul-

tissecular. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico melex–paracomatose pós-dessomática; o si-

nergismo interdependência-interassistência; o sinergismo liberdade-responsabilidade; o siner-

gismo inteligência emocional–inteligência parapsíquica–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo 

alfabetização formal–alfabetização parapsíquica; o sinergismo assistido-assistente; o sinergismo 

oportunidade assistencial–amparo extrafísico; o sinergismo timing do assistente–timing do assis-

tido; o sinergismo Tecnologia-Paratecnologia. 

Principiologia: o princípio da racionalidade educadora do emocionalismo no momento 

do parapsicodrama; o princípio da serenidade frente aos desafetos; o princípio da transparência 

no instante dos acertos grupocármicos; o princípio da tecnicidade embasando o exercício do para-

psicodrama; o princípio dos paradeveres; o princípio da Reeducaciologia a partir das interrela-

ções; o princípio homeostático da convivialidade sadia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) capacitando o assistente no para-

psicodrama; o código grupal de Cosmoética (CGC) balizando o parapsicodrama; os códigos se-

cretos familiares levando às retratações extrafísicas; os códigos grupais de vitimização coletiva;  

o códego; os códegos endividadores da interprisões grupocármicas. 

Teoriologia: a teoria da parapsicose pós-dessomática; a teoria das ectopias conscienci-

ais analisadas no parapsicodrama; a teoria do amparo interconsciencial durante o parapsicodra-

ma; a teoria da inseparabilidade grupocármica justificando aplicação paraterapêutica do parapsi-

codrama; a teoria da assedialidade interconsciencial indicando a terapêutica do parapsicodrama; 

a teoria da ação e reação endossando o parapsicodrama; a teoria do Paradireito das consciexes; 

a teoria da conta-corrente holocármica vinculada evidenciada no parapsicodrama; a teoria da as-

sunção dos paradeveres; a teoria da sincronicidade intrafísica preparando o parapsicodrama ex-

trafísico. 

Tecnologia: as técnicas de auto e heterodesassédio; as técnicas da domesticação mútua; 

a técnica da reestruturação holopensênica pessoal e grupal; a técnica da acareação extrafísica;  

a técnica da tenepes; a técnica da Higiene Consciencial aliviando interprisões grupocármicas;  

a técnica das abordagens extrafísicas; o parapsicodrama como técnica de resgate extrafísico;  
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a técnica da anticonflituosidade-autopacificação; as técnicas de mediação paradireitológica;  

a incubadora paratecnológica. 

Voluntariologia: o paravoluntariado na Baratrosfera; o paravoluntariado na tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; 

o laboratório conscienciológico Projetarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;  

o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio In-

visível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito paraterapêutico do parapsicodrama; o efeito peculiar exercido pe-

la dramatização de papéis; os efeitos das intervenções parapsicodramáticas; os efeitos das ca-

racterísticas dos amparadores e assistentes no processo paraterapêutico; os efeitos negativos 

mediatos gerados pela antirrecéxis; os efeitos dos assédios interconscienciais; os efeitos da rela-

ções desequilibradas; os efeitos positivos do estado vibracional; os efeitos deletérios das intoxi-

cações energéticas; os efeitos mediatos da patopensenidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática e compre-

ensão do parapsicodrama. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo encontros-desencontros- 

-reencontros; o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo persecutório; o ciclo causa- 

-efeito; o ciclo interprisão-recomposição-libertação; o ciclo assistido-assistente; o ciclo parapro-

filaxia-paraterapêutica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo vivência-paravivência. 

Enumerologia: o paradever; o Paradireito; as paraconexões; as paracablagens; a para-

tecnologia; a paraterapêutica; a paramediação de conflitos. As concessões cosmoéticas; o recuo 

cosmoético; a descensão cosmoética; a catarse cosmoética; a renúncia cosmoética; a conduta cos-

moética; as acareações cosmoéticas. 

Binomiologia: o binômio patológico monoideísmo-paracomatose; o binômio coadjuva-

ção intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio psicodrama-parapsicodrama; o binômio 

pensenes-parapensenes; o binômio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio Per-

cepciologia-Parapercepciologia; o binômio Parapsicodrama-paracatarse; o binômio paradidáti-

ca-paraterapêutica; o binômio autodesassédio–desassédio holomnemônico; o binômio realidade 

intrafísica–pararrealidade; o binômio deveres-paradeveres; o binômio Direito-Paradireito. 

Interaciologia: a interação nosográfica interprisão grupocármica–parapsicose post 

mortem; a interação dramas particulares–parapsicodrama público; a interação parassociome-

tria-parapsicodrama; a interação de papéis; a interação ego atual–ego circunstancial; a intera-

ção protagonista-coadjutor; a interação interdependência-liberdade; a interação autodesconfiô-

metro–autocrítica racional; a interação Desassediologia-Despertologia; a interação Inventario-

logia-Recexologia. 

Crescendologia: o crescendo vida trancada–parapsicose pós-dessomática; o crescendo 

repetição-renovação; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas 

relativas; o crescendo exigências-concessões; o crescendo memória cerebral–holomemória;  

o crescendo passado-presente-futuro; o crescendo perda de retroideias–ganho de neoideias;  

o crescendo drama-psicodrama-parapsicodrama; o crescendo retroabordagem mesmexológica– 

–neoabordagem evoluciológica; o crescendo perdão-libertação. 

Trinomiologia: o trinômio códego corrompido–drama de consciência–parapsicodrama; 

o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio Conviviologia-Sociologia-Parassociologia; o trinô-

mio Subcerebrologia-Cerebrologia-Paracerebrologia; o trinômio Parapercepciologia-Parafeno-

menologia-Projeciologia; o trinômio Paraterapeuticologia-Projecioterapia-Consciencioterapia. 

Polinomiologia: o polinômio protagonista-paratécnico-coadjutor-Elencologia. 

Antagonismologia: o antagonismo assistencialidade / assedialidade; o antagonismo or-

topensenidade / patopensenidade; o antagonismo autoimperdoador / heteroperdoador; o antago-

nismo egocarmalidade / policarmalidade; o antagonismo intrafisicalidade / multidimensionalida-

de; o antagonismo vivência trancada / projetabilidade lúcida; o antagonismo maturidade consci-
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encial / porão consciencial; o antagonismo interpresidiário grupocármico / minipeça interassis-

tencial; o antagonismo relações harmônicas / relações conflitivas; o antagonismo liberdade / in-

terprisão; o antagonismo temperamento rígido / temperamento flexível; o antagonismo segundos 

de loucura / séculos de reajustes. 

Paradoxologia: o paradoxo de a patologia pessoal poder atuar na terapêutica grupal;  

o paradoxo de a consciência enfermiça poder atuar como assistente; o paradoxo de a ação silen-

ciosa poder comunicar além das palavras; o paradoxo de a pressão grupocármica poder atuar 

na acomodação da conscin; o paradoxo de o direito da conscin poder ferir o paradireito da 

consciex; o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a projeciocracia; a parapsicocracia; a assistenciocracia; a cosmoetico-

cracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de ação e reação; a lei do 

maior esforço aplicado na recomposição das relações; a lei do menor esforço dando manutenção 

aos desafetos; a lei do retorno; a lei da evolutividade; a Paradireitologia; a lei do paradever;  

a lei da empatia interconsciencial; as leis da parapercepção; a lei de Murphy. 

Filiologia: a autorraciocinofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a reciclofilia; a retri-

buiciofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a parassociofobia; 

a projeciofobia; a heterocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mentira; a evitação da síndrome da autovitimização;  

a prevenção da síndrome da autestigmatização; a superação da síndrome da autopatia; a evitação 

da síndrome da autofuga; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da autossantificação; a síndro-

me da abstinência parafisiológica; a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a mania patológica de querer sempre ter razão; a mania de fazer vista 

grossa diante dos fatos e parafatos; a eliminação da mania das heterocríticas destrutivas; a exclu-

são da mania de postergar as retratações grupocármicas por orgulho; o fim da mania de persegui-

ção aos desafetos; a abolição da mania de reivindicar; a superação da mania do drama autovitimi-

zante; o corte da mania de pensenizar mal dos outros; a extinção da mania de falar sem ouvir;  

a evitação da mania da antipatia; a profilaxia da mania de se autoperdoar e heteroimperdoar. 

Mitologia: o mito da ação sem retorno; o mito da independência absoluta; o mito da 

afetividade sem autesforços; o mito de a responsabilidade ser integralmente do outro; o mito do 

consenso absoluto; o mito da infalibilidade do assistente; o mito da pensenização secreta; o mito 

de a boa vontade e a boa intenção serem suficientes; o mito da família modelo; o mito de os atos 

não terem consequências. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a dialeticoteca; a energoteca; a ex-

perimentoteca; a fenomenoteca; a pensenoteca; a projecioteca; a reurbanoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Paraterapeuticologia; a Extrafisicologia; a Au-

tolucidologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; a Grupocarmologia; a Desassediolo-

gia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Paradidaticologia; a Paraconviviologia; a Interdi-

mensionologia; a Interprisiologia; Projeciologia; Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin comunitária; a pessoa comum; a pessoa anônima; as parapopula-

ções; a conscin lúcida; a conscin assistente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; as consciências amparadoras; as consciências amparadas; as 

consciências coadjutoras; as consciências alunas de CI; a consciex assistida; a consciex assistente. 

 

Masculinologia: o paracomatoso; o autexemplificador; o autexperimentador; o autoim-

perdoador; o completista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o desassediologista; o assis-

tenciólogo; o heterodesassediador; o impactoterapeuta; o interprisiologista; o parapercepciologis-

ta; o parassociólogo; o paratécnico; o paraterapeuta; o pensenologista; o autopesquisologista;  
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o pré-ressomante; o pré-dessomante; o projeciólogo; o projecioterapeuta; o paradireitólogo; o re-

ciclante; o reurbanizador extrafísico; o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a paracomatosa; a autexemplificadora; a autexperimentadora; a autoim-

perdoadora; a completista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a desassediologista; a assis-

tencióloga; a heterodesassediadora; a impactoterapeuta; a interprisiologista; a parapercepciologis-

ta; a parassocióloga; a paratécnica; a paraterapeuta; a pensenologista; a autopesquisologista;  

a pré-ressomante; a pré-dessomante; a projecióloga; a projecioterapeuta; a paradireitóloga; a reci-

clante; a reurbanizadora extrafísica; a tenepessista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens desassediator; o Ho-

mo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paratechnologus; 

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens tenepessis-

ta; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsicodrama singular = aquele realizado para despertar única consci-

ex em parapsicose pós-dessomática; parapsicodrama plural = aquele realizado para despertar gru-

po de consciexes em parapsicose pós-dessomática. 

 

Culturologia: a cultura multidimensional; a cultura parapsíquica; a cultura da grati-

dão; a cultura da convivência sadia; a cultura do abertismo consciencial; a cultura da paz; a cul-

tura da interassistencialidade ininterrupta; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da orto-

pensenidade. 

 

Despreparo. Conforme a Dessomatologia, há consciexes com parapatologia do mental-

soma sofrendo de parapsicose pós-dessomática, indicando não terem percebido a passagem pela 

morte biológica, com a perda do corpo humano. O despreparo quanto à realidade da vida extrafí-

sica mantém as consciências ignorantes quanto às 6 realidades, listadas na ordem alfabética: 

1. Autonomia: as condições mais livres para usufruir. 

2. Desfecho: as consequências advindas da nova condição consciencial. 

3. Estância: a época e o ambiente onde vive. 

4. Local: onde realmente está. 

5. Neoconexões: os novos relacionamentos possíveis. 

6. Vida: a nova esfera de vida desfrutada. 

 

Monoideísmo. Perante a Psicossomatologia, a fixação em problemas terrestres pode le-

var à parapsicose pós-dessomática quando a consciex não consegue fazer a para-higiene mental, 

prejudicando-se após a libertação do soma pela primeira dessoma. 

Transfiguração. De acordo com a Paratecnologia, no parapsicodrama a transfiguração 

de cenário, do psicossoma ou ambos é técnica buscando criar sintonia (rapport) entre as cons-

ciências para a eficácia da assistência. 

Profilaxia. Toda conscin pode atuar preventivamente em relação à própria parapsicose 

pós-dessomática e de outrem, atendendo às 7 evitações, em ordem alfabética: 

1. Aprisionamento. Tentar provocar insistentemente encontro com o dessomado, atra-

vés de projeção consciente; solicitar mensagens mediúnicas sobre o dessomado. 

2. Evocações. Evocar entes queridos ou desafetos através dos pensenes. 

3. Imaturidades. Ter comportamento acrítico, superficial, medíocre, impulsivo, autas-

sediante, tradicionalista, robotizante, irresponsável, submisso e manipulador. 

4. Incompletismo. Negligenciar a proéxis levando à melancolia extrafísica (melex). 

5. Materialismo. Viver tão somente pelo paradigma materialista, deixando de lado  

o esforço em viver multidimensionalmente. 
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6. Necrodulia. Cultuar permanentemente os mortos através de paradigma religioso. 

7. Rastreamento egoico. Solicitar mensagem mediúnicas sobre o dessomado. 

 

Didática. A comparação didática das ocorrências intra e extrafísicas é recurso para me-

lhor compreensão do funcionamento multidimensional e das paraconexões entre consciências afi-

nizadas, de modo cosmoético ou anticosmoético. 

Participantes. No parateatro, os papéis retratados são paramediados, ocorrendo auto  

e heteratualizações recíprocas, tendo como base o esclarecimento interconsciencial e a mudança 

pensênica dos envolvidos. Eis, por exemplo, 4 possíveis papéis compondo o parapsicodrama, em 

ordem alfabética: 

1. Assistente. A consciência com função de auxiliar paratécnico, orientador do protago-

nista e do grupo na retratação de papéis, sendo agente paraterapêutico colaborativo. 

2. Elenco. O público composto de consciências com dupla finalidade, auxiliar o prota-

gonista na compreensão dos papéis retratados por ele e ao mesmo tempo receber auxílio, através 

da retratação dos próprios conflitos intraconscienciais no campo paraterapêutico. 

3. Paratécnico. A consciex paramediadora com amparo de função, predisposta a con-

verter em ação dramática toda oportunidade assistencial ofertada pelo elenco e protagonista. 

4. Protagonista. A consciência atratora, objeto principal do parapsicodrama, apresen-

tando problema pessoal ou grupal, sendo o pivô de toda a assistência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapsicodrama, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Cosmoeticoterapia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Despertamento  consciencial:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

05.  Holomnemoparatecnologia:  Holomnemonicologia;  Homeostático. 

06.  Ideia  resgatogênica:  Interassistenciologia;  Neutro. 

07.  Improviso  técnico  assistencial:  Interaciologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Noite  de  Gala  Mnemônica:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

10.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Paratarefa  do  amparador:  Amparologia;  Homeostático. 

13.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Terapêutica  teatral:  Terapeuticologia;  Neutro. 

15.  Verpon  paratecnológica:  Paratecnologia;  Homeostático. 

 

O  PARAPSICODRAMA,  ENQUANTO  PARATERAPÊUTICA,  
PROPICIA  DESASSÉDIOS  PENSÊNICOS,  AUTO  E  HETE-

RORRECONCILIAÇÕES,  PREPARANDO  AS  CONSCIÊNCIAS  

PARA  AS  PRÓXIMAS  VIDAS  INTRA  E  EXTRAFÍSICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a possibilidade de participação 

em algum parapsicodrama? Entende ser essa paratécnica recurso interassistencial para os envol-

vidos em conta-corrente grupocármica vinculada? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams may come. País: EUA; & Nova Zelândia. Data: 1998. 
Duração: 113 min. Gênero: Romance. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;  

& Português (em DVD). Direção: Vincent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabella Sciorra; Max 

von Sydow; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; & Rosalind Chao. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Dese-

nho de Produção: Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jim Dultz; Tomas Voth; & Christian Wintter. Roteiro: Ronald 

Bass, com base no livro de Richard Matheson. Fotografia: Eduardo Serra. Música: Michael Kamen. Montagem: David 

Brenner; & Maysie Hoy. Figurino: Yvonne Blake. Cenografia: Cindy Carr; & Josh Fifarek. Efeitos Especiais: CIS Hol-
lywood; Cinema Production Services; Composite Components Company; D-Film; Digital Domain; General Lift; Giant 

Killer Robots; Illusion Arts; Lunarfish; Manex Visual Effects (MVFX); Mass. Illusions; Masters FX; Mobility Inc.; POP 

Film; Pacific Ocean Post; Pulse Imaging; RFX; Radium; Re; & Shadow Caster. Companhia: Interscope Communicati-
ons; Metafilmics; & Polygram Filmed Entertainment. Distribuidora: Universal Pictures. Outros dados: Vencedor do Os-

car de Melhores Efeitos Especiais (1999). Sinopse: O médico Chris Nielsen e a esposa Annie perdem os filhos em aciden-
te de carro e tentam superar as dificuldades. Anos depois Chris é morto tentando ajudar vítimas de outro acidente. No “pa-

raíso” descobre o suicídio da esposa e decide resgatá-la. 

2.  Passageiros. Título original: Passengers. País: EUA. Data: 2008. Duração: 93 minutos. Gênero: Drama  
& Suspense. Idioma: Inglês. Direção: Rodrigo Garcia. Elenco: Anne Hathaway, Patrik Wilson; Andre Braugher; Chelah 

Horsdal; Clea DuVall; Dianne Wiest; David Morse; & Ryan Robbins. Roteiro: Ronnie Christensen. Música Ed Shear-

mur. Produtor: Judd Payne; & Keri Selig. Produção: Mandate Pictures & Imagem Filmes. Sinopse: Claire Summers 
(Anne Hathaway) é uma jovem terapeuta designada por Perry (Andre Braugher), seu mentor, a dar orientação psicológica 

aos cinco sobreviventes de um terrível acidente aéreo.A medida que ela se atém aos detalhes desvendados por eles que co-

meçam a sumirem. Único sobrevivente é Erick, porém o filme parece se voltar para a psicóloga, pois na cena em que Clai-
re vê o próprio nome na lista de passageiros, lembra do momento em que se sentou ao lado de Erick no avião, ela percebe 

que um deles pode ter a resposta do mistério. 

3.  Uma Simples Formalidade. Título original: Una Pura Formalità. País: França.Ano produção: 1994; Di-

rigido por Giuseppe Tornatore. Duração 108 minutos. Gênero: Policial-Thriller: Países de Origem: França & Itália. 

Idade (censura): 12 anos. Cor: Colorido. Elenco: Gérard Depardieu; Roman Polanski; & Sergio Rubini. Música: Ennio 

Morricone. Roteiro: Giuseppe Tomatore. Sinopse: O escritor Onoff (Gerard Depardieu) é o principal suspeito de um as-
sassinato. Quando vai para a delegacia, o delegado (Roman Polanski) é seu grande fã, mas apesar de admirá-lo, vai fazer 

de tudo para arrancar confissão. 

4.  Um Olhar na Escuridão. Título Original: They Watch. País: França; & EUA. Data: 1993. Duração: 100 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: John 

Korty. Elenco: Patrick Bergin; Vanessa Redgrave; Valerie Mahaffey; Nancy Moore Atchison; Rutanya Alda; & Brandlyn 

Whitaker. Produção: Bridget Terry. Desenho de Produção: Vaughan Edwards. Roteiro: Edithe Swensen, fundamentada 
na obra de Rudyard Kipling. Fotografia: Hiro Narita. Música: Gerald Gouriet. Montagem: Jim Oliver. Cenografia: Sara 

Andrews. Companhia: Bridget Terry Productions; France 2 (FR2); France 3 (FR 3); Société Française de Production 

(SFP); & Taurus Films. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Pai sofre muito com a perda da filha em aci-
dente automobilístico. Entretanto, peculiar senhora cega irá conseguir ajudá-lo. 
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4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
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5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.254 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 a x 7 cm; enc.; 10ª 

Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 320 a 322. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Vasconcelos, Silvio José Lemos; Roberta Salvador-Silva; et al; Psicopatia e Reconhecimento de Expres-

sões Faciais de Emoções: Uma Revisão Sistemática; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ptp/v30n2/01.pdf>; 

acesso em: 23.01.16; 13h41. 

 

V. M. 
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P A R A P S I C O T E C A    AU T O P A R A P R O C E D E N C I A L  
( A U T O P A R A P R O C E D E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parapsicoteca autoparaprocedencial é a câmara holomnemônica de pa-

rarrememoração e pararreflexão, existente na comunidade extrafísica (comunex), paradomícílio 

de origem pré-ressomática da conscin ou da consciex, em cujas raízes parageográficas jazem re-

gistros de autodesempenhos seriexológicos pessoais e / ou grupais, recebendo paravisitas técnicas 

a critério e a convite de amparadores extrafísicos, visando expandir o autoideário evolutivo da 

consulente oriunda, quando meritória. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O segundo elemento de composição psico procede do mesmo do idioma 

Grego, psykh, de psykhé, “sopro; alma; ser vivo; pessoa”. O terceiro elemento de composição teca 

deriva do idioma Latim, theca, “estojo; coleção; local de guarda de coleções”, e este do idioma 

Grego, theke, “caixa; estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda”. O elemento de composição 

auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de compo-

sição para procede também do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo 

procedência deriva do idioma Latim, procedere, “ir a frente; avançar; progredir; sair de; aparecer; 

crescer; desenvolver-se; nascer; suceder; acontecer; ter bom êxito; sair-se bem; aproveitar a; ser 

útil para”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parapsicoteca de procedência extrafísica pessoal. 2.  Parapsicoteca da 

autoprocedência parageográfica. 3.  Parapsicoteca de origem pessoal extrafísica. 4.  Parapsicoteca 

autoparadomiciliar. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapsicoteca autoparaprocedencial, parapsicote-

ca autoparaprocedencial inabitual e parapsicoteca autoparaprocedencial rotineira são neologis-

mos técnicos da Autoparaprocedenciologia. 

Antonimologia: 1.  Holoteca autoprocedencial. 2.  Biblioteca de origem pessoal. 3.  Ar-

quivística pessoal. 

Estrangeirismologia: a paralembrança intermissiva bien fondé; o set paracenográfico da 

comunex autoparaprocedencial fragmentada nos refolhos da auto-holomemória intermissiva; o in-

termissivista ressomado dépaysé; o esperado retorno à extraphysical hometown; a pesquisa do 

casting descrito no livro pangráfico Cristo Espera Por Ti; os pararquivos autevolutivos holomne-

mônicos fouillé na autorreconstrução do passado; a prática tenepessística veterana alimentando 

links multidimensionais com a autoparaprocedência; o Autoparafisiopodium evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autorrememoração na parapsicoteca da paraprocedência. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Parapsi-

coteca: pararregistro perene. Autoparaprocedência: autonaturalidade extrafísica. Parapsicote-

ca: arquivo incontrovertível. Paraprocedência: raiz-mãe evolutiva. Parapsicoteca: inventário 

evolutivo. Minitertúlia: psicoteca intrafísica. Parapsicoteca: holobiografias indeléveis. Comu-

nex: domicílio extrafísico. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial favorecedora da compreensão de fracassos per-

centuais, mesmo em desempenhos autevolutivos exitosos: não dá para acertar todas. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema, classifica-

das em 3 subtítulos: 

1.  “CEV. A Central Extrafísica da Verdade (CEV) está lá para ajudar os outros, envi-

ando mensagens de modo centrífugo. Já a parapsicoteca atua de fora para dentro, centripetamen-

te, quando a consciência, consulente, vai até lá, dependendo do mérito pessoal”. 
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2.  “Comunex. Após a ressoma, a paravisita à Comunex Evoluida se dá em caráter de 

exceção, quando há necessidade real de interassistencialidade, detectada pelas consciexes já fami-

liarizadas com o ambientex avançado”. 

3.  “Minitertúlias. O início do curso das respostas das minitertúlias, às 9 horas, conta 

com a presença dos intermissivistas e pré-intermissivistas, a maior parte do elenco desse cenário 

intrafísico similar à parapsicoteca tarística”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal paraprocedencial; o holopensene pessoal parape-

dagógico tarístico; a fôrma holopensênica intermissiva; o materpensene auto e maxiproexológico 

produtivo; a autopensenidade paradireitológica; os parapensenes; a parapensenidade; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade linear;  

a autopensenização auto e heterodesassediante; os morfopensenes na condição de bolhas ideativas 

registradas na Parapsicoteca; a evocação constante das Centrais Extrafísicas e da comunex auto-

paraprocedencial aliviando a pressão holopensênica intrafísica no terço final da existência huma-

na crítica; a autopensenização evolutiva autempreendedora sadia; a evocação pensênica da comu-

nex de origem; a ancoragem autopensênica na parapsicoteca autoparaprocedencial. 

 

Fatologia: a prática assistencial diuturna criadora de méritos autevolutivos, minimizando 

o peso egoico dominante; a felicidade, reserva ou estoque de bem-estar íntimo disponível; as au-

topesquisas e autossuperações recinológicas incontestes qualificadoras da autoconsciencialidade; 

a autoprodutividade proexológica evolutiva falando por si; o banimento da ansiedade antievoluti-

va a partir de autorrealizações assistenciais notórias; os ajustes autotemperamentais livres de es-

tresse negativo; o repasse de feitos sadios e defeitos admitidos a superar; a gratidão aos ampara-

dores pelas oportunidades oferecidas de retificação errológica; a megachance evolutiva de passar 

a vida a limpo, hoje e em ressomas futuras; o sobrepairamento conquistado pelo exercício teático 

da tarefa assistencial do esclarecimento (tares) por décadas; os reencontros conscienciais marcan-

tes para os acertos grupocármicos indispensáveis; a autodisponibilidade permanente para tarefas 

proexológicas, sem sacrifícios queixosos ou reclamações; as cláusulas pétreas do projeto de vida 

enfrentadas com garbo decisório; o inventário autevolutivo da conscin completista rememorado 

pós-dessoma; o otimismo excessivo, irrealista quanto ao próprio nível evolutivo, na condição de 

ingenuidade, sempre inapropriada; os fracassos encarados como aprendizagem evolutiva necessá-

ria; a autoimperturbabilidade crescente a partir de megaesforços recinológicos; a postura gratu-

latória perante a passagem dos evos na trajetória autevolutiva; o descerramento de neoescaninhos 

da holomemória; a satisfação íntima pela coragem no autenfrentamento do nó górdio afetivo na 

atual vida crítica; a recomposição consolidada através da reconciliação grupocármica; o reconhe-

cimento das auto e heteropersonalidades consecutivas expandindo a autocognição; a autolideran-

ça evolutiva compulsória e / ou meritória; os exemplos conscienciais imitáveis mostrados aos in-

termissivistas na condição de modelos evolutivos; a habilidade tarística veterana no compartilha-

mento generoso do aprendido na intermissão; a identificação e Proxêmica de amizades raríssimas 

favorecendo o suporte afetivo da automotivação evolutiva; a autogesconografia contínua extraída 

do labcon diminuindo a segmentação da vida de conscin; os megatrafores na condição de indíci-

os, possíveis identificadores da autoparaprocedência; o aproveitamento dos aprendizados intrafí-

sicos na existência crítica hodierna; a importância das pesquisas quanto às origens pré-ressomáti-

cas da conscin; o autexemplarismo maxiproexológico notório atestando a qualidade do acerto nas 

autopriorizações; a evocação do Cosmos Ebúrneo; a pacificação íntima crescente devido à docili-

dade autoparapsíquica cosmoética; o fortalecimento do estágio evolutivo da libertação a partir da 

autorrendição definitiva ao fluxo do Cosmos. 

 

Parafatologia: a parapsicoteca autoparaprocedencial; o arquivo extrafísico vivo na para-

psicoteca, encenando a eterna peça do teatro realista de retrovidas humanas; a FEP meritória dan-

do acesso à parapsicoteca; a visão retrospectiva existencial, preâmbulo da visita à parapsicoteca 
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nas experiências de quase-morte (EQMs); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, 

chave energética do rapport extrafísico; a autossinalética energoparapsíquica mapeada, a servir 

de guia para as autocuras, autoposicionamentos e autatuações; a possibilidade realista de paravisi-

ta meritória às parapsicotecas situadas em comunexes avançadas; a volta à paracasa, cada vez 

mais próxima trazendo alegrias e esperanças renovadas; a postura incoerente com a procedência 

do intermissivista “flor de estufa”, obstruindo a florescência autoproexológica ao postergar auto-

posicionamentos críticos e tarefas autevolutivas interassistenciais prementes; a inevitável presta-

ção extrafísica de contas existenciais; a interassistência gesconográfica tarística profícua, profun-

da e contínua estreitando a Proxêmica Multidimensional; a colheita intrafísica meritória afiançan-

do a possível neoparaprocedência pós-dessoma; a defesa próxima da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) perante a banca avaliadora composta por evoluciólogos e evoluciólogas; o privilégio res-

ponsável no ato de “formar quem informa”, intermissivistas agentes retrocognitores viralizando 

ensinamentos evolutivos exemplaristas recebidos na intermissão; a manutenção das paraconexões 

intermissivas; a primazia autevolutiva da vontade de acertar, sobre erros e incompetências, justifi-

cando excursões extrafísicas promovidas por amparadores; a visita técnica paradidática à comu-

nex evoluída multimilenar de raiz pessoal; a comunex Jardins da Luz Perpétua situada sobre os 

distritos extrafísicos da França, descrita na obra pangráfica Cristo Espera Por Ti; o saudosismo 

da patoparaprocedência reveladora; as autorretrocognições sadias promovidas pelos reencontros 

de destino; as pararrupturas abruptas com a autoparaprocedência devido às transmigrações plane-

tárias; o encaminhamento de assistidos afins orientados por amparadores extrafísicos técnicos;  

a conexão com o pararregistro de autoprocedência extrafísica; a múltiplas autoparaprocedências 

de intermissivistas autolúcidos; o colegiado dos sábios evolutivos (evoluciólogos e evoluciólo-

gas); os perfis inesquecíveis de amparadores extrafísicos de vidas pregressas; os reencontros feli-

zes com a paraparentela pessoal; os contratos proexológicos intermissivos; o parainventário holo-

mnemotécnico; as raízes grupocármicas maxiproexológicas conectadas à autoparaprocedência;  

a surpreendência extrapolacionista nas revelações durante a visita à parapsicoteca autoparaproce-

dencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo extrapolacionismo-cosmovisão; o sinergismo Reurbano-

logia-Pararreurbanologia; o sinergismo invéxis-recéxis; o sinergismo macrossoma-homeostase; 

o sinergismo evocação-conexão. 

Principiologia: os princípios intermissivos prioritários; o princípio interassistencial au-

tolúcido; o princípio da descrença (PD) vivido; a originalidade dos princípios evoluídos da Cons-

cienciologia; o princípio da interdependência internalizado; o princípio da autodeterminação 

compreendido; o princípio da gratidão aplicado; o princípio da constância valorizado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado como salvo conduto para 

conexão com as Centrais Extrafísicas e a Parapsicoteca; o código parassocial; o código grupal 

de Cosmoética (CGC); o código de censura aplicado às autorrememorações indesejáveis; os códi-

gos comunicativos; os códigos paraprotocolares; o código de acesso à auto-holobiografia. 

Teoriologia: a teoria dos CIs; a teoria da seriéxis; a teoria da autoproéxis; a teoria da 

maxiproéxis; a teoria das automimeses dispensáveis geradoras do incompléxis; a teoria do com-

pléxis; a teoria da desperticidade. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da egobiografia proe-

xológica comparada; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica aplicada do princi-

pium coincidentia oppositorum; a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica da décou-

page cotidiana; a técnica do tríplice rapport interassistencial; a técnica do espelhamento inter-

consciencial. 

Laboratoriologia: a doação do autolabcon em prol da interassistência autexemplarista; 

o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Reur-

banologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico 

do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laborató-
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rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Holo-

biografologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Para-Historiolo-

gia; o Colégio Invisível Paracronologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio 

Invisível da Autoproexologia. 

Efeitologia: o efeito impactante da autoparaprocedência; o efeito revelador da parapsi-

coteca; o efeito recinológico da parexcursão técnica pré-ressomática; o efeito do choque de pa-

rarrealidade no parapsicodrama; o efeito reeducador do retorno a penates; o efeito automotiva-

dor da identificação autoparaprocedencial; o efeito antievolutivo do retorno à parabaratrosfera 

autoprocedencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses de 100% de autodiscernimento da consciex na auto-

paraprodência sadia; o restringimento ressomático reduzindo a menos de 40% a lucidez quanto 

às neossinapses evolutivas; as neossinapses de adcons recuperados; as neossinapses resultantes 

de autodesbloqueios paracorticais; as neossinapses autorretrocognitivas; as neossinapses recen-

tes; as neossinapses remotas. 

Ciclologia: o ciclo DNA-ParaDNA; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo procedência in-

trafísica–paraprocedência; o ciclo euforin-primener-cipriene; o ciclo seriexológico; o ciclo civi-

lizatório; o ciclo reurbanológico. 

Enumerologia: a autoparaprocedência baratrosférica; a autoparaprocedência multimi-

lenar; a autoparaprocedência evoluída; a autoparaprocedência mentalsomática; a autoparapro-

cedência paratelepática; a autoparaprocedência volitativa; a autoparaprocedência cosmoética. 

Binomiologia: o binômio parapsicoteca-pangrafia; o binômio tares-parapsicoteca;  

o binômio intermissão na Baratrosfera–intermissão em comunex evoluída; o binômio berço-cre-

matório; o binômio consciex-conscin; o binômio holomemória-mundividência; o binômio auto-

conscientização multidimensional (AM)–projetabilidade lúcida (PL); o binômio visão-paravisão; 

o binômio vida simplória–vida complexa. 

Interaciologia: a interação autoparaprocedência-grupoparaprocedência; a interação 

família genética–família paragenética; a interação biografia-holobiografia; a interação CI-auto-

paraprocedência; a interação proéxis-paraprocedência; a interação período pré-ressomático–pe-

ríodo pós-dessomático; a interação parambiente-paracontexto. 

Crescendologia: o crescendo paravivência exceção da conscin–paravivência padrão da 

consciex; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis; o crescendo tenepes-autofiex; o crescendo mini-

currículo-FEP; o crescendo família nuclear–família evolutiva; o crescendo irrompimento do psi-

cossoma–irrompimento do paracérebro; o crescendo Humanidade–Para-Humanidade; o cres-

cendo procedência-paraprocedência. 

Trinomiologia: o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio interferência-in-

tervenção-intercessão; o trinômio nova aurora–novo porvir–mesma pararrealidade; o trinômio 

autavaliação-decisão-renovação; o trinômio autolúcido autoparaprocedência-duplaparaproce-

dência-grupoparaprocedência; o trinômio megaatributo-megatrafor-megaparapensene; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-parapesquisa. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

impermanência-transitoriedade-efemeridade-eternidade; o polinômio fato-parafato-filtro-para-

fonte; o polinômio dedicação-persistência-megaesforço-megarresultados; o polinômio discrição- 

-atenção-omissão-participação; o polinômio intermissivista-tenepessista-professor-autor; o poli-

nômio biblioteca-holoteca-parapsicoteca-megaparapsicoteca. 

Antagonismologia: o antagonismo hierarquia evolutiva meritória / hierarquia evolutiva 

compulsória; o antagonismo Baratrosfera / Comunex Evoluída; o antagonismo intrafisicalidade  

/ extrafisicalidade; o antagonismo conexão autoparaprocedencial / desconexão autoparaproce-

dencial; o antagonismo paracoesão / parassegmentação; o antagonismo determinismo / livre ar-

bítrio; o antagonismo parapsicoteca / hoploteca. 

Paradoxologia: o paradoxo de a interprisão grupocármica poder levar à reflexão sobre 

a autolibertação evolutiva; o paradoxo de a conscin, egoica e vazia de valores, poder estar cheia 
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de si; o paradoxo de a condução coercitiva do determinismo poder levar à colaboração evolutiva 

do livre arbítrio; o paradoxo de quanto mais rigor na autocosmoética, mais liberdade evolutiva; 

o paradoxo de o autorrevivalismo vivenciado na parapsicoteca poder evitar automimeses erroló-

gicas; o paradoxo de a autodocilidade parapsíquica (sujeição relativa) gerar mais liberdade au-

tevolutiva; o paradoxo de a conscin poder, eventualmente, atuar na condição de consciex. 

Politicologia: a Parageopolítica; a meritocracia; a amparocracia; a lucidocracia auto-

paraprocedencial; a interassistenciocracia; a parapoliticocracia; a reurbanocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis da Projeciologia; as para-

leis universais; a lei de causação cosmoética; a lei do retorno; a lei de ação e reação; a lei do 

progresso; as paraleis da Conscienciologia. 

Filiologia: a paragenefilia. 

Fobiologia: a paragenefobia. 

Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome de absti-

nência do Curso Intermissivo. 

Holotecologia: a parapsicoteca; intermissioteca; a para-historioteca; a hiperespaçoteca; 

a proexoteca; a maxiproexoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparaprocedenciologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologi-

a; a Para-Historiologia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia; a Retrogeneticologia; a Mnemos-

somatologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o elenco intrafísico e o paraelenco do romance Cristo 

Espera Por Ti; a consciênçula; a consréu ressomada; o ser desperto; o ser interassistencial; a isca 

humana lúcida; a consciência intelectual; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o pesquisador balzaquista; o autor conscienciológico; o escritor fran-

cês, Honoré de Balzac (1799–1850); o personagem Florian do romance balzaquiano; o intermissi-

vista; o agente retrocognitor; o holomemorialista; o parapsicotecólogo; o parapsicotecário; o in-

versor; o consciencioterapeuta; o reciclante; o duplista; o duplólogo; o completista; o autoconsci-

encioterapeuta; o projetor; o projetólogo; o projecioterapeuta; o parapedagogo; o para-historiador; 

o historiador; o historiógrafo; o para-historiógrafo; o egobiógrafo; o pré-desperto; o tenepessista; 

o tenepessólogo; o ofiexista; o proexista; o proexólogo; o verbetista; o verbetólogo; o verbetógra-

fo; o teleguiado autocrítico; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a pesquisadora balzaquista; a autora conscienciológica; a personagem 

Carla Sebastianini (Rosselane e Charlotte) do romance balzaquiano; a personagem parapsíquica 

Constance do romance balzaquiano; a intermissivista; a agente retrocognitora; a holomemorialis-

ta; a parapsicotecóloga; a parapsicotecária; a inversora; a consciencioterapeuta; a reciclante; a du-

plista; a duplóga; a completista; a autoconsciencioterapeuta; a projetora; a projetóloga; a projecio-

terapeuta; a parapedagoga; a para-historiadora; a historiadora; a historiógrafa; a para-historiógra-

fa; a egobiógrafa; a pré-desperta; a tenepessista; o tenepessólogo; a ofiexista; a proexista; a pro-

exóloga; a verbetista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a teleguiada autocrítica; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens projectius; o Homo sa-

piens intraphysicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens in-

terassistentialis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapi-

ens retroactor; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pangraphicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsicoteca autoparaprocedencial inabitual = aquela disponível em 

conduta exceção, à consciência meritória; parapsicoteca autoparaprocedencial rotineira = aquela 

disponível em conduta-padrão, à consciência meritória. 

 

Culturologia: a cultura intermissiva autoparaprocedencial; a cultura do autocompléxis; 

a cultura macrossomática; a cultura parapsíquica; a cultura recinológica; a cultura autopesqui-

sística; a cultura dessomática; a cultura ressomática. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a parapsicoteca autoparaprocedencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Autoparaprocedência  cursista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

03.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

04.  Intermissão:  Intermissiologia;  Neutro. 

05.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06.  Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

07.  Júbilo  cosmoético:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

 

A  OPORTUNIDADE  EVOLUTIVA  DE  PARAVISITA  TÉCNICA  

MERITÓRIA  À  PARAPSICOTECA  AUTOPARAPROCEDENCIAL,  
A  CONVITE  DE  EVOLUCIÓLOGOS,  AMPLIA  O  PARADEVER   

MAXIPROEXOLÓGICO  DA  CONSCIN  NEOINTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já rememorou alguma visita técnica à parapsico-

teca autoparaprodecencial? Quais as lições hauridas dessa autoparavivência rara? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a Ed. Marina 

Thomaz; pref. 2a Ed. Daniel Muniz; pref. 3a Ed. Cristina Arakaki; pref. 4a Ed. Allan Gurgel; revisor Marcelo Bellini; 368 

p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 
1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 websites; 

glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; 

enc.; sob.; 4a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; página 257. 
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2006; páginas 46, 83 e 146. 
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3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

folhas de avaliacao; 4 indices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de 
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; paginas 92 e 215. 

4.  Idem.; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 

1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 114, 288, 388, 509, 526, 

758, 918, 968, 1.139, 1.158, 1.226, 1.253 e 1.317. 

5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 86, 109, 169, 787 e 831. 
6.  Idem; 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 329, 379  

e 1.094. 

7.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;  

5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 549, 552  

e 553. 
8.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 541. 

 

M. L. B. 
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P A R A P S I Q U I A T R I A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parapsiquiatria é a Ciência dedicada às pesquisas e aos estudos específi-

cos, sistemáticos e teáticos, sob a ótica do paradigma consciencial, dos aspectos parassemiológi-

cos, paraetiológicos, parafisiopatológicos, paraterapêuticos e paraprofiláticos aplicados à consci-

ência, intra ou extrafísica, portadora de manifestação comprometida por distúrbio psicopatoló-

gico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. A palavra psiquiatria provém do idioma Francês, psychiatrie, sen-

do constituída pelos elementos de composição do idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro 

de vida; alma”, e iatrós, “médico”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Psiquiatria sob paradigma consciencial; Psiquiatria conscienciológi-

ca. 2.  Paraciência das parapsicopatologias. 3.  Estudo da paraterapia das síndromes psiquiátricas. 

Neologia. As 3 expressões compostas Parapsiquiatria, Parapsiquiatria Clínica e Para-

psiquiatria Cirúrgica são neologismos técnicos da Consciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Psiquiatria. 2.  Antipsiquiatria. 3.  Psiquiatria transcultural. 4.  Psi-

quiatria geriátrica. 5.  Psiquiatria infantil. 6.  Psiquiatria forense. 7.  Psicologia transpessoal. 

Estrangeirismologia: a perscrutação consciencial a partir da ponta do iceberg psicopa-

tológico; o estudo da influência do Zeitgeist do passado no aparecimento dos transtornos psicopa-

tológicos atuais; a presença do Schadenfreude no temperamento pessoal; a pesquisa do modus 

operandi consciencial secular; os skills paraperceptivos auxiliadores da paraterapia psicopatológi-

ca; a abordagem monodimensional do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM); o breakthrough cognitivo a partir do conhecimento da Paraetiologia psicopatológica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à compreensão das Psicopatologias. 

Ortopensatologia: – “Psicopatia. A rigor, quem não tem mais quaisquer resquícios de 

psicopatia é a Consciex Livre (CL)”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa sobre a consciência; o holopensene 

pessoal demonstrando o nível de saúde mental da consciência; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andro-

pensenes; a andropensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os repensenes; a repenseni-

dade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a retilinearidade pensênica; os retropensenes; a re-

tropensenidade; a perscrutação dos pensenes; os morfopensenes expondo caprichos conscienciais; 

o padrão indissociável do pensamento, do sentimento e da energia; a Semiologia pensênica; o di-

agnóstico do padrão pensênico; o prognóstico pensênico; os neopensenes; a neopensenidade; a vi-

gilância dos autopensenes; a reeducação pensênica salutar. 

 

Fatologia: a avaliação dos transtornos mentais por meio do paradigma consciencial; os 

sinais e sintomas investigados sob a ótica da Conscienciologia; os traços intraconscienciais não 

reciclados, propulsores da patologia mental; a análise das funções psíquicas elementares; a saúde 

mental; a doença mental; o restringimento cerebral necessário enquanto profilaxia de curtos cir-

cuitos neuroniais; a memória emocional; o malestar emocional; os incômodos pessoais; os capri-

chos antissalutares; o temperamento pessoal desvelando vivências pretéritas; o caráter pessoal; os 

mecanismos de funcionamento atuais convergindo para o surgimento dos diagnósticos psiquiátri-

cos; o espectro psiquiátrico apontando traços a serem superados; os autassédios recorrentes; a au-
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tovitimização; a autoculpa; a mágoa; a raiva; a ira; o fanatismo; as lavagens cerebrais; a autocor-

rupção; a falta de autocrítica; a deficiência de autojuízo crítico; o antidiscernimento atuando nas 

escolhas erradas; as incoerências; os surtos simples; os surtos complexos; a contenção física;  

a contenção química; a contenção de determinadas tendências a partir do gênero somático; o im-

pacto da idade cronológica; a prevenção do suicídio; as afinidades conscienciais; a influência da 

Genética, da Fisiologia, da Mesologia e da Culturologia; os psiquiatras enquanto arqueólogos da 

consciência portadora do transtorno mental. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a abordagem mul-

tidimensional às síndromes psiquiátricas; a concausa extrafísica; a visão seriexológica da Parae-

tiologia Psiquiátrica; a influência da paragenética e da holobiografia no temperamento conscienci-

al; os traumas multisseriais; a holomemória; as intoxicações energéticas; os bloqueios energéti-

cos; os bálsamos de energia homeostática; as submissões e domínios conscienciais mantidos mul-

tidimensionalmente; a descoincidência vígil patológica; a possessão maligna; os pactos multisse-

culares; a manutenção de grupos extrafísicos doentios a partir de afinidades pretéritas; as transfi-

gurações psicossomáticas patológicas evidenciando a consciencialidade doentia; as mutações ex-

trafísicas teratológicas; a reciclagem intraconsciencial atuando na Paraprofilaxiologia da parapsi-

cose pós-dessomática; os resgates na Baratrosfera pelos amparadores extrafísicos especialistas;  

o grupo de infiltrados extrafísicos assistentes na Baratrosfera; os para-hospitais extrafísicos; a hi-

pótese de a visita à parapsicoteca poder auxiliar na profilaxia de transtornos psiquiátricos pós-res-

soma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo terapêutico medicação psicotrópica–reeducação pensê-

nica–autossuperação de traços do temperamento. 

Principiologia: o princípio da cura pelos opostos; a análise da prática diária dos princí-

pios pessoais; o princípio da compreensão interassistencial; o princípio cosmoético de pensar no 

mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma; o princípio da primazia da reali-

dade sobre qualquer ilusão; os princípios do paradigma consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética pessoal; o códi-

go duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria biológica da Psiquiatria; a teoria psicopatológica tornada prática 

na Experimentologia autaplicada. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico craniochacral;  

a técnica da projecioterapia; a técnica de perdão; a técnica holossomática do espelho; as técni-

cas de Higiene Mental; as técnicas bioenergéticas; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as téc-

nicas de recomposição grupocármica, auxiliando no desassédio. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade fí-

sica vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscien-

ciológico da Autoprojeciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paragenetico-

logia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Co-

légio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisí-

vel da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito positivo da ectoplasmia na Paracirurgia; o efeito profilático do uso 

da sinalética energética parapsíquica pessoal; o efeito da blindagem energética; o efeito do au-

tencapsulamento energético; o efeito saudável da benignidade; o efeito da medicação psicotrópi-

ca na clareza e linearidade do pensamento; o efeito do sinergismo patológico entre a labilidade 

emocional e a labilidade parapsíquica; o efeito da conscientização do domínio somático na tera-

pia e prevenção da patologia; o efeito holossomático da terapia a partir do paradigma conscien-

cial; o efeito maléfico ao psicossoma dos vícios atuais. 
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Neossinapsologia: os curtos-circuitos sinápticos promovidos por agentes extraconscien-

ciais; as neossinapses advindas da reeducação ideativa; as sinapses neuroniais automáticas  

a partir de interpretações seculares não recicladas; as sinapses de pensamentos viciados; as neos-

sinapses podendo promover ações exemplaristas assistenciais. 

Ciclologia: o ciclo inspirações extrafísicas nosológicas–monoideísmo patológico; o ci-

clo vítima-algoz; o ciclo de recorrência da patologia não tratada; o ciclo mentiras-fantasias-de-

lírios; o ciclo gatilhos patológicos–recaída da patologia. 

Binomiologia: o binômio consciência saudável–consciência pacífica; o binômio mente 

sã–corpo são; o binômio estabilidade mental–estabilidade consciencial; o binômio autocrítica- 

-autoterapia; o binômio intencionalidade qualificada–holopensene saudável; o binômio imorali-

dade-amoralidade; o binômio manicômio judiciário–contenções conscienciais intrafísicas; o bi-

nômio anorexia-bulimia; o binômio pedofilia–transtornos sexuais; o binômio forma-conteúdo nas 

manifestações psicossomáticas. 

Interaciologia: a interação Holobiografia-Parageneticologia-Geneticologia; a intera-

ção cérebro-paracérebro; a interação ferida psicossomática–memória emocional; a interação 

autassédio-heterassédio nos gatilhos psicopatológicos; a interação dos veículos do holossoma na 

manifestação da psicopatologia consciencial; a interação mecanismo de funcionamento da cons-

ciência–Geneticologia; a interação Epigeneticologia-Geneticologia-Parageneticologia na mani-

festação psiquiátrica; a interação Psiquiatria-Parapsiquiatria. 

Crescendologia: o crescendo dos surtos conscienciais; o crescendo dos bloqueios corti-

cais negligenciados; o crescendo do ressurgimento intrafísico de patologias conscienciais oriun-

das da reurbex; o crescendo das autocorrupções a fim de manter os autenganos; o crescendo da 

defesa de patologias intraconscienciais não enfrentadas; o crescendo da apresentação da psico-

patologia a partir da negligência aos traços e mecanismos intraconscienciais doentios; o cres-

cendo da cronicificação das ideias antievolutivas a partir da teimosia. 

Trinomiologia: o trinômio erro-engano-omissão; o trinômio mágoa–ideias punitivas– 

–interprisão grupocármica. 

Polinomiologia: o polinômio temperamento melancólico–temperamento colérico–tem-

peramento sanguíneo–temperamento fleumático. 

Antagonismologia: o antagonismo interpretação fantasiosa / interpretação racional;  

o antagonismo delírio / realidade; o antagonismo loucura / logicidade; o antagonismo autencap-

sulamento patológico / autencapsulamento sadio; o antagonismo heterodomínio sexual / autodo-

mínio sexual; o antagonismo desorganização consciencial / organização ideativa; o antagonismo 

conflito íntimo / equilíbrio íntimo; o antagonismo impulsividade / ponderação; o antagonismo 

ausência de empatia / interassistência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin voluntária com transtorno psiquiátrico ser  

a maior beneficiária da atividade interassistencial proexoterápica. 

Politicologia: as políticas públicas de Saúde Mental; o estudo psicopatológico das cons-

ciências políticas. 

Legislogia: as leis egocármicas; as leis grupocármicas; a lei de ação e reação com base 

nas escolhas do passado; a lei de afinidade consciencial; as leis do Paradireito incidindo na liber-

dade consciencial; as leis do Direito incutindo restringimento da manifestação intrafísica; as leis 

da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a egofilia; a neofilia; a biofilia; a bibliofilia; a neopensenofilia. 

Fobiologia: a algofobia; a tanatofobia; as fobias específicas. 

Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome depressiva; a síndrome ansiosa;  

a síndrome cíclica; a síndrome delirante-alucinatória; a síndrome demencial; a síndrome de abs-

tinência fisiológica; a síndrome de abstinência parafisiológica; a síndrome de abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); as síndromes silenciosas. 

Maniologia: a megalomania; a mitomania; a riscomania. 

Holotecologia: a medicinoteca; a psicologoteca; a mnemoteca; a psicossomatoteca;  

a energoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapsiquiatria; a Consciencioterapeuticologia; a Paraetiologia 

Psicopatológica; a Parageneticologia; a Psicossomatologia; a Traumatologia; a Neurociência;  

a Cerebrologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Temperamentologia; a Pensenologia; a Paracerebro-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; 

a conscin multívola; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; 

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o paciente psiquiátrico; o distímico; o depressivo; o ansioso; o anoréxi-

co; o bulímico; o fóbico; o esquizofrênico; o psicótico; o bipolar; o demente; o alcoolista; o de-

pendente químico; o farmacodependente; o psicopata; o homossexual; o ninfomaníaco; o ídolo 

promíscuo; o bizarro; o esquisito; o louco; o fanático; o marginalizado; o epilético; o evoluciente; 

o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o intermissivista; o tenepessista; o vampiro energético; o ti-

rano; o instável; o autoritário; o multívola; o temperamental; o trafarão; o infantil; o imaturo;  

o impulsivo; o instável; o imprevisível; o agressivo; o apriorista; o ignorante; o assediado; o muti-

lado cosmoético; o amoral; o borderline. 

 

Femininologia: a paciente psiquiátrica; a distímica; a depressiva; a ansiosa; a anoréxica; 

a bulímica; a fóbica; a esquizofrênica; a psicótica; a bipolar; a demente; a alcoolista; a dependente 

química; a farmacodependente; a psicopata; a lésbica; a ninfomaníaca; a musa promíscua; a bizar-

ra; a esquisita; a louca; a fanática; a marginalizada; a epilética; a evoluciente; a psiquiatra; a cons-

ciencioterapeuta; a intermissivista; a tenepessista; a vampira energética; a tirana; a instável; a au-

toritária; a multívola; a temperamental; a trafarona; a infantil; a imatura; a impulsiva; a instável;  

a imprevisível; a agressiva; a apriorista; a ignorante; a assediada; a mutilada cosmoética; a amo-

ral; a borderline. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens insanus; o Homo sapiens 

pathopensenicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens desobsidiator; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parapsiquiatria Clínica = a análise e terapêutica da psicopatologia cons-

ciencial através de técnicas paraclínicas; Parapsiquiatria Cirúrgica = a análise e terapêutica da 

psicopatologia consciencial através de técnicas paracirúrgicas. 

 

Culturologia: a cultura da autovitimização; a cultura do culto às emoções; a cultura 

psicossomática; a cultura do entendimento apenas biológico da Psicopatologia; a cultura da ava-

liação da consciência a partir de especialidades distintas; a cultura da negligência ao enfrenta-

mento da patologia; a cultura de responsabilizar o outro pela própria cura. 

 

Compreensiologia. De acordo com a Conscienciologia, a consciência pode ser avaliada 

a partir da visão multidimensional, energética, seriexológica e holossomática. Deste modo, a aná-

lise da manifestação psicopatológica da consciência deverá ser ampliada para além da compreen-

são teórico-prática da Ciência Convencional, ou seja, da Medicina, da Psicologia, da Psiquiatria  

e da Neurociência. 

Neoespecialidade. Deste modo, surge a demanda de neoespecialidade intrafísica, a Para-

psiquiatria, a fim de favorecer os estudos, as pesquisas e as ações interassistenciais voltadas às 

consciências com transtornos psicopatológicos e parapsicopatólogicos. 
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Parapsiquiatria. Concernente à Parapesquisologia, os pilares básicos a serem investi-

gados, analisados e diagnosticados pela Parapsiquiatria são o temperamento e o pensene, variável 

de análise temperamental e unidade de medida da manifestação prática consciencial, do portador  

da psicopatologia. 

Temperamentologia. O temperamento da conscin ou consciex revela mecanismos de 

funcionamento, predileções, maneiras de manifestação, modo de autoprocessamento de atividades 

intraconscienciais e extraconscienciais, e tipos de pensenes, individualíssimos e resultantes da 

Holobiografologia, Geneticologia e Parageneticologia, podendo fornecer indícios de marcadores 

conscienciais psicopatológicos. 

Autopensenologia. Pelo princípio da indissociabilidade do pensamento, sentimento  

e energia, a manifestação consciencial, sendo ela silenciosa ou rufante, possibilita a compreensão 

mais detalhada do mecanismo de ação e reação da consciência, desnudando o core da intimidade 

consciencial. Pela Parapatologia, a sintomatologia psicopatológica é a ponta do iceberg da pato-

logia intraconsciencial. 

 

Analiticologia. De acordo com a Parapsiquiatria, a psicopatologia consciencial deverá 

ser avaliada, compreendida e tratada a partir de 5 enfoques, concernentes à especialidade, descri-

tos na ordem lógica: 

1.  Parassemiologia psicopatológica: o pensene padrão; a intencionalidade; o mecanis-

mo de funcionamento; o espectro psicopatológico. 

2.  Parafisiopatologia psicopatológica: a evocação psicossomática; a descoincidência 

patológica; o autassédio; o heterassédio. 

3.  Paraetiologia psicopatológica: o trauma seriexológico; a ferida psicossomática; a in-

fluência Paragenética-Genética-Mesologia. 

4.  Paraterapeuticologia psicopatológica: o macrossoma (time pills); a mudança de gê-

nero; a paracirurgia; a reciclagem da pensenidade. 

5.  Paraprofilaxiologia psicopatológica: o estado vibracional; a higiene mental; a ativi-

dade assistencial; a autovigilância do modus operandi. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Parapsiquiatria, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

02.  Conscin  anoréxica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Pacto  multidimensional:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

05.  Paraetiologia  Psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

06.  Personalidade  emocionalmente  instável:  Nosologia;  Nosográfico. 

07.  Prognóstico  pensênico:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

09.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  da  abstinência  parafisiológica:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

13.  Temperamento  distímico:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Vício:  Etologia;  Nosográfico. 
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A  PSICOPATOLOGIA  É  A  PONTA  DO  ICEBERG  DA  DOEN-
ÇA  INTRACONSCIENCIAL  DE  PARAGÊNESE  SERIEXOLÓGI-
CA,  URGINDO  A  COMPREENSÃO  PELA  PESQUISA  MULTI-
DIMENSIONAL  E  PARAETIOLÓGICA  DA  PARAPSIQUIATRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou a autanálise quanto à presença de ati-

tudes incoerentes com a lógica dos fatos? Já analisou a possibilidade da influência de traços do 

autotemperamento nas reações irracionais do dia a dia e a necessidade de abordagem parapsiquiá-

trica? 
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1.  Green, Vivian; A Loucura dos Reis (The Madness of Kings); revisoras Maryanne B. Linz; & Taís Montei-
ro; trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 463 p.; 16 caps.; 3 tabs.; 1 website; 21 x 13,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 

2006; páginas 7 a 144. 

2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

119, 122, 133, 220, 223, 226, 264, 274, 372, 376 a 378, 383 e 504. 
3.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do 1.572 p.; 1 blog; 

1 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5  

x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 447 a 449. 
4.  Idem; 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; página 1.398. 

 

A. C. G. 
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P A R A P S I Q U I S M O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquismo é a condição da consciência humana (conscin) capaz de 

vivenciar parapercepções além dos sentidos do corpo físico (soma), incluindo aí as parapercep-

ções energéticas da própria conscin (animicidade, Bioenergética, Energossomatologia), das proje-

ções conscienciais (projetabilidade lúcida, Projeciologia) e das consciexes (paranormalidade, Pa-

rapsicologia, Parapercepciologia), sendo especialidade da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do idio-

ma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parapercepciologia; Parapercuciência. 2.  Parapsicologia. 3.  Parapsi-

cobiofísica. 4.  Sensibilidade parapsíquica. 5.  Parafenomenologia. 

Neologia. Os 2 vocábulos autoparapsiquismo e heteroparapsiquismo são neologismos  

técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Antiparapsiquismo. 2.  Antiparapsicologia; percepciologia somática.  

3.  Psicologia. 4.  Biologia Humana. 5.  Sensibilidade somática. 6.  Fenomenologia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o parapensene; o cosmopensene; a cosmopensenidade; o holopensene pa-

rapsíquico. 

 

Fatologia: o desenvolvimento da memória; a pesquisa do detalhismo das sensações;  

a autodisponibilidade parapsíquica; o engajamento parafenomenológico; os bastidores do para-

psiquismo; as pararrealidades; as neorrealidades; a agendex pessoal; a ofiex pessoal; os ambien-

texes; as Sociexes; as comunexes; as Centrais Extrafísicas; as sistematizações parafenomênicas. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo; o parapsiquismo intelectual; o autoparapsiquismo;  

o heteroparapsiquismo; o parapsiquismo integral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parapsicologia;  

a Parapsicobiofísica; a Metapsíquica; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parafatuística; a Parace-

rebrologia; a Cosmoconscienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin parapsíquica; 

o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o cognopolita; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o epicon lúcido; o evoluciente; o in-

telectual; o escritor; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata; o maxidissidente;  

o minidissidente; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o projetor consciente; o reciclante existencial; o tertuliano. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a cognopolita; a conscienció-

loga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a epicon lúcida; a evoluciente; a in-

telectual; a escritora; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata; a maxidissidente;  

a minidissidente; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a projetora consciente; a reciclante existencial; a tertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoparapsiquismo = aquela condição relativa ao parapsiquismo da pes-

soa, em si; heteroparapsiquismo = aquela condição relativa ao parapsiquismo de outrem. 

 

Taxologia. Quanto às finalidades, o parapsiquismo pode ser racionalmente classificado 

em duas categorias básicas: 

1.  Centrífugo. O parapsiquismo centrífugo no qual a conscin busca sair de si a fim de 

perceber e ajudar aos outros. 

2.  Centrípeto. O parapsiquismo centrípeto tão somente atuante dentro da intraconscien-

cialidade da conscin, apenas para si mesma. 

 

Parapsicologia. Até certo ponto intrafísico, dentro do universo das Ciências Convencio-

nais, o parapsiquismo, referido aqui, tem relação estreita e identidade notável com a Parapsico-

logia. 

 

Caracterologia. As conscins podem ser classificadas em 3 categorias distintas quanto  

à Energossomatologia (Holochacralogia) e ao parapsiquismo (Holossomatologia): 

1.  Sadias. As conscins raras não sofredoras no desenvolvimento parapsíquico e sem 

qualquer tipo de assedialidade interconsciencial cronicificada, semipossessão interconsciencial 

continuada, em toda a existência intrafísica (lifetime). Sabem se defender e doar-se ao mesmo 

tempo, sem patologias. 

2.  Autodefensivas. As conscins intermediárias não sofredoras de assédios cronicifica-

dos, contudo autodefendendo-se o tempo todo, sem saberem doar-se à assistência aos demais. 

3.  Doentias. As conscins mais comuns sofredoras de assédios, semipossessões e posses-

sões ou mesmo período franco de loucura, podendo até ter sido internada em hospital psiquiátrico 

na fase inicial de desenvolvimento. 

 

CIs. Todas estas 3 categorias de conscins podem ter cursado os Cursos Intermissivos 

(CIs) no período intermissivo pré-ressomático. 

Mentalsomatologia. Inúmeras precognições são tão somente previsões malinterpretadas. 

Muito daquilo permanecendo indeterminando ou rotineiramente sem qualquer previsão, mesmo 

quanto aos 5 sentidos básicos do soma, pode ser identificado com antecedência através do para-

psiquismo atuante, pela multidimensionalidade consciencial ou por intermédio da mentalsomática 
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da conscin quando mais lúcida (epicon). A rigor, em geral as casualidades são derivadas, em pri-

meiro lugar, da ignorância das causalidades, principalmente indiretas. 

Casuística. Na rua, pequeno vaso de flores cai sobre a cabeça da conscin ao sair de casa 

para visitar o amigo. Dir-se-á ser o fato fruto do acaso. Contudo, não é bem assim. Pela matemati-

zação do acaso, a pessoa – sensitivo ectoplasta – estando predisposta aos acidentes de percurso 

parapsíquicos, ou aos fenômenos parapsíquicos de efeitos físicos (acidentes de percurso, macro-

PK destrutiva), pode ter atraído autopensênica ou energeticamente (ene) determinados objetos 

negativamente carregados ao derredor, dentro da atuação e dos princípios finalistas da sincronici-

dade onipresente (lei das probabilidades, princípio da incerteza, corolário do indeterminismo) re-

gendo os eventos humanos. Neste caso, o fato era inteiramente previsível à semelhança da identi-

ficação da ordem subjacente ao caos ou à entropia na compreensão do aparente incompreensível 

(Mateologia). 

 

Passividade. A passividade pessoal, quando autoconsciente, qual norma natural, sempre 

causa tensão na conscin sensitiva, antes da sessão parapsíquica pública, de qualquer modalidade 

fenomênica, e também relaxe ou euforia depois do evento, independentemente da qualidade das 

energias conscienciais (ECs) atuantes ou do nível da empatia existente entre a conscin sensitiva  

e a consciex amparadora. Parece lógico admitir terem ocorridos os fatos em razão da intensifica-

ção ou sobrecarga de impulsos do sistema nervoso central (SNC, soma). 

Lucidez. A conscin parapsíquica clarividente não consegue sentir espanto nem surpresa, 

por ser mais lúcida: os paraolhos substituem os olhos e os pontos cegos da visão humana. 

Indiferença. O parapsiquismo veterano conduz a conscin à indiferença quanto às láu-

reas, cargos, prestígios e distinções próprios da vida humana ou social, sem qualquer influência 

de alienação. A reação tem como causa a priorização do mais relevante ou prioritário quanto  

à evolução consciencial. 

Erro. Tal atitude de indiferença, no entanto, pode ser interpretada erroneamente pelas 

conscins, não desenvolvidas parapsiquicamente, como sendo timidez – mera doença – ou até mes-

mo pusilanimidade e covardia, não expressando a realidade intraconsciencial da pessoa, o epicon 

lúcido, por exemplo. 

Seriedade. O parapsiquismo ainda é mero ato de brincar de casinha, contexto infantil 

seguindo pela vida afora de milhões de adultos incapazes de comunicar seriedade aos contatos  

e experiências com as energias conscienciais, a clarividência e as próprias projeções conscientes. 

 

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 o parapsiquismo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

2.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

3.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

4.  Central  Extrafísica  de  Energia: Extrafisicologia;  Homeostático. 

5.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

6.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

7.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

 

O  PARAPSIQUISMO  É  INARREDÁVEL  PARA  A  CONS- 
CIÊNCIA,  CONSCIN  OU  CONSCIEX,  EM  QUAISQUER  CON- 

TEXTOS  E  INSTÂNCIAS  DAS  EXPERIÊNCIAS  INTRA  OU 

EXTRAFÍSICAS,  INDEPENDENTEMENTE  DA  AUTOLUCIDEZ. 
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Questionologia. Você vive com qual tipo de parapsiquismo? Chega a produzir fenôme-

nos enriquecedores para a própria vida intrafísica na consecução da programação existencial 

(proéxis)? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Atos que Desafiam a Morte. Título Original: Death Defying Acts. País: Reino Unido; & Austrália. Data: 

2007. Duração: 97 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês; & Húngaro. Cor: Colorido. Legen-

dado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Gillian Armstrong. Elenco: Guy Pearce; Catherine Zeta-Jones; Timothy 

Spall; Saoirse Ronan; Malcolm Shields; & Leni Harper. Produção: Chris Curling; & Marian Macgowan. Desenho de 

Produção: Gemma Jackson. Direção de Arte: Paul Inglis; & Anja Müller. Roteiro: Tony Grisoni; & Brian Ward. Foto-

grafia: Haris Zambarloukos. Música: Cezary Skubiszewski. Montagem: Nicholas Beauman. Cenografia: Anna Lynch-

Robinson. Efeitos Especiais: Atlab; & Postmodern. Companhia: Australian Film Finance Corporation (AFFC); Myriad 
Pictures; BBC Films; Zephyr Films; Macgowan Films; Cinemakers; Film Finance; Myriad Pictures; New South Wales 

Film and Television Office, The; UK Film Council; & Zephyr Films. Sinopse: O famoso ilusionista Harry Houdini chega 

a Edimburgo e oferece US$ 10 mil a quem conseguir entrar em contato com a mãe dele, já falecida. 
2.  Falando com os Mortos. Título Original: Living with the Dead. País: EUA. Data: 2002. Duração: 142 

min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 

DVD). Direção: Stephen Gyllenhaal. Elenco: Ted Danson; Mary Steenburgen; Diane Ladd; Michael Moriarty; & Queen 
Latifah. Produção: Preston Fischer. Desenho de Produção: Brent Thomas. Direção de Arte: Roxanne Methot. Roteiro: 

John Pielmeier, baseado no livro Talking to Heaven de James Van Praagh. Fotografia: Jeff Jur. Música: Normand Cor-

beil. Montagem: Neil Mandelberg. Cenografia: Mary-Lou Storey. Efeitos Especiais: Gajdecki Visual Effects (GVFX); 
& Toybox. Companhia: Columbia Broadcasting System (CBS); Gaslight Pictures; & Once Upon a Time Films. Outros 

dados: Filme produzido para TV; também conhecido pelo título Talking to Heaven. Sinopse: Desde criança James Van 

Praagh vê e fala com os mortos. Após muitos anos, James une-se à polícia para encontrar temido serial killer. 
3.  O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero: 

Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Latim; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; Toni Collette; & Olivia 
Williams. Produção: Kathleen Kennedy; Frank Marshall; & Barry Mendel. Desenho de Produção: Larry Fulton. Dire-

ção de Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak Fujimoto. Música: James Newton Howard. 

Montagem: Andrew Mondshein. Cenografia: Douglas A. Mowat; & Susannah McCarthy. Efeitos Especiais: Dream 
Quest Images; & Stan Winston Studio. Companhia: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; Kennedy/Marshall 

Company, The; Spyglass Entertainment. Sinopse: O garoto de 8 anos Cole Sear é assombrado pelo fato de ver pessoas já 

mortas. Muito assustado, ele só conseguirá falar sobre o assunto com o psicólogo infantil Malcolm Crowe. 
4.  Salvo pela Luz. Título Original: Saved by the Light. País: EUA. Data: 1995. Duração: 96 min. Gênero: 

Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Lewis Teague. Elenco: Eric Roberts; Don 

McManus; K. Callan; & Lynette Walden. Produção: Ken Raskoff. Roteiro: John Mandel, baseado na obra Saved by the 
Light de Dannion Brinkley. Música: Patrick Williams. Montagem: Tina Hirsch. Companhia: Four Point Entertainment. 

Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Dannion sofre experiência de quase morte e depois de passar pelo fe-

nômeno, começa a ter vivências parapsíquicas e a mudar de maneira radical a própria vida. 
5.  Um Olhar na Escuridão. Título Original: They Watch. País: França; & EUA. Data: 1993. Duração: 100 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: John 

Korty. Elenco: Patrick Bergin; Vanessa Redgrave; Valerie Mahaffey; Nancy Moore Atchison; Rutanya Alda; & Brandlyn 
Whitaker. Produção: Bridget Terry. Desenho de Produção: Vaughan Edwards. Roteiro: Edithe Swensen, baseada na 

obra de Rudyard Kipling. Fotografia: Hiro Narita. Música: Gerald Gouriet. Montagem: Jim Oliver. Cenografia: Sara 

Andrews. Companhia: Bridget Terry Productions; France 2 (FR2); France 3 (FR 3); Société Française de Production 
(SFP); & Taurus Films. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Pai sofre muito com a perda da filha em aci-

dente automobilístico. Entretanto, peculiar senhora cega irá conseguir ajudá-lo. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo: Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 140, 154, 202, 210, 259, 341, e 681. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 224 e 1.100. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;  

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 24, 257, 315, 

320, 583, 663, 698, 794, 799 e 877. 
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P A R A P S I Q U I S M O    DE S P E R C E B I D O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquismo despercebido é a condição ou autovivência da conscin, 

homem ou mulher, de fenômenos parapsíquicos ou parapercepções, no entanto, passados batidos, 

sem a autoconsciência dos parafatos e das amplas consequências existenciais e evolutivas geradas 

pelas experiências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do idio-

ma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no 

Século XIX. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”.  

O vocábulo percebido deriva também do idioma Latim, percipere, “perceber; observar; conhecer 

por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar; reparar; colher”. Apareceu 

no Século XIII. A palavra despercebido surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Parapsiquismo desapercebido. 2.  Parapsiquismo inconsciente. 3.  Pa-

rapsiquismo menosprezado. 4.  Parafatuística despercebida. 5.  Paraperceptibilidade não obser-

vada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo parapsiquis-

mo: parapsicoteca; parapsíquica; parapsíquico; parapsiquismo; parapsiquista. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapsiquismo despercebido, parapsiquismo des-

percebido específico e parapsiquismo despercebido geral são neologismos técnicos da Paraper-

cepciologia. 

Antonimologia: 1.  Parapsiquismo percebido. 2.  Parapsiquismo consciente. 3.  Parapsi-

quismo lúcido. 4.  Parafatuística notada. 5.  Paraperceptibilidade observada. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o rapport consciex-conscin. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da holome-

mória pessoal (Holomnemônica). 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares, interrelacionados, sintetizando 

o tema: – Parapsiquismo: parajanela interconsciencial. Parapsiquismo: paraporta interdimen-

sional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o acriticismo; a ausência do recolhimento íntimo e da autorreflexão; a mono-

visão existencial; a omissão deficitária. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo despercebido; o despercebimento paraperceptivo; a con-

dição da semiesterilidade do parapsiquismo; o conteúdo dos parafenômenos; a necessidade teática 

da Autoconscienciometrologia Parapsíquica; a Hermenêutica da Parafatologia; a paranatomização  

e parafisiologia pontuais, minuciosas, dos parafenômenos; as paranuanças; as parocorrências pa-

rapsíquicas sutis nos eventos conscienciológicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Binomiologia: o binômio autodisposição-autorreação; o binômio concentração mental–

–atenção dividida; o binômio parafato-simulcognição. 

Trinomiologia: o trinômio local-holopensene-cosmovisão; o trinômio ofiex-dimenex- 

-reurbex; o trinômio prospecções-constatações-verpons; o trinômio interconsciencialidade-inter-

compreensão-intercooperação; o trinômio sentidos somáticos–atributos conscienciais–autopara-

percepções. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação / 

sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro. 

Filiologia: a cogniciofilia; a parapsicofilia; a xenofilia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da hipomnésia; a síndrome da 

dispersão consciencial. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a epicentroteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafatologia Parapsíquica; a Parafenome-

nologia; a Parafatuística; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Au-

topriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; 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 parapsychicus; o Homo sapiens parapsychologicus;  

o Homo sapiens paraphaenomenologicus. 

 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16789 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsiquismo despercebido específico = o da conscin portadora de úni-

ca, mas evidente modalidade de fenômeno paraperceptivo; parapsiquismo despercebido geral =  

o da conscin portadora de várias modalidades de fenômenos paraperceptivos. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 fatos ou autovivências passadas despercebidas, porém capazes de você já ter vivenciado 

sem correlacionar com as próprias sensibilidades parapsíquicas: 

01.  Autencapsulamentos: blindagens energéticas, pessoais, inconscientes e coexisten-

tes ao modo de biombos ou cercas extrafísicas. 

02.  Autorrevezamentos: multiexistenciais produtivos. 

03.  Energias: as ECs residuais ou gravitantes em objetos pessoais e holopensenes am-

bientais da conscin sem serem identificados pela própria. 

04.  Epicentrismos: atuações pessoais, na condição de epicentro consciencial – epicon 

homem ou mulher – inclusive com minipsicofonias, sem se dar conta. 

05.  Macrossoma: pararrecurso pessoal, contudo ainda ignorado. 

06.  Prospectivas: fatos previstos devido inspirações extrafísicas, dentro do universo do 

amparo de função, confundidos com meras especulações intelectuais. 

07.  Retrocognições: lembranças de vidas prévias confundidas com os fatos desta vida 

humana. 

08.  Simulcognições: assistenciais, com os entes queridos. 

09.  Sinalética: sinais pessoais parapsíquicos existentes, mas ainda não identificados. 

10.  Sincronicidades: ocorrências de fenômenos sincrônicos ou concomitantes na estru-

tura da própria vida, passados batidos ou desapercebidos. 

 

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 o parapsiquismo despercebido, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

02.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

05.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

09.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  PARAPSIQUISMO  DESPERCEBIDO   
É  MUITO  MAIS  COMUM  ENTRE  OS  INTERMISSIVISTAS, 

HOMENS  E  MULHERES,  DA  COGNÓPOLIS,  EM  FUNÇÃO 

DAS  FASES  DE  DESENVOLVIMENTO  PARAPERCEPTIVO. 
 

Questionologia. Já ocorreu com você algum fenômeno parapsíquico, com toda certeza, 

passado batido? Qual a providência tomada por você, daí em diante, a fim de sanar tal desa-

tenção? 
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P A R A P S I Q U I S M O    G I N O S S O M Á T I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquismo ginossomático é a faculdade parapsíquica avançada vi-

venciada pela conscin mulher, mentalsomática, capaz de auxiliar na superação de dificuldades  

e desafios das pressões sociais e holossomáticas inerentes ao soma feminino, priorizando a inte-

rassistencialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do idio-

ma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no 

Século XIX. O elemento de composição gin(o) provém igualmente do idioma Grego, gynaik(o), 

gyn-, de gyne, “mulher; fêmea”. Foi introduzido na Linguagem Científica Internacional a partir 

do Século XIX. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Gre-

go, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parapercepciologia ginossomática. 2.  Parapsiquismo feminil.  

3.  Sensitividade parapsíquica feminina. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapsiquismo ginossomático, parapsiquismo gi-

nossomático inicial e parapsiquismo ginossomático avançado são neologismos técnicos da Para-

percepciologia. 

Antonimologia: 1.  Antiparapsiquismo ginossomático. 2.  Parapsiquismo androssomáti-

co. 3.  Parapsiquismo infantil. 4.  Psicologia feminina. 5.  Biologia da mulher. 

Estrangeirismologia: o strong profile feminino; o feeling ginossomático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mulher parapsíquica; o holopensene pessoal da 

interassistencialidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: as pesquisas sobre o parapsiquismo ginossomático; o conteúdo dos fenôme-

nos; a gestação consciencial; o autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas; as múltiplas 

inteligências da mulher parapsíquica; a vivência do paradigma consciencial; a aplicação teática da 

inteligência evolutiva (IE); a superação da competição feminina; a eliminação da inveja feminina; 

o domínio dos desafios somáticos; a suplantação da pressão da Socin Patológica repressora; o fato 

de assumir a real identidade consciencial; a eliminação da lacrimação; o ato de abrir mão do com-

portamento melífluo; a prática do sexo diário para otimizar as energias conscienciais (EC); o uso 

saudável do holossoma; a eliminação das apriorismoses; a autaceitação; o aproveitamento inteli-

gente do ginossoma; a vivência consciencial sobrepairando o próprio gênero; a intensificação das 

requisições assistenciais alheias; a antimaternidade sadia; o uso inteligente do laringochacra na 

interassistência; a superação da cultura mesológica da mulher frágil e submissa; a anulação da 

satisfação malévola; o sobrepairamento à exigência do soma perfeito de acordo com os valores 

intrafísicos patológicos; a lucidez diante do mundo das aparências; o descarte das cobranças 

sociais multimilenares relativas à mulher; a interassistencialidade vivida; o ato de superar a baixa 

autestima intelectual feminina; a autossuperação diante dos desafios da vida intrafísica exigidos 

da mulher pela Socin Patológica. 
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Parafatologia: o parapsiquismo ginossomático; o parapsiquismo intelectual da mulher 

mentalsomática; o autoparapsiquismo feminino; a fixação do parapsiquismo no ginossoma; os 

bastidores do parapsiquismo; a aplicação inteligente do laringochacra na evitação da ansiedade de 

comunicar parafatos e parafenômenos em relação às pessoas, ambientes e oportunidades; os hábi-

tos parapsíquicos; a rotina útil de viver multidimensionalmente; a supressão dos assédios inter-

conscienciais; as pararrealidades; o paravisual feminino das amparadoras e Serenonas; as neorrea-

lidades; as consciexes femininas doadoras de energias; o ginoectoplasma; o extrapolacionismo 

parapsíquico sadio; a autodisponibilidade parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a contribuição teática para consolidação do parapsiquismo sadio no planeta; a desper-

ticidade; as ideias inatas; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático avançado; o parapsiquismo 

maduro; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os dicionários cerebrais desenvolvidos primordialmen-

te para a captação avançada de informações parapsíquicas; as parexperimentações cosmoéticas;  

o parapsiquismo integral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a primazia do compro-

misso com a paraprocedência pessoal; a tenepes 24 horas; a ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autesforço cosmoético–exemplarismo evolutivo; o siner-

gismo vontade vigorosa–determinação cosmoética–destemor autexpositivo. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade parapsíquica; o princípio da des-

crença (PD); o princípio dinâmico da evolução consciencial; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria e prática do parapsi-

quismo. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade interassistencial; as técnicas da projetabilidade 

lúcida (PL); a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem intraconsciencial; a técni-

ca da reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente; a técnica pedagógica espontânea 

do autexemplo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da cosmocons-

ciência; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinaléti-

ca energética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencio-

lógico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Maxiproexo-

logia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas. 

Efeitologia: os efeitos motivadores da verbação evolutiva. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses; a aquisição das neossinapses nas práticas 

diárias da tenepes; a catálise das neossinapses parapsíquicas; as neossinapses paraperceptivas; 

o desenvolvimento de neossinapses volitivas; as neossinapses geradas pela projetabilidade lú-

cida. 

Ciclologia: o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo sensações somáticas– 

–atributos mentaissomáticos–parapercepções avançadas. 

Enumerologia: a invéxis; o voluntariado; a docência conscienciológica; o parapsiquis-

mo mentalsomático; a tenepes; a megagescon; a projetabilidade lúcida; a desperticidade; a semi-

consciexialidade; o enciclopedismo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica; 

o binômio magnitude-discrição; o binômio autoparapsiquismo avançado–equilíbrio holossomá-

tico; o binômio autorreflexão crítica–Coerenciologia. 

Interaciologia: a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial; a interação holomemória-intermissão; a interação fatos-parafatos; a interação 

fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a interação íntima vivências-paravivência; a interação 

realidade-pararrealidade. 
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Crescendologia: o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo calculis-

mo cosmoético–resultados evolutivos indeléveis; o crescendo assistido-assistente; o crescendo 

monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes– 

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal;  

o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmali-

dade-policarmalidade; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multdimensional Interas-

sistencial; o crescendo cronológico necessário ao domínio somático e energossomático a cada 

ressoma; o crescendo de desenvolvimento tenepessológico até a tenepes 24 horas. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinô-

mio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; 

o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio descoberta-responsa-

bilidade-exemplarismo. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência a varejo / interassistência no atacado;  

o antagonismo cerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo 

autonomia egoísta / autonomia altruísta; o antagonismo poder temporal / autoridade cosmoética; 

o antagonismo verpon / dogmatismo; o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodi-

mensional; o antagonismo explicitação / acobertamento. 

Paradoxologia: o paradoxo delicadeza-firmeza. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a cosmocracia;  

a evoluciocracia; a meritocracia; a ginecocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a sociofilia; a mentalsomatofilia; a parapsicofilia;  

a ginecofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a ginecofobia; a assistenciofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome de Poliana; o ato de abrir mão da síndrome 

de princesa. 

Mitologia: a queda definitiva do mito da solidão; o mito do sexo frágil. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a ginoteca; a logicoteca; a cognoteca; a epicentroteca;  

a cosmoeticoteca; a coerencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Ginossomatologia; a Evoluciologia; a Epi-

centrologia; a Despertologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Coerenciologia; a Descren-

ciologia; a Parafenomenologia; a Parapsicologia; a Parapsicobiofísica; a Metapsíquica; a Tene-

pessologia; a Ofiexologia; a Parafatuística; a Paracerebrologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin parapsíquica; a conscin assistencial; a conscin lúcida; a consciex; 

a semiconsciex; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista; a conscin large. 

 

Masculinologia: o sensitivo motivador; o estimulador de pesquisas; o provocador de pa-

rafenômenos; o catalisador intelectual; o teleguiado autocrítico; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; 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 dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a sensitiva motivadora; a estimuladora de pesquisas; a provocadora de 

parafenômenos; a catalisadora intelectual; a teleguiada autocrítica; a acoplamentista; a agente 
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retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivis-

ta; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; 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 parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sa-

piens encyclopaedicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsiquismo ginossomático inicial = a condição da mulher parapsí-

quica executora dos 20 estados vibracionais diários; parapsiquismo ginossomático avançado 

= a condição da mulher inversora, epicon e autora de megagescon. 

 

Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva; a cultura do exemplarismo cosmo-

ético. 

 

Taxologia. No universo da Experimentologia, eis, por exemplo, 3 tipos femininos, em 

ordem crescente quanto à interassistencialidade e holomaturidade da paraperceptibilidade femi-

nina: 

1.  Pitonisas. A parapercepção calcada em profecias e verdades absolutas, induzida por 

gases, no Oráculo de Delfos na Grécia Antiga. 

2.  Mulheres médiuns. A parapercepção tendo como fator principal o fenômeno em si  

e o assistencialismo (tacon). 

3.  Conscienciólogas parapsíquicas. O parapsiquismo intelectual com o predomínio da 

tares e da autevolução lúcida. 

 

Amparadoras. Eis, na ordem alfabética, 7 personalidades amparadoras, com paravisual 

feminino, exemplaristas do parapsiquismo: 

1.  Aragonesa. Amparadora com paravisual de retrovida portuguesa. 

2.  Chinesinha. Amparadora com paravisual de criança em retrovida chinesa. 

3.  Eliotis. Amparadora com paravisual em retrovida alemã, especialista na ectoplasmia 

a partir da fitoenergia. 

4.  Monja. Serenona com paravisual de retrovida espanhola. 

5.  Rosa dos Ventos. Serenona com paravisual de fazendeira. 

6.  Rose Garden. Amparadora com paravisual de retrovida chinesa. 

7.  Veroneza. Amparadora com paravisual de retrovida italiana. 

 

Oportunidade. As pesquisas retrocognitivas mostram o avanço dos inúmeros subsídios 

e informações para o autodomínio ginossomático. Da mesma forma, nunca foi tão propício o uso 

do parapsiquismo de maneira madura, interassistencial, com domínio do psicossoma a fim de 

ampliar a vivência da real identidade da consciência. 

Megafoco. Consoante à Autevoluciologia, a megaprioridade da mulher atilada é a dedi-

cação incansável à leitura e escrita tarística, simultânea ao desenvolvimento do parapsiquismo 

interassistencial. 

Traforologia. Mesmo com toda a complexidade do soma feminino, a mulher mentalso-

mática sabe tirar proveito dos trafores e habilidades oferecidas pelo ginossoma a fim de alavancar  

a autodesperticidade. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapsiquismo ginossomático, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

06.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

08.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 

09.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Pararrealidade  conscienciológica:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

15.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  DO  PARAPSIQUISMO  GINOSSOMÁTICO  SO-
BREPAIRA  O  GÊNERO  SOMÁTICO  POR  MEIO  DA  POSTU-
RA  ANTICONFLITIVA  E  INTERASSISTENCIAL,  ANTE  OS  IDI-
OTISMOS  MISÓGINOS  SECULARES  IMPOSTOS  À  MULHER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se considera vítima das questões somáticas 

ou já utiliza o próprio gênero de modo inteligente, assumindo a real identidade parapsíquica? 

Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Broad, William J.; O Oráculo: O Segredo da Antiga Delfos; 350 p.; 7 caps.; 1 prólogo; 1 epílogo; 24 ilus.; 

2 índices; 16 x 23 cm; glos.: 138 termos; 133 refs.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 21 a 112. 
2.  Loureiro, Carlos Bernardo; As Mulheres Médiuns; 464 p.; 108 caps.; 1 sumário; 13 x 18 cm; 2a Ed.; Fede-

ração Espírita Brasileira (FEB); Brasília, DF; 1996; páginas 21 a 193. 

 

P. P. 
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P A R A P S I Q U I S M O    I N T E L E C T U A L  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquismo intelectual é o emprego das parapercepções teáticas pela 

conscin por meio da detecção e aplicação dos recursos e das modalidades dos fenômenos da Para-

percepciologia e dos parafatos, ou ocorrências multidimensionais, atuando a partir do mentalsoma 

de modo racional, lógico, homeostático e interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do idio-

ma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no 

Século XIX. O vocábulo intelectual deriva do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligên-

cia”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Parapsiquismo racional. 2.  Parapercuciência lógica. 3.  Sensibilidade 

parapsíquica mentalsomática. 4.  Parapsiquismo desassediador. 

Neologia. As duas expressões compostas miniparapsiquismo intelectual e maxiparapsi-

quismo intelectual são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Antiparapsiquismo intelectual. 2.  Parapsiquismo cerebelar. 3.  Per-

cepciologia somática. 4.  Parapsiquismo assediador. 5.  Parapsiquismo emocional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parapsiquis-

mo: megaporta interdimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene parapsíquico; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: as pesquisas parapsíquicas; a catálise intelectual; o conteúdo dos fenômenos; 

o paradigma consciencial; os hábitos mentaissomáticos. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo intelectual; a autodisponibilidade parapsíquica; o enga-

jamento parafenomenológico; os bastidores do parapsiquismo; as pararrealidades; as neorrealida-

des; a agendex pessoal; a ofiex pessoal; os ambientexes; as Sociexes; as comunexes; os evente-

xes; as Centrais Extrafísicas; as sistematizações parafenomênicas; o extrapolacionismo parapsí-

quico sadio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

Serenarium. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parapsicologia;  

a Parapsicobiofísica; a Metapsíquica; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parafatuística; a Parace-

rebrologia; a Cosmoconscienciologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16796 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin parapsíquica; as consciexes; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o sensitivo motivador; o estimulador de pesquisas; o promotor cultural; 

o provocador de parafenômenos; o catalisador intelectual; os amparadores extrafísicos; o teleguia-

do autocrítico. 

 

Femininologia: a sensitiva motivadora; a estimuladora de pesquisas; a promotora cultu-

ral; a provocadora de parafenômenos; a catalisadora intelectual; as amparadoras extrafísicas; a te-

leguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparapsiquismo intelectual = quem recebe as mensagens parafenomê-

nicas para uso exclusivamente pessoal; maxiparapsiquismo intelectual = quem recebe as mensa-

gens parafenomênicas, interassistenciais, em favor da melhoria da Humanidade. 

 

Taxologia. No universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

a tabela com 35 cotejos entre o parapsiquismo cerebelar e o parapsiquismo intelectual: 

 

Tabela  –  Cotejos  Paraperceptivos  Evolutivos 

 

N
os

 Parapsiquismo  Cerebelar Parapsiquismo  Intelectual 

01. Adulto no porão consciencial  Inversor existencial 

02. Aliciador do populismo (Politicologia)  Informador da Descrenciologia 

03. Ansiosismo (surtos)  Comedimento 

04. Autossensibilidade parapsíquica mínima  Sinalética energética e parapsíquica 

05. Busca do voto de pobreza  Busca do pé-de-meia sustentável 

06. Clarividência comum  Pangrafia autoconsciente 

07. Conduta-padrão vulgar  Conduta-exceção evolutiva 

08. Consciênçula (protoconsciência)  Epicon lúcido 

09. Conscin crédula  Conscin omniquestionadora 

10. Conscin sem proéxis  Conscin maxiproexista 

11. Conteúdo primário  Conteúdo avançado 

12. Deificador tradicional  Refutador cosmoético 

13. Dependente inconsciente  Minipeça lúcida interassistencial 

14. Dessoma prematura  Jubileu parapsíquico 

15. Estado vibracional (EV)  Central Extrafísica de Energia (CEE) 

16. Euforia intrafísica (euforin)  Ciclo de primeneres (cipriene) 

17. Facciosismo ideológico  Holofilosofia (Universalismo) 
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N
os

 Parapsiquismo  Cerebelar Parapsiquismo  Intelectual 

18. Heterassedialidade  Autodesperticidade 

19. Holopensene pessoal místico  Holopensene pessoal racional 

20. Imaturidade (fraudes, mistificações)  Código pessoal de Cosmoética (CPC) 

21. Isca humana inconsciente  Isca humana lúcida 

22. Manifestação fenomênica  Manifestação evolutiva 

23. Mediocridade apedeuta  Inteligência evolutiva (IE) 

24. Mesmice existencial (mesméxis)  Extrapolacionismo evolutivo 

25. Parapatologia holossomática  Homeostasia holossomática 

26. Passividade robótica inconsciente  Passividade co-ativa lúcida 

27. Pessoa ansiosa  Pessoa eutímica 

28. Pessoa pusilânime (falsa humildade)  Pessoa segura (modéstia sincera) 

29. Praticante da tacon (religiosidade)  Praticante da tares (ofiexologia) 

30. Predomínio da Subcerebrologia  Predomínio da Paracerebrologia 

31. Predomínio do psicossoma  Predomínio do mentalsoma 

32. Sensitivo heterocobaia  Autocobaia pesquisadora 

33. Senso comum (popular)  Autodiscernimento 

34. Soma pessoal comum  Macrossoma pessoal 

35. Varejismo consciencial  Atacadismo consciencial 

 

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 o parapsiquismo intelectual, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

2.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

3.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

4.  Central  Extrafísica  de  Energia: Extrafisicologia;  Homeostático. 

5.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

6.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

7.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

 

O  PARAPSIQUISMO  INTELECTUAL  É  FERRAMENTA  SEM 

IGUAL,  INTEIRAMENTE  SINGULAR,  QUANTO  À  DINAMIZA-
ÇÃO  DA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIN,  EM  SI,  E  DAS  CONS- 

CINS,  EM  GRUPO,  NO  UNIVERSO  DA  MAXIPROÉXIS. 
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Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto ao parapsiquismo intelectual? Quais produções evolutivas pessoais você 

apresenta em relação ao parapsiquismo em geral? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo: Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 140, 154, 202, 210, 259, 341, e 681. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 224 e 1.100. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 24, 257, 315, 320, 583, 

663, 698, 794, 799 e 877. 
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P A R A P S I Q U I S M O    P A R A P R O X Ê M I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquismo paraproxêmico é a ocorrência paraperceptiva, sofisticada, 

de contraponto, envolvendo, além da consciência, necessariamente as dimensões conscienciais, 

ou seja, a Proxêmica, humana, e a Paraproxêmica, a partir da dimener, simultaneamente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do 

idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu 

no Século XIX. A palavra proxêmica provém do idioma Inglês, proxemics, “proxêmica”, de pro-

ximity, “proximidade”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Parapsiquismo contraponteado. 2.  Parapsiquismo complexo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo proxêmica: 

Neoproxêmica; proxemática; proxemático; Paraproxêmica; paraproxêmico; proxêmico. 

Neologia. As 3 expressões compostas parapsiquismo paraproxêmico, parapsiquismo pa-

raproxêmico pessoal e parapsiquismo paraproxêmico alheio são neologismos técnicos da Para-

percepciologia. 

Antonimologia: 1.  Parapsiquismo simples. 2.  Parapsiquismo primário. 

Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-  

-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre; o Para-

perceptarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; o abertismo autopensênico; a ex-

trapolação pensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade; a polipensenização; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os holomnemopense-

nes; a holomnemopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o holopensene da autocientificidade 

conscienciológica. 

 

Fatologia: os fenômenos físicos e extrafísicos espaciais. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo paraproxêmico; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o surgimento do parapsiquismo 

paraproxêmico fixado na vida da consciência a partir da condição evolutiva da semiconsciexiali-

dade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmoniza-

das; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da auto-

pensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;  

o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergis-

mo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o prin-
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cípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio funda-

mental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo  

a paraperceptibilidade interassistencial. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria  

e a prática do autodidatismo permanente. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;  

a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colé-

gio Invisível dos Parapsiquistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios Invisíveis 

da Ciência e da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento 

da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de am-

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exem-

plificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscien-

ciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação 

conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação 

/ sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;  

a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parapsicologia;  

a Parapsicobiofísica; a Metapsíquica; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parafatuística; a Parace-

rebrologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens ener-

gossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens 

paraproxemicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsiquismo paraproxêmico pessoal = o parafenômeno da autobiloca-

ção lúcida; parapsiquismo paraproxêmico alheio = o parafenômeno da identificação indiscutível 

da personalidade consecutiva. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

Tipologia. Segundo a Multidimensiologia, os parafenômenos conscienciais podem ser 

classificados em 3 categorias básicas, listados na ordem funcional: 

1.  Parafenômenos conscienciais. 

2.  Parafenômenos paraproxêmicos. 

3.  Parafenômenos cronêmicos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

modalidades de parafenômenos componentes do contexto do parapsiquismo paraproxêmico: 

01.  Autobilocação consciencial lúcida: a autoconsciência da conscin ao mesmo tempo 

na base intrafísica e na parabase (extrafísica). 

02.  Autodecolagem lúcida: a participação da conscin em eventex a partir da base intra-

física; a descoincidência holossomática; a projetabilidade lúcida (PL). 

03.  Central Extrafísica: a recepção das emissões da Central; a visita da conscin à Cen-

tral; a relação com a autoparaprocedência (extrafísica). 

04.  Identidade extra: pesquisada e reconhecida nas dimensões extrafísica e humana. 

05.  Iscagem interconsciencial: a condição da isca lúcida interconscins e intercons-

ciexes (conscin projetada; resgates extrafísicos). 

06.  Monólogo psicofônico: ocorrência desta e da outra dimensão extrafísica crosta  

a crosta. 

07.  Oficina extrafísica (ofiex) pessoal: a interassistencialidade a partir da parabase (ex-

trafísica). 

08.  Personalidade consecutiva: identificada nas dimensões extrafísica e humana. 

09.  Semiconsciexialidade: a vivência parapsíquica do Homo sapiens semiextraphy-

sicus. 
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10.  Teleguiamento extrafísico: a vivência parapsíquica do Homo sapiens teleguiatus. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapsiquismo paraproxêmico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

06.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

07.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

12.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

13.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

OS  FENÔMENOS  DO  PARAPSIQUISMO  PARAPROXÊMI- 
CO  SÃO  AS  MAIORES  AUTOCOMPROVAÇÕES  TEÁTICAS 
DA  CONDIÇÃO  TRANSCENDENTE  DA  MULTIDIMENSIONA-

LIDADE  DA  PRÓPRIA  VIDA  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou fenômenos parapsíquicos parapro-

xêmicos? Quais? 
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P A R A P S I Q U I S M O    V E R B E T O G R Á F I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquismo verbetográfico é a aplicação e desenvolvimento da para-

perceptibilidade lúcida na concepção, escrita, revisão e defesa de neoverbetes pessoais para a En-

ciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este 

do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Sur-

giu no Século XIX. O vocábulo verbo provém do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; ter-

mo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminuti-

vo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O segundo elemento de compo-

sição grafia deriva do idioma Grego, graphe, escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Paraperceptibilidade verbetográfica. 2.  Sensibilidade parapsíquica 

verbetográfica. 3.  Parapsiquismo enciclopédico. 4.  Parapsiquismo mentalsomático no verbeto-

rado.  

Neologia. As 3 expressões compostas parapsiquismo verbetográfico, parapsiquismo 

verbetográfico básico e parapsiquismo verbetográfico avançado são neologismos técnicos da Pa-

rapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Monovisão verbetográfica. 2.  Percepção eletronótica na escrita de 

verbetes. 3.  Antiparapsiquismo verbetográfico. 4.  Travão parapsíquico na escrita de verbete. 

Estrangeirismologia: os insights na composição e defesa do verbete; o rapport energéti-

co com consciências assistíveis; a primener enquanto post scriptum verbetológico; o know-how 

verbetográfico; o Autopesquisarium; o Verbetarium; o Tenepessarium; o Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à aplicação do paracérebro na escrita verbetográfica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; o holopensene pessoal da para-

perceptibilidade; o holopensene pessoal da verbetografia conscienciológica; o holopensene pesso-

al da Enciclopediologia Conscienciológica; o holopensene pessoal da tares; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenida-

de sadia; a extrapolação pensênica; os taquipensenes; a taquipensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o tema verbetográfico evocativo; o aumento do nível de lucidez e velocidade 

de raciocínio; o autodesassédio para iniciar a escrita do verbete; o autodesassédio mentalsomáti-

co; a redação do verbete aumentando a capacidade de auto e heterodesassédio; as sincronicidades 

inspiradoras; a pancognição na escrita do verbete; a vivência teática da Higiene Consciencial;  

a recin após a defesa do tema; o restabelecimento da homeostase holossomática; o desenvolvi-

mento mentalsomático; a mudança de patamar evolutivo. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo verbetográfico; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático antes, durante e após a escrita verbetológica; a parainspiração na escolha do te-

ma; o acesso à holomemória; as vivências parapsíquicas diárias enriquecendo o conteúdo do ver-

bete; a melhoria da comunicação interdimensional; a potencialização das energias conscienciais 

(ECs) no aumento da força presencial do(a) professor(a); a tenepes enquanto fonte inspiradora de 
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neoverpons; a soltura mentalsomática paracerebral; o desenvolvimento do parapsiquismo mental-

somático; as autocompensações energéticas; a instalação do campo energético verbetográfico;  

a assistência às consciexes atraídas ou interessadas pelo tema do verbete; a telepatia com ampara-

dores extrafísicos na composição e defesa do verbete; a instalação do campo parapedagógico;  

a extrapolação energética parapsíquica; a participação de consciexes paratertulianas inspirando 

perguntas e respostas durante a defesa do verbete; a psicografia; a pangrafia; a presença ostensiva 

da equipe extrafísica durante a escolha, escrita e defesa do verbete; a interação parapsíquica com 

equipe avançada de amparadores extrafísicos da Enciclopédia da Conscienciologia; a semipos-

sessão benigna na defesa do tema; a suplementação energética para a assistência aos tertulianos, 

teletertulianos e paratertulianos; a primavera energética após a defesa do verbete; o autodesassé-

dio evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo verbetógrafo-paraverbetógrafo; o sinergismo cérebro- 

-paracérebro; o sinergismo sinapses-parassinapses; o sinergismo mãos-paramãos; o sinergismo 

tertulianos-teletertulianos-paratertulianos durante a defesa do tema; o sinergismo dos fenômenos 

parapsíquicos na composição do verbete; o sinergismo dos mentaissomas dos intermissivistas  

e pré-intermissivistas na realização da maxiproéxis grupal. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de os fatos e pa-

rafatos orientarem as pesquisas; o princípio da comunicação interdimensional; o princípio da 

descrença (PD) a partir do desenvolvimento parapsíquico; o princípio dos paradeveres intermis-

sivos; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio parapsíquico da recuperação de 

cons; o princípio de toda consciência ter sensibilidade multidimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na utilização e desenvol-

vimento do parapsiquismo; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado na realização da me-

gagescon grupal. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do paraconhecimento; a teo-

ria da comunicação escrita interdimensional; a teoria da minipeça multidimensional interassis-

tencial; a teoria do amparo extrafísico de função; a teoria da verpon. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da mobilização básica das ener-

gias; as técnicas projeciológicas; a técnica da instalação do campo interdimensional verbetográ-

fico; a sustentabilidade do continuísmo verbetográfico pela teática das técnicas energéticas;  

a verbetografia na condição de técnica de desassédio mentalsomático; a verbetografia como re-

curso técnico avançado para o desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado da Verbetologia; o voluntariado  

e paravoluntariado verbetográfico; os voluntários e paravoluntários revisores de verbetes; os vo-

luntários e paravoluntários do Tertuliarium; o paravoluntariado na parapreceptoria verbetográ-

fica; os voluntários e paravoluntários da ENCYCLOSSAPIENS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da sinalética energéti-

ca e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laborató-

rio conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório 

conscienciológico Holoteca. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível dos Escritores Tarísticos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;  

o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Paracogniciologia; o Colégio 

Invisível dos Verponologistas. 

Efeitologia: o efeito da verbetografia na ampliação do autoparapsiquismo; o efeito pa-

rapsíquico do trabalho mentalsomático; os efeitos evolutivos do autodesassédio mentalsomático; 

o efeito dinamizador da autodesperticidade; o efeito retrocognitor da pesquisa verbetográfica;  

o efeito sinérgico tenepes-verbetografia; o efeito da expansão holochacral após a defesa verbeto-

gráfica. 
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Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do parapsiquismo verbetográfico; as neos-

sinapses parapsíquicas; as neossinapses estimuladas no contato parapsíquico com amparadores 

da Enciclopédia da Conscienciologia; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio 

mentalsomático; as neossinapses adquiridas através da paracognição; a formação de neossinap-

ses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo paracaptação de ideias–verbetografia; o ciclo completismo verbeto-

gráfico–ganho de energia–euforin; o ciclo criativo parapercepção-parafenomenocrítica-verpon. 

Enumerologia: o fenômeno da alteração na percepção do tempo; o fenômeno da telepa-

tia; o fenômeno da clariaudiência; o fenômeno da clarividência; o fenômeno da psicografia; o fe-

nômeno da projeção consciente; o fenômeno da pangrafia. 

Binomiologia: o binômio parapsiquismo-taquipsiquismo; o binômio parapsiquismo-ex-

trapolacionismo; o binômio atributos mentais–parapercepções multidimensionais; o binômio es-

crita parapsíquica–debate multidimensional; o binômio autodesassédio mentalsomático–hetero-

desassédio; o binômio fato-parafato; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade. 

Interaciologia: a interação equipin-equipex; a interação tenepes-verbetografia; a inte-

ração extrapolacionismo parapsíquico–verbetografia; a interação paracérebro do verbetógrafo– 

–paracérebro do amparador extrafísico; a interação faculdades mentais–parapercepções extras-

sensoriais; a interação entre conscins e consciexes no Tertuliarium; a interação intensificada 

com a equipe de amparadores da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo do desenvolvimento parapsíquico; o crescendo cerebrali-

dade-paracerebralidade; o crescendo na didática comunicativa parapsíquica; o crescendo de 

ampliação dos limites autocognitivos necessários ao parapsiquismo intelectual; o crescendo na 

eficiência tarística; o crescendo na hiperacuidade multidimensional; o crescendo inspiração-pa-

rainspiração; o crescendo do autodesempenho assistencial parapsíquico, lúcido, parainterativo, 

assentado e equilibrado na prática verbetográfica.  

Trinomiologia: o trinômio instalação de campo energético–interação com amparado-

res–escrita do verbete; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-co-

municabilidade vivenciado na verbetografia; o trinômio tenepes-gescon-verpon; o trinômio coro-

nochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio autoparapsiquismo-autodiscernimento-autos-

segurança; o trinômio domínio energético–recin–autossuperação; o trinômio autoparapercepti-

bilidade-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio avançado soltura energossomática– 

–soltura psicossomática–soltura mentalsomática. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-assistencialidade-parapsiquismo-Cosmoéti-

ca; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio auto-

domínio bioenergético–autoparapsiquismo lúcido–autoconscientização multidimensional (AM)– 

–interdependência evolutiva; o polinômio captação-reflexão-conclusão-aplicação. 

Antagonismologia: o antagonismo mediunidade / parapsiquismo mentalsomático; o an-

tagonismo cerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo atenção monodimensional / aten-

ção multidimensional; o antagonismo parapsiquismo mentalsomático / parapsiquismo psicosso-

mático; o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico; o antagonismo foca-

gem na essência do parafenômeno (mentalsomaticidade) / focagem na moldura do parafenômeno 

(psicossomaticidade); o antagonismo fuga do autoparapsiquismo / convivência constante com 

amparadores da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a solidez da parafenomenalidade ser sutil; o paradoxo 

da subjetividade objetiva do parapsiquismo; o paradoxo tarístico ideias impactantes–energias 

conscienciais acolhedoras. 

Politicologia: a verbetocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a intelectocracia; a in-

terassistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao desenvolvimento do parapsi-

quismo verbetográfico; o conhecimento sobre as leis da parapercepção. 

Filiologia: a verbetofilia; a parapsiquismofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia; a pedago-

gofilia; a enciclopediofilia; a comunicofilia; a verponofilia. 
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Fobiologia: a verbetofobia; a parapsicofobia; a consciexofobia; a parapercepciofobia; 

energofobia; a comunicofobia; a criticofobia. 

Holotecologia: a proexoteca; a encicloteca; a mentalsomatoteca; a intermissioteca;  

a comunicoteca; a consciencioteca; a projecioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Verbetologia; a Verbetografologia; a Gra-

fopensenologia; a Conscienciografologia; a Autogesconologia; a Tridotaciologia; a Enciclopedio-

logia; a Interassistenciologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-epicentro do verbete-aula; o parelenco tertuliano; a conscin deba-

tedora; a consciex paratertuliana; a conscin tertuliana; a conscin teletertuliana; a conscin enciclo-

pedista; a conscin lúcida; a consciex lúcida; a personalidade aberta ao parapsiquismo; a conscin 

parapsíquica; a consciex amparadora de função; a equipe técnica da verbetografia; a equipex téc-

nica da verbetografia; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo parapsíquico; o amparador extrafísico de função da ver-

betografia; o revisor verbetográfico; o pararrevisor verbetográfico; o intermissivista verbetógrafo; 

o verbetógrafo inversor existencial; o verbetógrafo reciclante existencial; o continuísta verbeto-

gráfico; o proexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista;  

o comunicólogo; o paracomunicólogo; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocríti-

co; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a verbetógrafa parapsíquica; a amparadora extrafísica de função da ver-

betografia; a revisora verbetográfica; a pararrevisora verbetográfica; a intermissivista verbetógra-

fa; a verbetógrafa inversora existencial; a verbetógrafa reciclante existencial; a continuísta verbe-

tográfica; a proexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista;  

a comunicóloga; a paracomunicóloga; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; 

a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo 

sapiens reflexivus; o Homo sapiens paracognitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens encyclopaedologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Ho-

mo sapiens scriptor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsiquismo verbetográfico básico = o do(a) verbetógrafo(a) principi-

ante captando, através da telepatia, inspirações e ideias dos amparadores extrafísicos ao escrever  

e defender verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; parapsiquismo verbetográfico avança-

do = o do(a) verbetógrafo(a) veterano(a) vivenciando o fenômeno da pangrafia ao escrever e de-

fender verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Culturologia: a cultura da verbetografia conscienciológica; a cultura da Parapercep-

ciologia; a ênfase na cultura da multidimensionalidade; a cultura da primazia da escrita parapsí-

quica; a Multiculturologia da interassistencialidade evolutiva; a cultura da Mentalsomatologia;  

a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da Paracomunicologia; a cultura da Evolucio-

logia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapsiquismo verbetográfico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessa-

dos: 

01.  Acabativa  verbetográfica:  Verbetologia;  Neutro. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro.  

06.  Autoparapsiquismo  aflorado:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

07.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  autoverbetográfico:  Lexicologia;  Homeostático. 

09.  Gratidão  verbetográfica:  Megafraternologia;  Homeostático. 

10.  Parapedagogiologia  Verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático.  

12.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

14.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  VERBETOGRAFIA  CONSCIENCIOLÓGICA,  PRÁTICA  MUL-
TIDIMENSIONAL,  DINAMIZA  O  DESENVOLVIMENTO  DO  AU-
TOPARAPSIQUISMO  NO  CONTATO  CONSTANTE  COM  AM-
PARADORES  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza lucidamente o autoparapsiquismo na es-

crita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia? Em caso afirmativo, quais fenômenos 

parapsíquicos já vivenciou durante a escrita e defesa de verbetes?  

 

A. A. L. 
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P A R A P S I Q U I S T A    S E M P E R A P R E N D E N T E  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parapsiquista semperaprendente é a consciência intrafísica, homem ou 

mulher, dedicada ao estudo, pesquisa e vivências da Parapercepciologia, priorizando o desenvol-

vimento contínuo do autoparapsiquismo técnico, lúcido e interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo psiquismo deriva do idioma Francês, psychisme, e este do idio-

ma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no 

Século XIX. O sufixo ista procede do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; segui-

dor; partidário”. O prefixo do idioma Latim, semper, significa “sempre; constantemente”. A pala-

vra aprender provém do mesmo idioma Latim, apprendere, “aprender”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Estudante continuísta do parapsiquismo. 2.  Aprendente parapsíquico 

perene. 3.  Investigador parapercepciológico constante. 4.  Desenvolvimentista paraperceptivo 

permanente. 5.  Parapercepciologista ininterrupto. 

Neologia. As 4 expressões compostas parapsiquista semperaprendente, parapsiquista 

semperaprendente novato e parapsiquista semperaprendente veterano são neologismos técnicos 

da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Parapsiquista aprendente inconstante. 2.  Estudante efêmero do para-

psiquismo. 3.  Aprendiz desinteressado do parapsiquismo. 4.  Desenvolvimentista de mediunidade 

passiva. 5.  Eletronótico semperaprendente. 

Estrangeirismologia: a awareness parapsíquica; o know-how parapsíquico; o selfperfor-

mance parapsíquico; a selfmade woman parapsíquica; o selfmade man parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular pertinente ao assunto: – Cultivemos 

nossas parapercepções. 

Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, duas ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Concretude. Somente através do acúmulo de autovivências parapsíquicas  

é a conscin capaz de se convencer, por si mesma, segundo o princípio da descrença (PD), que  

a vida extrafísica apresenta maior concretude do que abstração, em confronto com esta vida intra-

física. Todo empenho, aqui, começa pelo estado vibracional (EV)”. 

2.  “Conhecimentos. Domine bem os conhecimentos parapsíquicos multidimensionais 

teáticos e toda a sua evolução consciencial será agilizada pela dinâmica da autocognição”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; o holopensene do sempera-

prendizado parapsíquico; a pensenidade focada no desenvolvimento do autoparapsiquismo;  

o abertismo pensênico às pararrealidades; a diferenciação pensênica prioritária ao autoparapsi-

quismo interassistencial; os doxopensenes; a doxopensenidade; a pensenidade interassistencial 

conectando dimensões e pararrealidades; a retilinearidade pensênica prioritária ao parapsiquismo; 

a dedicação na manutenção da autopensenidade referencial homeostática; o cuidado nas evoca-

ções pensênicas; a pensenidade reflexiva; os pensenes científicos; os pensenes autopesquisísticos; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; a pensenosfera atratora de parapsíquicos. 
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Fatologia: a organização e disciplina da vida humana conscienciológica; os cadernos ou 

blocos de nota de fácil acesso para o registro; o levantamento de hipóteses das ocorrências para-

psíquicas; a implementação do estudo contínuo dos livros e tratados da Ciência Conscienciologia 

auxiliando na compreensão do autoparapsiquismo; o diário da tenepes; as gescons derivadas da 

autopesquisa parapsíquica; o uso inteligente da fartura de recursos para o desenvolvimento do au-

toparapsiquismo; o Curso de Longo Curso no Tertuliarium; a prova geral de Conscienciologia 

resgatando e fortalecendo os cons magnos; a radicação vitalícia na Cognópolis, Cidade da Para-

cognição; a Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEA-

EC); a depuração da autocosmoética indispensável ao desenvolvimento parapsíquico; o discerni-

mento do saber falar e do saber calar diante das pararrealidades; as reciclagens contínuas eviden-

ciadas pelo mitridatismo interassistencial; o posicionamento em manifestar padrão referencial ho-

meostático; a acalmia íntima como base para o assentamento do autoparapsiquismo; a gratidão 

pelas oportunidades interassistenciais; a satisfação íntima na conquista da habilidade parapsíquica 

interassistencial. 

 

Parafatologia: a valorização das parapercepções; o desenvolvimento da autocognição 

parapesquisística; o aprendizado contínuo do parapsiquista semperaprendente através das vivên-

cias parapsíquicas; a atenção multidimensional auxiliando no autodesenvolvimento parapsíquico; 

a descoincidência vígil sadia contribuindo na interrelação multidimensional; a expansão da auto-

cognição a partir do conhecimento e aplicação vivencial do autoparapsiquismo; a retenção na au-

tomemória da realidade extrafísica; a importância do arcabouço mnemônico vivencial parapsíqui-

co; a ampliação da autocognição parapsíquica nas conversas sobre as parapercepções; a intersub-

jetivação objetivando as parapercepções; a autoparapercepciometria; a identificação da especifici-

dade parapsíquica após mensuração das parapercepções; o autoconhecimento dos chacras auxili-

ando na diferenciação da absorção, exteriorização e recepção das energias; o investimento na au-

tovivência do estado vibracional profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíqui-

ca pessoal; o autoparapsiquismo potencializado pelo amigo parapsíquico; a vida multidimensional 

impactando em todas as ações intrafísicas e extrafísicas; o radar parapsíquico profilático; a sele-

ção das parainformações atuando como profilaxia na saúde consciencial; as informações obtidas 

extrafisicamente contribuindo na autopesquisa e interassistência; a aptidão na interleitura parapsi-

cosférica evidenciando auto-herança parapsíquica; a construção seriexológica do autoparapsiquis-

mo; a parapsicoteca; as aulas paradidáticas dos Cursos Intermissivos (CIs); a assistência técnica  

e parapedagógica da comunex temporária Pandeiro, prévio, às Tertúlias Conscienciológicas; as 

vivências fenomênicas durante as minitertúlias conscienciológicas; a parescola avançada Interlu-

dium; as parapreceptorias parapsíquicas; o investimento dos amparadores em novas vivências fe-

nomênicas a partir da disponibilidade íntima interassistencial; a docência conscienciológica dina-

mizadora do autoparapsiquismo; as dinâmicas parapsíquicas; os parabanhos energéticos ao passar 

pelos bustos da Aléia dos Gênio do CEAEC (Caminho da Lógica); as amizades intermissivas am-

plificadoras do autoparapsiquismo; a interassistencialidade enquanto prioridade no desenvolvi-

mento contínuo do autoparapsiquismo; a dedicação contínua no aumento da tara parapsíquica;  

o aumento da desenvoltura parapsíquica; a familiaridade imediata nas novas funções parapsíqui-

cas interassistenciais; o reconhecimento e confiança na equipex durante trabalho interassistencial; 

a passividade lúcida na semipossessão benigna; a prontidão interassistencial pós-iscagem; a moni-

torização e blindagem dos amparadores extrafísicos; a tenepes sendo o curso inicial do desenvol-

vimento parapsíquico; a autoconfiança parapsíquica fortalecida no trabalho tarístico; a autopros-

pectiva parapsíquica interassistencial; o avanço pessoal na escala evolutiva das consciências evi-

denciando aprimoramento do parapsiquismo cosmoético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo auteducação parapsíquica–saúde consciencial; o siner-

gismo autolucidez parapsíquica–inteligência evolutiva (IE). 
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Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio da evolução 

consciencial; o princípio da semperaprendência autoparapsíquica; o princípio da evolução ali-

cerçada na interassistência. 

Codigologia: a ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto instrumen-

to de abertura e / ou aumento da paraperceptibilidade. 

Teoriologia: a teoria e a prática na construção da autocognição parapsíquica. 

Tecnologia: a autexperimentação constante de técnicas bioenergéticas nos cursos e di-

nâmicas parapsíquicas da Conscienciologia; as técnicas de ortocondutas parapsíquicas. 

Voluntariologia: a atuação interassistencial contínua no voluntariado das dinâmicas pa-

rapsíquicas. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

Holociclo, Holoteca e Tertuliarium; os laboratórios multidimensionais das Instituições Conscien-

ciocêntricas (ICs). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito das reciclagens intraconscienciais na ampliação do autoparapsi-

quismo homeostático; o efeito da interassistência amplificadora do desenvolvimento do autopa-

rapsiquismo; o efeito da disponibilidade íntima nas oportunidades interassistenciais parapsíqui-

cas; o efeito virtuoso da vida conscienciológica na sutilização das autoparapercepções; o efeito 

do holopensene cognopolita na potencialização do autoparapsiquismo; o efeito dos autocuidados 

somáticos na ampliação do autodiscernimento parapsíquico; o efeito da vontade na hiperacuida-

de parapsíquica. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da assunção de novas funções interassis-

tenciais parapsíquicas; as neossinapses derivadas dos parafenômenos devido a contingenciamen-

tos da autobiografia, conjunções, sincronicidades e momento evolutivo grupal; as reflexões, teo-

rizações, análises e autoquestionamentos pós-vivências extrafísicas contribuindo na formação de 

neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo descoincidência sadia–neoexperiências paraperceptivas–ampliação 

da autoconscientização multidimensional (AM)–aprendizado autoparapsíquico. 

Enumerologia: a sensibilidade parapsíquica; o abertismo parapsíquico; o autodidatis-

mo parapsíquico; a autoconfiança parapsíquica; a cosmoeticidade parapsíquica; a amparabilida-

de parapsíquica; a interassistencialidade parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio parapsiquista semperaprendente–senso de multidimensionali-

dade pessoal. 

Interaciologia: a interação autodomínio da vontade–autodomínio das bioenergias; a in-

teração assistente–amparador presente; a interação Cosmoética–descortínio parapsíquico; a in-

teração soltura mentalsomática–flexibilidade ideativa; a interação ortopensenidade–extrapola-

ções heurísticas; a interação interassistencialidade–autonomia consciencial. 

Crescendologia: o crescendo parapsiquismo empírico–parapsiquismo teático. 

Trinomiologia: o trinômio autodepuração cosmoética–vivências parapsíquicas sadias–

–progressão da autolucidez. 

Polinomiologia: o polinômio parapercepto–diferenciação pensênica–ortocondutas– 

–aprimoramento tarístico. 

Antagonismologia: o antagonismo recolhimento íntimo pacificador / robotização da vi-

da atribulada; o antagonismo equilíbrio emocional / instintividade; o antagonismo autorreflexão 

/ dispersão; o antagonismo autoconhecimento / ignorância evolutiva; o antagonismo detalhismo 

parapsíquico / monovisão; o antagonismo estudo das sincronicidades / negligência da sinalética; 

o antagonismo autocriticidade evolutiva / mistificação aplicada às parapercepções. 

Paradoxologia: o paradoxo da insciência da maioria das conscins no planeta Terra das 

duas realidades no Cosmos, consciência e energia, apesar da vida humana ser energética; o pa-

radoxo de a multidimensionalidade ser realidade à conscin, porém a autoconscientização multi-

dimensional somente decorrer dos investimentos evolutivos da consciência. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a interassisten-

ciocracia; a parapsicocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado ao desenvolvimento da sapiência 

bioenergética e parapsíquica; a lei da prioridade interassistencial. 

Filiologia: a neofilia; priorofilia; a pesquisofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a assis-

tenciofilia; a amparofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização parapsíquica. 

Mitologia: o mito do autoparapsiquismo sadio sem autesforço; o mito do dom parapsí-

quico; a mitificação da informação parapsíquica. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a energoteca; a assistencioteca; a projecioteca; a men-

talsomatoteca; a parapedagogoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Parafeno-

menologia; a Autexperimentologia; a Autodesassediologia; a Parapedagogiologia; a Paracerebro-

logia; a Evoluciologia; a Paraconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade aberta ao desenvolvimento do autoparapsiquismo; a cons-

cin sensitiva cosmoética; a consciex amparadora de função; a equipin das dinâmicas parapsíqui-

cas; a equipex das dinâmicas parapsíquicas; a isca humana lúcida; o parapúblico interassistencial; 

o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o parapsiquista semperaprendente; o investigador das realidades multi-

dimensionais; os preceptores parapsíquicos; o parapedagogo; o paracientista; o acoplamentista;  

o amparador intrafísico; o amparador da tenepes; o intermissivista; o cognopolita; o comunicador 

das pararrealidades; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista;  

o duplólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o sensitivo. 

 

Femininologia: a parapsiquista semperaprendente; a investigadora das realidades multi-

dimensionais; as preceptoras parapsíquicas; a parapedagoga; a paracientista; a acoplamentista;  

a amparadora intrafísica; a amparadora da tenepes; a intermissivista; a cognopolita; a comunica-

dora das pararrealidades; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplis-

ta; a duplóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; 

a sensitiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoparapsychicus; o Homo sapiens semperaprendens;  

o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parasci-

entificus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens refle-

xivus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassisten-

tialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parapsiquista semperaprendente novato = aquele iniciante no desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo interassistencial; parapsiquista semperaprendente veterano = aquele 

vivenciando diuturnamente o autoparapsiquismo interassistencial de maneira ininterrupta, apli-

cando as parapercepções cosmoéticas com desenvoltura. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o parapsiquista semperaprendente, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Atenção  extrafísica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  parapsíquico:  Descrenciologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  semperaprendente:  Autorreeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Escala  perceptiva  das  consciências:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Paracientista:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Paraperceptometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  Paraperceptibilidade-Cosmoeticidade:  Cosmoeticologia;  Homeostá-

tico. 

15.  Senso  de  multidimensionalidade  pessoal:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

SER  PARAPSIQUISTA  SEMPERAPRENDENTE  É  CONDIÇÃO  

INDISPENSÁVEL  AO  INTERMISSIVISTA  INTERESSADO   
NA  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS,  QUALIDADE  SINE  

QUA  NON  PARA  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  EXITOSA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na escala de 1 a 5, se caracteriza em qual condi-

ção parapsíquica? Quais investimentos realiza nessa época de fartura de recursos para o desenvol-

vimento do autoparapsiquismo? 

 
Bibliografia  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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
388 e 396. 

2.  Idem, Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 270. 

 

R. O. P. 
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P A R A R R A S T Ã O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pararrastão é aquele grupo constituído pela reunião de consciexes ener-

gívoras, inclusive guias extrafísicos amauróticos, nas dimensões paratroposféricas, com o obje-

tivo de vampirizar as conscins, nos ambientes de comemorações ou eventos intrafísicos, quando 

reunindo pessoas predispostas à condição da vitimização assediadora coletiva, através das ener-

gias conscienciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo rasto, rastro deriva do idioma Latim, rastrium, “instrumento com 

dentes, semelhante à enxada, usado na lavoura”. Surgiu no Século XIV. A palavra arrastão apa-

receu em 1656. 

Sinonimologia: 1.  Arrastão extrafísico; arrastex (parafenômeno parassociopata). 2.  Ar-

rastadura extrafísica; pararrastadura. 3.  Paramutirão patológico. 4.  Paracaravana de assediadores.  

5.  Inconsciência grupocármica. 6.  Mutação grupal negativa. 

Neologia. Os 5 vocábulos pararrastão, minipararrastão, maxipararrastão, arrastex  

e pararrastadura, e a expressão composta arrastão extrafísico são neologismos técnicos da Pa-

rassociologia. 

Antonimologia: 1.  Arrastão intrafísico (fenômeno sociopata). 2.  Arrastadura intra-

física; varredura de assaltantes. 3.  Linchamento. 4.  Quebra-quebra. 5.  Calamidade; inundação; 

tromba d‟água; tsunami. 6.  Assistencialidade extrafísica. 7.  Consciência grupocármica. 

Estrangeirismologia: os happenings; a flash mob; o looting. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: os excessos grupais intrafísicos; as vitimizações coletivas; os contágios asse-

diadores; o arrastão intrafísico predisponente; as orgias; as folias carnavalescas excessivas; as 

festanças movidas à álcool; as induções alcoólicas; os comas alcoólicos em grupo. 

 

Parafatologia: o pararrastão; o arrastão extrafísico; o arrastex; a arrastadura extrafísica; 

a pararrastadura; os excessos grupais extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Holotecologia: a socioteca; a energeticoteca; a psicopaticoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Parapatologia; a Parassociopatologia; a Extra-

fisicologia; a Assediologia; a Consciencioterapia; a Paraterapeuticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex energívora; a consener; a consciex assediadora; as consréus ar-

rastantes; os grupos de consciexes doentias; os grupos de conscins alcóolatras; os grupos de cons-

cins toxicômanas. 

 

Masculinologia: os para-habitantes da Baratrosfera; os vampirizadores extrafísicos. 
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Femininologia: as para-habitantes da Baratrosfera; as vampirizadoras extrafísicas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens consener; o Homo sa-

piens toxicomaniacus; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens alcoolopathus; o Homo sa-

piens pathologicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo 

sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipararrastão = o da orgia alcoólica da cidade; maxipararrastão = o da 

crise globalizada da guerra mundial. 

 

Taxologia. Pela ótica da Consciencioterapia, interessam sobremaneira as pesquisas da 

relação dos grupos de pararrastão sobre 4 assuntos específicos, classificados na ordem alfabética: 

1.  Grupalidade anticosmoética: mista, dentro da Evoluciologia. 

2.  Grupocarma: em geral, dentro da Grupocarmologia. 

3.  Grupopensene anticosmoético: dentro da Pensenologia. 

4.  Interprisões grupocármicas: em geral, dentro da Parassociologia. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, quanto aos componentes, os grupos 

de pararrastão podem ser racionalmente classificados em 3 categorias básicas de consciexes ener-

gívoras, aqui dispostas na ordem alfabética: 

1.  Amauróticos: os guias extrafísicos amauróticos-líderes. 

2.  Assedialidade: os assediadores-líderes. 

3.  Satelitização: os satélites de assediadores ou subordinados de alguma das duas cate-

gorias de líderes acima citados. 

 

Pensenologia. Conforme a qualidade da pressão holopensênica intrafísica sob a qual  

atuam, os grupos de pararrastão podem ser racionalmente classificados em duas categorias bá-

sicas: 

1.  Pacíficos. Os holopensenes aparente ou supostamente pacíficos, incruentos, mas pa-

tologicamente predispostos às vampirizações energéticas. Por exemplo: os eventos ou festivais 

populares do tipo Oktoberfest, as induções coletivas ao alcoolismo, os happenings e as promiscui-

dades sexuais coletivas (orgias), capazes de gerar comas alcoólicos ou condições perturbadoras 

críticas em grupos humanos, desencadeadas por bebidas alcoólicas ou drogas em elevado número 

de pessoas, ao mesmo tempo e no mesmo lugar (panela de pressão, sardinhas em lata). 

Visitantes. O recorde de público da Oktoberfest, em Blumenau, Santa Catarina, no Bra-

sil, foi de 1 milhão de pessoas, em 1992, afora os “visitantes, sedentos de energias”: os seres ex-

trafísicos enfermos, consciexes energívoras, parapsicóticos pós-dessomáticos acompanhando to-

das as libações coletivas. 

Para-Historiologia. Incluem-se ainda, aqui, os contágios coletivos de histeria e posses-

sões em grupo, registrados. Por exemplo, entre freiras em conventos, ao longo de diferentes épo-

cas da História Humana. 

 

2. Bélicos. Os holopensenes explicitamente beligerantes e patológicos, submissos às 

vampirizações energéticas pesadas. Por exemplo, estes 4: os genocídios durante as guerras; os 

massacres de todos os tipos de pessoas nas megacidades modernas (guerras de mafiosos; quadri-

lhas de narcotraficantes); os suicídios coletivos de seitas comandadas por guias intrafísicos amau-

róticos e psicopatas; e os arrastões de grupos de ladrões e assaltantes intrafísicos em praias  

e aglomerações urbanas de pessoas. 

 

Subumanos. Diante da Parazoologia, há animais subumanos, inclusive pequeninas for-

migas, promotoras, em poucos minutos, de arrastões predatórios (caça, vandalismos) em certas 
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circunstâncias de modo organizado, através de equipes coesas e funcionalmente muito bem entro-

sadas. 

Regressão. Daí podemos concluir, segundo a lógica dos fatos intra e extrafísicos, relati-

vos ao presente e ao passado: todo tipo de arrastão humano anticosmoético é demonstração evolu-

tiva e intraconsciencialmente regressiva de algum grupo de conscins e consciexes marginais en-

trosadas (mafiocracia), portadoras de automimeses patológicas de nível ainda subumano e vítimas 

de subcérebros abdominais, pessoais, predominantes. 

Paraendemias. No universo da Intrafisicologia, pode ocorrer o fato de ambientes huma-

nos evidenciarem predisposição para serem vitimizados, em determinados períodos, por verdadei-

ras paraendemias (endemias extrafísicas) quanto aos assédios coletivos da população humana, 

por exemplo, em certa época, áreas específicas da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Ja-

neiro, Brasil, e em favelas de certos morros da cidade do Rio de Janeiro, sob o governo paralelo 

dos narcotraficantes. 

 

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 o pararrastão, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

2.  Anomia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

3.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

4.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

7.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

EIS  O  PRINCÍPIO  BÁSICO  PARA  SE  ENTENDER  COM   

LÓGICA  OS  PARARRASTÕES:  –  NÃO  HÁ  ARRASTÃO  EX-
TRAFÍSICO,  SEJA  ONDE  FOR,  QUANDO  FOR,  COM  QUEM  

FOR,  SEM  O  ARRASTÃO  INTRAFÍSICO  PREDISPONENTE. 
 

Questionologia. Você já sentiu os efeitos assediadores de algum pararrastão? Neste ca-

so, quais foram as consequências dos parafatos intrusivos? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Rocha, Eliziário; A Grande Cervejada (Oktoberfest: Meio Milhão de Brasileiros); Época; Revista; Sema-

nário; Ano II; N. 74; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 18.10.99; página 35. 

2.  Rocha, Eliziário; Danúbio deságua no Itajaí (Oktoberfest, Blumenau, SC); Época; Revista; Semanário; 
Ano II; N. 89; Seção: Imigração; 17 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 31.01.2000; páginas 54 a 57. 

3.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 31. 
4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 165, 353, 529 a 531. 
5.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 18. 
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P A R A R R E A L I D A D E  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pararrealidade é a realidade extrafísica do Cosmos ou da consciência, da 

qual esta realidade intrafísica é mera duplicata primária ou esboçante. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo realidade deriva do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Megarrealidade; pararrealidade multidimensional. 2.  Pararrealidade 

mentalsomática. 3.  Realidade consciencial. 4.  Realidade holossomática. 5.  Parapensenologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos pararrealidade, minirrealidade e megarrealidade são neolo-

gismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade intrafísica; realidade material. 2.  Realidade monodimen-

sional. 3.  Realidade somática. 4.  Materiologia. 5.  Pensenologia. 6.  Imagisticologia; Maya; rea-

lidade virtual. 

Estrangeirismologia: o congressus subtilis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: os objetivos máximos das consciências. 

 

Parafatologia: a pararrealidade; a realidade extrafísica; a realidade transcendente;  

a realidade multidimensional; a segunda realidade; a verdadeira realidade íntima; a realidade 

extrassensorial; a Extrafisicologia; o universo paralelo; o hiperespaço; o mundo transpsíquico;  

a paratroposfera; o ambientex; a metagaláxia; a hologaláxia; o eventex; a concretude extrafísica; 

os encontros com evoluciólogos; a parapsicoteca; a holobiografia pessoal; a Paraeventologia; as 

correntes extrafísicas de energia; a paradramatização; as tempestades eletromagnéticas; as parex-

cursões interplanetárias; os trâmites dos veículos de manifestação da consciência; os heterodesas-

sédios de origens seculares; as paraverpons; os megacons; a megarreeducação dos Cursos Inter-

missivos (CIs). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

Projectarium. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Filosofia Multidimensional; a Paraproceden-

ciologia; a Holocronologia; o Cosmismo; a Cosmovisiologia. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16817 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o projetor consciente; o tenepessista veterano com ofiex; o extrafisico-

logista; o amparador extrafísico. 

 

Femininologia: a projetora consciente; a tenepessista veterana com ofiex; a extrafisico-

logista; a amparadora extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens projectius; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrealidade = a vida intrafísica; megarrealidade = a vida extrafísica. 

 

Componentes. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

100 componentes da pararrealidade para os terráqueos, diretamente neste planeta, inclusive com  

a Elencologia Extrafísica, a fim de alcançarmos a cosmovisão mais apurada do tema: 

01. Acareação extrafísica: o enfrentamento extrafísico desassediador. 

02. Agendex: a agenda extrafísica da consciex ou da conscin projetada. 

03. Ambientex: o ambiente extrafísico em geral; o parespaço; o hiperespaço; a Paraeco-

logia; a Paramesologia. 

04. Amparador: a consciex técnica assistencial; a Parassistenciologia; o maximecanis-

mo multidimensional extrafísico. 

05. Amparador de ofiex: o amparo extrafísico de função; o Tenepessismo; a Ofiexo-

logia. 

06. Arrastex: o arrastão extrafísico; o pararrastão anticosmoético; a pararrastadura; as 

paragangues. 

07. Assediador: a consciex enferma intrusiva; o heterassédio extrafísico; o assediex;  

a Assediologia. 

08. Assediador de ofiex: o Tenepessismo; a Ofiexologia. 

09. Autoabraço: o abraço extrafísico da conscin projetada ao próprio soma; o autoto-

que; a Projeciologia. 

10. Autobilocação: o parafenômeno de a conscin projetada ver o próprio soma de fora. 

11. Autodecolagem lúcida: a Projeciologia; o alvo mental extrafísico. 

12. Autotransfiguração: a transfiguração voluntária do paravisual do psicossoma. 

13. Baratrosfera: a comunex não evoluída; as parafavelas; o Trafarium. 

14. Bitanatose: a segunda dessoma; a desativação do holochacra. 

15. CEE: a Central Extrafísica de Energia; as correntes extrafísicas de energia. 

16. CI: o Curso Intermissivo; o pré-ressomático; o pós-dessomático; o primário; o avan-

çado. 

17. CIS: o Colégio Invisível dos Serenões; a Serenologia. 

18. CL: a Consciex Livre; a Conscientia libera. 

19. Comunex: a Comunidade Extrafísica ou de consciexes. 

20. Conscienciês: o paraidioma cósmico da paracognoscência; a paratelepatia; a Para-

linguística; a Paracomunicologia. 

21. Consciex: a consciência extrafísica; a parapopulação; a consener. 

22. Consciex Livre: em relação ao Curso Mentalsomático. 

23. Consciex transmigrável: a Transmigraciologia. 

24. Consréu: a consciex reurbanizada; a transmigrada; a ressomada. 
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25. Cosmoconsciência: o fenômeno avançado extrafísico; a Cosmossofia; a Tudologia; 

a Cosmossociologia. 

26. Dimener: a dimensão energética; a primeira dimensão extrafísica. 

27. Ectoplasmia: a exsudação das células do soma; a projetabilidade ectoplasta. 

28. Energosfera: a aura das conscins; o duplo energético dos objetos; o energossoma;  

a Energossomatologia; o cordão de prata. 

29. Equipex: a equipe extrafísica de amparadores paratécnicos. 

30. Euforex: a euforia extrafísica, por exemplo, própria do holopensene da Interlúdio. 

31. Eventex: o evento extrafísico. 

32. Evoluciólogo: o orientador evolutivo extrafísico; a Evoluciologia. 

33. Hiperacuidade: a parapercepção avançada da consciência, consciex ou conscin. 

34. Holossomática: os veículos de manifestação da consciência. 

35. Holofilosofia: a sabedoria do nec plus ultra. 

36. Interlúdio: o exemplo de comunex evoluída. 

37. Intermissão: o período extrafísico entre duas vidas intrafísicas da consciência; a In-

termissiologia; a segunda dessoma. 

38. Melex: a melancolia extrafísica, por exemplo, própria da Baratrosfera; o Melexa-

rium. 

39. Monitoramento consciencial: o extrafísico; a CEE; o teleguiamento autocrítico. 

40. Morfopensenologia: a Paramorfologia. 

41. Mutante extrafísico: a transfiguração psicossômica patológica; a Parateratologia. 

42. Ofiex: a oficina extrafísica; a Ofiexologia; o parambulatório. 

43. Omnivisão: a cosmovisão extrafísica; a Cosmovisiologia; a Holomaturologia. 

44. Pangrafia: o parafenômeno avançado a partir da dimensão intrafísica; a omnigrafia. 

45. Paraassepsia: a assepsia extrafísica. 

46. Parabiologia: a Biologia Extrafísica; a Parabiociência. 

47. Parabotânica: a Botânica Extrafísica; a Paraflora. 

48. Paracérebro: o cérebro extrafísico; a Paracerebrologia. 

49. Paracicatrização: o estudo da cicatrização extrafísica; as paracicatrizes psicossô-

micas. 

50. Paracirurgia: a Cirurgia Extrafísica; as pararreparações parafisiológicas. 

51. Paraclínica: a Clínica Extrafísica; as paraprescrições; Paraclinicologia. 

52. Paracomatose: os paracomatosos; os parapsicóticos; a Parapatologia. 

53. Paraconsciencioteca: a holoteca extrafísica dos registros de consciências; a Holo-

biografoteca; os retrossomas; as retrovidas; as retrobiografias; as retrocognições. 

54. Paracronologia: a Cronologia Extrafísica; a Paracronêmica; a Holocronologia. 

55. Parademografia: a Demografia Extrafísica. 

56. Paradiplomacia: a Diplomacia Extrafísica Cosmoética. 

57. Paradireito: o Direito Extrafísico em bases cosmoéticas. 

58. Parafatuística: o conjunto de parafatos ou de eventexes. 

59. Parafenômeno: o fenômeno extrafísico; a Parafenomenologia. 

60. Parafisiologia: a Fisiologia Extrafísica ou da Holossomatologia; a Afisiologia. 

61. Parageneticologia: a Genética Extrafísica; os paragenes; a Retrogenética; Subpara-

genética. 

62. Parageografologia: a Geografia Extrafísica; as paramegalópolis; os bolsões interdi-

mensionais. 

63. Para-Hemostasia: o estudo da hemostasia extrafísica. 

64. Para-História: a História Extrafísica; a Parapassadologia; a Para-Historiologia. 

65. Para-homem: a consciex com paravisual masculino. 

66. Paralucidez: a lucidez extrafísica da consciex ou da conscin projetada; os 100% dos 

cons pessoais. 

67. Paramulher: a consciex com paravisual feminino. 

68. Paranatomia: o estudo da Anatomia Extrafísica; a Para-Histologia. 
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69. Paranestesia: a Anestesia Extrafísica; a vida sem dor. 

70. Paraneurologia: a Neurologia Extrafísica. 

71. Parapatologia: a Patologia Extrafísica; a Paranosologia; a Teratogenética. 

72. Parapedagogiologia: a Pedagogia Extrafísica; a reeducação consciencial geral. 

73. Parapensene: o pensene da consciência fora do soma; a Parapensenologia. 

74. Parapercepciologia: o estudo das percepções extrafísicas; a Parapsicologia Integral. 

75. Parapermeabilidade: o psicossoma; a Psicossomatologia. 

76. Parapesquisologia: o estudo ou pesquisa extrafísica; a Autopesquisologia máxima. 

77. Parapresenciologia: a força presencial extrafísica. 

78. Paraprocedência: a procedência extrafísica da consciência intrafísica; o parafisio-

podium. 

79. Paraprofilaxia: a Profilaxia Extrafísica; a megaprevenção. 

80. Pararregeneraciologia: o estudo da regeneração extrafísica; a Parabiônica. 

81. Parassemiologia: a Semiologia Extrafísica; a Paraconscienciometrologia; a Parateá-

tica. 

82. Parassociologia: a Sociologia das Sociexes; as parapopulações; a Parapoliticologia. 

83. Paratecnologia: a Tecnologia Extrafísica; a Paratécnica. 

84. Paraterapeuticologia: a Terapêutica Extrafísica; a holomaturidade. 

85. Paratroposferologia: a troposfera extrafísica; a multidimensionalidade conscien-

cial; a antigravidade. 

86. Paravisual: a forma humanoide do psicossoma. 

87. Paravivenciologia: a vivência extrafísica da consciência, consciex ou conscin pro-

jetada; a Paravivenciologia. 

88. Parazoologia: a Zoologia Extrafísica; a Parafauna. 

89. Projeciologia: a Projeciocriticologia; a Projeciografia; as exoprojeções; a Descoin-

cidenciologia; a PL; a EQM. 

90. Projecioterapia: a volitex. 

91. Psicossoma: o paracorpo da emocionalidade; o rastro de luz; a Psicossomatologia. 

92. Resgatex: o resgate extrafísico assistencial de consciex carente da Baratrosfera;  

a Desassediologia; a Parassistenciologia; a Parenfermagem. 

93. Reurbex: a reurbanização extrafísica; as consréus; a Reurbanologia Extrafísica;  

a Pararrecexologia; o Homo sapiens reurbanisatus. 

94. Serenão: o Homo sapiens serenissimus; o modelo evolutivo. 

95. Seriéxis: a serialidade das vidas humanas; a Seriexologia; o ciclo multiexistencial 

pessoal. 

96. Sinalética parapsíquica: energética, pessoal; o megassinal. 

97. Sociex: a Sociedade Extrafísica; a Sociexologia; a apatricidade; a Paracivilização. 

98. Transmigrex: a transmigração extrafísica; a Transmigraciologia; a Parapenologia. 

99. Visitologia: o estudo das visitas extrafísicas de extraterrestres. 

100.  Volitex: a volitação extrafísica; a paratranslocação rápida. 

 

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 pararrealidade, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 
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07.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PRIMEIRA  EVIDÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  MÓRBIDA  DO  

VEGETALISMO  HUMANO  É  A  POSIÇÃO  DE  INDIFERENÇA  

TOTAL  DA  CONSCIN,  QUANDO  SUBMISSA  À  ROBÉXIS,  
RELATIVAMENTE  À  PARARREALIDADE  PRIORITÁRIA. 

 

Questionologia. Qual percentual de atenção você dá à pararrealidade nesta vida huma-

na? O assunto é prioritário para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 166, 169 e 170. 
2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 39, 
255, 291, 569, 661, 730 e 837. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16821 

P A R A R R E A L I D A D E    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pararrealidade conscienciológica é a condição evoluída do corpus de 

conhecimento da Conscienciologia aniquilando pouco a pouco, teaticamente, por meio de ruptu-

ras definitivas, de modo devastador, simultâneo, com lógica, no íntimo do intermissivista, homem 

ou mulher, a relevância social ordinariamente atribuída à estrutura atual (Ano-base: 2010), das  

3 áreas de cognição ou linhas de atividades humanas, dentre as principais da Terra: a Ciência 

Convencional (Eletronótica), a Filosofia Tradicional (Teorética) e as Religiões (Teologias) em 

geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. A palavra realidade procede do idioma Latim, realitas, “realidade”. 

Surgiu no Século XV. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento 

de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Paraverdades conscienciológicas. 2.  Parapostulados consciencioló-

gicos. 

Neologia. As 3 expressões compostas pararrealidade conscienciológica, pararrealidade 

conscienciológica da consciex e pararrealidade conscienciológica da conscin são neologismos 

técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade humana. 2.  Realidade eletrônica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Autoparapercepciologia. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade conscienciológica; os pa-

rapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade. 

 

Fatologia: a Ciência Convencional; a Filosofia Tradicional; as Religiões; os religiosis-

mos; a centralização ou megafocalização individual, racional, inédita, ao mesmo tempo na Cos-

moética e na Parapercepciologia, por parte da conscin lúcida intermissivista. 

 

Parafatologia: a pararrealidade conscienciológica; a condição persuasiva do processo de 

ação da Conscienciologia, atuando por meio de vivências no íntimo da personalidade, ou de modo 

intraconsciencial, afastando para sempre as imposições de ideias, os dogmatismos e as doutrina-

ções de todas as naturezas; a relação interdimensional dos conceitos teóricos e vivenciais (teáti-

cos) da Conscienciologia inaugura novo procedimento de aprendizado na Terra; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; a condição de agentes retrocognitores dos docentes da 

Conscienciologia; a Paraetologia analisada a partir da multidimensionalidade da autoparaproce-

dência; a Para-Historiografia abordada a partir dos bastidores holobiográficos do microuniverso 

consciencial; a vida humana focada primordialmente na programação existencial pessoal (auto-

proéxis) ou grupal (maxiproéxis); as autoconcessões em prol da megafraternidade considerando, 

acima de tudo, a prioridade do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o alheamento 
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das pararrealidades por parte da conscin vulgar; o comunicador das pararrealidades; as ultravivên-

cias pessoais; o descortino das pararrealidades inescondíveis; as pararrealidades difíceis de serem 

aceitas para quem não tem retrocognições; a megacorrente da vida intra e extrafísica; as realida-

des e pararrealidades não equivalentes; os bastidores holobiográficos pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as neotécnicas de compreensão da relação realidade-pararrealidade. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Neossinapsologia: o abertismo consciencial para neoapreensões das pararrealidades. 

Enumerologia: a consciência (ego); o pensene (ideia); a energia (ferramenta); o objeto 

(coisa); o fenômeno (fato); a realidade (evidência); a pararrealidade (parafato). 

Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o bi-

nômio observação-experiência; o binômio sensação-percepção; o binômio forma-conteúdo; o bi-

nômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio imanência-transcendência; o binômio pararrealidade- 

-parapercuciência. 

Interaciologia: a interação realidade-pararrealidade. 

Trinomiologia: o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconvicção por vivência / achismo; o antagonis-

mo mito / experiência; o antagonismo autocomprovação / heterocomprovação; o antagonismo 

descrença / crendice; o antagonismo convicções / dúvidas; o antagonismo autoconvicção firmada 

/ pusilanimidade. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a mnemofilia; a parapsicofilia; a paracogniciofilia;  

a evoluciofilia; a pesquisofilia. 

Mitologia: a eliminação pessoal para sempre dos mitos dogmáticos místicos sobre a pa-

rarrealidade. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a assistencioteca; a le-

xicoteca; a encicloteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Parapolimatologia; a Autevoluciologia;  

a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Erudiciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Serenologia; a Parapercepciologia; a Paravivenciologia; a Policarmologia; a Cosmocons-

cienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens projectius; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pararrealidade conscienciológica da consciex = a aquisição dos conheci-

mentos da Conscienciologia, por parte da consciência extrafísica, durante o período da intermis-

são pré-ressomática, através do Curso Intermissivo; pararrealidade conscienciológica da conscin 

= a confirmação ou reaquisição interativa dos conhecimentos da Conscienciologia, em seguida, 

por parte da consciência, agora intrafísica, depois da ressoma imediata ao Curso Intermissivo. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Multidimensiologia Consciencial. 

 

Tempos. Sob a ótica da Intermissiologia, a pararrealidade conscienciológica pode ser 

explicitada, com lógica, por meio de 2 tempos ou dimensões diferentes: 

1.  Primeiro. No primeiro tempo – extrafísico –, a consciex (consciência extrafísica) 

conclui o Curso Intermissivo (CI), e se depara pela primeira vez com as estruturas cognitivas 

conscienciológicas, durante o período da intermissão pré-ressomática. 

2.  Segundo. No segundo tempo – intrafísico –, a vivência do princípio da verdade cos-

moética e da autoparaperceptibilidade – condições autopersuasivas –, sustentam as verdades rela-

tivas de ponta aprendidas no CI, admitindo, agora, a conscin (consciência intrafísica) as bases da 

Conscienciologia aplicadas nesta dimensão. 

 

Transcendência. As pesquisas participativas conscienciológicas, inteiramente pessoais  

a partir da aplicação do princípio da descrença, transcendem racionalmente as ofertas de aprendi-

zagem e cognição tradicionais das pesquisas não-participativas das Ciências Convencionais, das 

elucubrações das Filosofias Tradicionais e das imposições dogmáticas das Religiões e seitas, ex-

pondo de maneira explícita, a preeminência da Conscienciologia, hoje aceita como sendo a Ciên-

cia das Ciências por milhares de personalidades humanas ex-intermissivistas interessadas.  

A Conscienciologia veio para ficar, ratificando a parte mais prática dos Cursos Intermissivos. 

Autorreflexões. Aos recém-chegados aos conhecimentos conscienciológicos, ainda sob 

o impacto da pararrealidade da Conscienciologia, recomenda-se o emprego da caneta e das folhas 

de papel em branco para anotações, na vivência da técnica das 5 horas consecutivas de autorre-

flexões com a finalidade de manuscrever as novas autodeterminações pessoais, prioritárias e ime-

diatas, nascidas pelo livre arbítrio, no foro íntimo. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pararrealidade conscienciológica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

04.  Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

06.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Autoconvicção  vivenciada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Conhecimento  prévio:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13.  Definitividade:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

15.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  DA  PARARREALIDADE  CONS-
CIENCIOLÓGICA  É  ATO  SEMPRE  IMPACTANTE  E  CONDUZ 
TODA  CONSCIÊNCIA,  SEM  EXCEÇÃO,  A  ELEVADO  NÍVEL 
DE  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  E  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se inteirou plenamente do corpus de princí-

pios da Conscienciologia? Você assimilou o impacto cognitivo desses princípios? Você é inter-

missivista? 
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P A R A R R E E D U C A D O R    AU T O P A R A P S Í Q U I C O  
( I N T E R R E E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pararreeducador autoparapsíquico é a conscin, homem ou mulher, epicon 

autolúcida assistencial, energicista, autopesquisadora, holomemorialista, agente retrocognitora, 

parapedagoga, doadora tarística do labcon pessoal na forma oral e escrita, especialista na trans-

missão paradidática de conteúdos verbaciológicos em prol da auto e heterorrecuperação de unida-

des de lucidez conscienciológicas magnas (megacons) intermissivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retor-

no; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idio-

ma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma crian-

ça); amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeduca-

ção surgiu no Século XX. O segundo elemento de composição auto procede do idioma Grego, 

autós, “eu mesmo; por si próprio”. O terceiro elemento de composição para procede igualmente 

do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico deriva também 

do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, a vida, aos seres vivos, a alma”, de psykhé, “alma 

como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Pararreeducador autossensitivo. 2.  Agente retrocognitor autoparapsí-

quico. 3.  Parapedagogo autoparaperceptivo. 4.  Parapreceptor autoparapsíquico. 

Neologia. As 3 expressões compostas pararreeducador autoparapsíquico, pararreedu-

cador autoparapsíquico jejuno e pararreeducador autoparapsíquico veterano são neologismos 

técnicos da Interreeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Professor academicista. 2.  Ph.Deus; ph.Deusa. 3.  Professor do en-

sino médio. 4.  Monitor de classe. 5.  Mestre-escola. 

Estrangeirismologia: a mise en cause tarística de conteúdos místico-religiosos; a hori-

zontalidade da Parapedagogiologia autexemplarista anulando o magister dixit; o paradireito cons-

ciencial inalienável ao éclaircissement autevolutivo; a open mind descrenciológica libertária;  

a conexão on line com ex-professores intermissivos; a presença da equipex no set parapapedagó-

gico interassistencial; a superficialidade da aprendizagem par coeur; o agente retrocognitor na 

condição de giver de retrossenhas intermissivas e seriexológicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à pararreeducação recinológica. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares vinculados ao tema: – Repres-

são não, reeducação. Parapedagogiologia: reeducação perene. Parapedagogiologia: reensino 

antidogmático. Reeducaciologia é autexemplarismo.  

Coloquiologia: o ensino fictício na base da decoreba; a máxima antiexemplarista do fa-

ça o que eu digo, não o que eu faço. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pararreeducação; a autopensenização parapsí-

quica reeducativa; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os 

autodidactopensenes; a autodidactopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; 

os hiperpensenes; a hiperpensenidade; a autopensenidade tarística. 

 

Fatologia: o diferencial conscienciológico entre tares e tacon; o valor do magistério pa-

rapsíquico; a alegria genuína do docente cosmoético formando neodocentes com potencial superi-

or ao próprio; as informações de acordo com as faixas etárias; o conteúdo tarístico brindando  
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o reeducando com o bem precioso da autonomia; a autolucidez significando a obtenção de luz por 

si próprio; o esclarecimento antidogmático libertador; o fato de informar ao invés de convencer; 

as autoconvicções intermissivas inatas, serenas e inamovíveis; a transmissão de meias verdades 

evolutivas pela Socin; a insinceridade profissional nas áreas educativo-sanitárias; o medo da auto-

pesquisa congelando a performance de egos frágeis; as abordagens idiotizantes e infantilizadas de 

educadores / cuidadores das primeiras e terceiras idades humanas; a ausência de autexemplarismo 

fragilizando as abordagens pseudoeducativas; a atitude de esconder informações evolutivas vitais; 

a heteronomia incentivada pelos gurus, mestres e guias extrafísicos amauróticos religiosos; as in-

coerências notórias do pretenso educador antiteático; a importância da interlocução verbaciológi-

ca; o fato de a tacon ser similar a oferecer apenas o pé esquerdo do sapato ao reeducando; a Cos-

moética promovendo o adeus às ilusões intrafísicas; as disciplinas conscienciológicas representa-

das por centenas de especialidades; os autesforços autorreeducativos recompensados; a aborda-

gem abolicionista da Conscienciologia no contrafluxo da escravatura religiosa maciça dissemina-

da; a didática parapedagógica antibelicista; a tranquilidade íntima gerada pela perenidade do pa-

trimônio autocognitivo adquirido; a autoconfiança inabalável na autevolução; os saberes autevo-

lutivos tidos à conta de bens mais preciosos; a autogratidão pelas autossuperações já conquistadas 

a partir da reeducação cotidiana autaplicada; a esperança lúcida fundamentada no progresso cons-

ciencial possível através da reeducação conscienciológica; o combate às ideias conservadoras pe-

las neoideias; a destruição tarística de verdades absolutas; o restringimento intrafísico anulando 

saberes; a atenção multidividida; as autoconvicções cosmoéticas, naturalmente heteropersuasivas; 

os polineuroléxicos enquanto ferramenta para o desenvolvimento da capacidade de síntese; a sa-

tisfação do pararreeducador conscienciológico antiegoico assistindo a transformação do reeducan-

do em mestre; o respeito paradireitológico aos limites autocognitivos e autevolutivos das cons-

cins; a avaliação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) para ingresso nos Cursos Intermissivos (CIs); 

a inteligência evolutiva (IE) presente nos conteúdos parapedagógicos intermissivos retransmitidos 

às conscins predispostas. 

 

Parafatologia: o magistério conscienciológico multidimensional; a transmissão de técni-

cas bioenergéticas autodefensivas práticas; a demonstração teática dos benefícios do estado vibra-

cional (EV) profilático; os resultados instantâneos da aplicação do arco voltaico craniochacral; os 

conteúdos autocognitivos multiexistenciais; a mobilização básica de energias (MBE); o paracurrí-

culo autevolutivo conscienciológico; a ação paraterapêutica dos neologismos conscienciológicos; 

o cultivo dos dicionários paracerebrais; o epicentrismo lúcido nas Dinâmicas Parapsíquicas na 

condição de aula parapsíquica de atualização semanal; os conteúdos paradidáticos intermissivos 

autolibertadores; a biparacerebralidade parapsíquica; a leitura direta paracérebro a paracérebro 

(biparacerebralidade) entre pararreeducador autoparapsíquico e o reeducando; a recuperação de 

megacons intermissivos; o paraensino a distância monitorado pela equipex através da paratelepa-

tia; a equipex docente conscienciológica; a parapreceptoria parapsíquica avançada; o realismo da 

autotaquirritmia; o desenvolvimento parapsíquico crescente a partir da docência consciencioló-

gica veterana; a superdotação autoparapsíquica; a recuperação de megacons autorreeducativos;  

a dedicação à autopesquisa parapsíquica; a auto-herança vindoura no autorrevezamento multiexis-

tencial; a autorreeducação parapsíquica tenepessológica; a busca da cosmovisão através dos con-

teúdos parapsíquicos e da autopesquisa científica dedicada; o mapa da autossinalética energopara-

psíquica redescoberta; a mudança de equipex pessoal devido ao progresso do paraprendiz; o mo-

nitoramento extrafísico perceptível ao pararreeducando; a educação de origem extrafísica; a baga-

gem parapsíquica acumulada; o despertamento parapsíquico da conscin meritória no neossoma  

a partir da tares.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pararreeducador-pararreeducando; o sinergismo corpo 

docente–corpo discente; o sinergismo parapsicofonia–transmissão paradidática; o sinergismo 
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Parapedagogiologia-Consciencioterapia; o sinergismo conscienciólogo–projetor lúcido; o siner-

gismo autoparapsiquismo-heteroparapsiquismo; o sinergismo autodesassim-heterodesassim. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do autexemplarismo; o prin-

cípio da mutualidade reeducaciológica; o princípio da proporcionalidade; o princípio da domes-

ticação mútua interconsciencial; o princípio da autorreeducação exemplarista; o princípio do 

respeito aos níveis evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de conduta paradiplomático; o código de conduta do docente consciencioló-

gico. 

Teoriologia: a teoria dos megacons recapturados; as teorias da reeducação consci-

encial; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da autorreciclogenia; a teoria evolucionária 

conscienciológica; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da autorregeneração 

evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existen-

cial (recéxis); a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da tarefa energética pessoal (tene-

pes); a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a holomnemotécnica pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Holomnemonicologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; 

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorgani-

zação; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da Maxiproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Dessomatolo-

gia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Co-

légio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos autevolutivos da reeducação; o efeito antievolutivo da deseduca-

ção; o efeito crítico do despreparo autoparapsíquico; o efeito pacificador do autoconhecimento; 

o efeito atrasador da desinformação; o efeito organizador da autocognição; o efeito ambíguo das 

meias verdades. 

Neossinapsologia: as neossinapses ambivalentes; as neossinapses multímodas; as neos-

sinapses multifacetadas; as neossinapses polivalentes; as neossinapses criativas; as neossinapses 

heurísticas; as neossinapses dialéticas; as neossinapses hermenêuticas. 

Ciclologia: o ciclo da reaprendizagem humana; o ciclo da autorreaprendizagem cogni-

tiva; o ciclo espiralar da evolução; o ciclo autopesquisístico; o ciclo do desenvolvimento autopa-

rapsíquico; o ciclo da ressocialização; o ciclo da socialização evolutiva; o ciclo civilizatório. 

Enumerologia: o pararreeducador intelectual; o pararreeducador afetivo; o pararree-

ducador contextual; o pararreeducador cognitivo; o pararreeducador retrocognitivo; o pararree-

ducador conviviológico; o pararreeducador parassocial. 

Binomiologia: o binômio coleiras do ego–heteronomia; o binômio antivitimização-auto-

benignidade; o binômio autonomia-liberdade; o binômio ensino-aprendizagem; o binômio auto- 

-higiene consciencial–auteducabilidade; o binômio autopesquisa-docência; o binômio professor–

–reeducador autexemplarista. 

Interaciologia: a interação educação-resultados; a interação parapsiquismo-reeduca-

ção; a interação erudição-produtividade; a interação educação-evolução; a interação auteduca-

ção–livre arbítrio; a interação ignorância-determinismo. 

Crescendologia: o crescendo das faixas etárias humanas; o crescendo pesquisa-auto-

pesquisa; o crescendo reeducando-professorando; o crescendo psiquismo-parapsiquismo; o cres-

cendo educação eletronótica–educação parapsíquica.  

Trinomiologia: o trinômio educação-reeducação-evolução; o trinômio educação for-

mal–autodidatismo–erudição; o trinômio cons-adcons-megacons; o trinômio autoconhecimento–

–autopesquisa parapsíquica–hiperacuidade; o trinômio transmitir-capacitar-formar; o trinômio 
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iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio foco-multifoco-megafoco; o trinômio cérebro-mental-

soma-paracérebro. 

Polinomiologia: o polinômio cognição-autocognição-precognição-retrocognição; o po-

linômio FEP–paracurrículo–para-histórico escolar–paradiploma de conclusão de CI; o polinô-

mio ensino-aprendizagem-reaprendizagem-autorreeducação; o polinômio professor-educador-

pararreeducador-parapreceptor; o polinômio escola-biblioteca-Holoteca-Parapsicoteca; o poli-

nômio aluno-aprendiz-educando-reeducando; o polinômio tacon-pseudotares-minitares-mega-

tares. 

Antagonismologia: o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o anta-

gonismo esclarecimento / estupro evolutivo; o antagonismo informação / doutrinação; o antago-

nismo transmissão de conteúdos / indução de conteúdos; o antagonismo formação / deformação; 

o antagonismo reeducação / formatação; o antagonismo exemplificação / teorização. 

Paradoxologia: o paradoxo da impactoterapia; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; 

o paradoxo de as autorretrocognições amparadas serem manual de instruções atuais de valor 

inestimável; o paradoxo do professor-aluno; o paradoxo de o microfragmento mnemônico inter-

missivo produzir macrorresultados proexológicos; o paradoxo de o assistido poder atuar na con-

dição de mestre do assistente; o paradoxo da comunicação silenciosa. 

Politicologia: as políticas da educação pública; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a de-

mocracia direta; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do mais apto; as leis da aprendizagem autevolutivas; a lei do maior es-

forço autoinstrutivo; as leis da holomnemônica; as leis do magistério conscienciológico teático;  

a lei de responsabilidade do mais lúcido. 

Filiologia: a neofilia; a didaticofilia; a curiosofilia; a retrocogniciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a intelectofobia; a reeducaciofobia; a recexofobia; a reci-

nofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome do estrangei-

ro (SEST); a síndrome da labilidade parapsíquica psicossomática; a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a mania de doutrinar; a mania de convencer; a mania de ganhar a discussão. 

Mitologia: o combate aos megamitos místico-religiosos; os mitos da aprendizagem. 

Holotecologia: a reeducacioteca; a parapedagogoteca; a recexoteca; a recinoteca; a in-

vexoteca; a criativoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a holomaturoteca. 

Interdisciplinologia: a Interreeducaciologia; a Reeducaciologia; a Autorreeducaciolo-

gia; a Parapedagogiologia; a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Pré-Inter-

missiologia; a Autocogniciologia; a Recinologia; a Recexologia; a Autexperimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin autexem-

plarista; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pararreeducador autoparapsíquico; o amparador-pararreeducador;  

o amparador-parapedagogo; o parapsiquista experiente; o autopreceptor; o pararreeducando;  

o maxiproexista; o maxiproexólogo; o energicista; o polímata; o professor; o autodecisor; o toca-

dor de obra; o homem de ação; o amparador-parapreceptor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o tene-

pessista; o ofiexista; o líder interassistencial; o pré-intermissiologista; o conscienciômetra; o ma-

crossômata; o amparador-coautor; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a pararreeducadora autoparapsíquica; a amparadora-pararreeducadora;  

a amparadora-parapedagoga; a parapsiquista experiente; a autopreceptora; a pararreeducanda;  

a maxiproexista; a maxiproexóloga; a energicista; a polímata; a professora; a autodecisora; a toca-

dora de obra; a mulher de ação; a amparadora-parapreceptora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a te-

nepessista; a ofiexista; a líder interassistencial; a pré-intermissiologista; a conscienciômetra;  

a macrossômata; a amparadora-coautora; a epicon lúcida. 
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Hominologia: o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens determinator; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens evolutiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapi-

ens maxiproexologus; o Homo sapiens magister. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pararreeducador autoparapsíquico jejuno = o professor parapsiquista de 

holosfera cosmoética esboçante, no processo de certificação da força presencial autexemplarista; 

pararreeducador autoparapsíquico veterano = o agente retrocognitor parapsiquista de holosfera 

cosmoética forte, certificada pela força presencial autexemplarista. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura docente conscienciológica; a multicul-

tura cosmoética; a cultura multidimensional; a Cultura Geral; a cultura para-histórica; a cultura 

clássica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o pararreeducador autoparapsíquico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Autorreeducação  na  maturidade:  Recexologia;  Homeostático. 

07.  Biparacerebralidade:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

08.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Escola  de  cons:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10.  Parapedagogiologia  Verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Partilha  dos  autoneoachados:  Taristicologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

  

O  AUTEXEMPLARISMO  VERBACIOLÓGICO  DO  PARARREE-
DUCADOR  AUTOPARAPSÍQUICO  INCENTIVA  A  RECUPERA-
ÇÃO  DE  CONS  MAGNOS  DOS  COMPASSAGEIROS  EVOLU-
TIVOS,  CONSCINS  EX-ALUNAS  DO  CURSO  INTERMISSIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, anda em dia com os autexemplos teáticos da 

condição de pararreeducador autoparapsíquico comprovados no magistério e na autocognografia 

conscienciológica? Desde quando? 
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P A R A R R O T I N A    ÚT I L  
( P A R A R R O T I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pararrotina útil é a técnica da sequência lógica, temporal ou diária de 

atos ou procedimentos constantes, impostos tecnicamente à própria vida pessoal, por força da 

repetição de hábitos sadios e uniformes, capazes de potencializar a consecução cosmoética da 

programação existencial específica da conscin lúcida, através da interassistencialidade multidi-

mensional. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo rotina vem do idioma Francês, routine, “rotina”, e este de rou-

te, “caminho muito frequentado”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo útil deriva do idioma La-

tim, utilis, “que serve; bom; salutar; eficaz; vantajoso; válido; útil”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Rotina pessoal multidimensional. 2.  Rotina parapsíquica pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas pararrotina útil, pararrotina útil básica e parar-

rotina útil evoluída são neologismos técnicos da Pararrotinologia. 

Antonimologia: 1.  Rotina útil. 2.  Rotina humana. 3.  Rotina intrafísica. 

Estrangeirismologia: o replay útil como rotina redonda; o right time evolutivo; o Tene-

pessarium; o Tertuliarium; o Recexarium; o Ofiexarium; o combate ao workaholism; o upgrade 

da rotina diuturna; a rotina redonda com superavit evolutivo; a daily routine parapsíquica; o mo-

dus vivendi multidimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento da holomaturidade da interassistencialidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoparapercepciologia; os parapensenes; a pa-

rapensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização pró-fluxo cósmico. 

 

Fatologia: a rotina útil; a ajustabilidade do autoparapsiquismo à vida cotidiana; os fixa-

dores intrafísicos das pararrotinas. 

 

Parafatologia: a pararrotina útil; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a tenepes; a ofiex pessoal; a agendex da ofiex; a au-

tovivência pró-ofiex; a Paraconscienciologia; a tara parapsíquica; a parencriptação; a parestação 

de trabalho; o jubileu ofiexológico; os automatismos parapsíquicos benéficos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo conscin sensitiva 

cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade 

útil–comunicabilidade avançada; o sinergismo autoparapsiquismo-Autocosmoética. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; os princípios organizacionais da 

Conscienciometrologia; o princípio básico da acuidade das priorizações; o princípio do determi-

nismo evolutivo; o princípio da produtividade sadia; o princípio da utilidade; o princípio da pro-

ficuidade parapsíquica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) depurando as pararrotinas assisten-

ciais; os códigos de conduta extrafísica. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do corpo objetivo. 
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Tecnologia: a paratécnica; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade para-

técnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Paratecnologia da intelecção; a Para-

tecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; a Paramnemotécnica; a técnica do 

aproveitamento máximo do tempo existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

da ofiex pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível da 

Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do estabelecimento das pararrotinas úteis; o efeito ha-

lo das práticas assistenciais da tenepes. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses construindo neorrotinas extrafísicas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo tenepes-ofiex. 

Binomiologia: o binômio trabalho intelectual–trabalho braçal; o binômio rotina redon-

da–saldo evolutivo; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio progresso–rotina re-

donda; o binômio tempo-esforços; o binômio eficiência–eficácia parapsíquica; o binômio autor-

ganização–heterorganização parapsíquica; o binômio pararrepetição prolífica–pararrotina pro-

veitosa. 

Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação perseverança–rotina redon-

da; a interação usabilidade–rotina redonda; a interação rotina intrafísica–rotina extrafísica;  

a interação atitude-resultado; a interação das rotinas no holossoma; a interação das rotinas re-

dondas passadas-presentes-futuras. 

Crescendologia: o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo de autoconscientiza-

ção parafenomenológica da conscin em evolução; o crescendo forma fenomênica–conteúdo feno-

mênico; o crescendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo tacon-tares;  

o crescendo miniproéxis (intrafísica, grupocármica)–autoproéxis parapsíquica (multidimensional, 

policármica); o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisioló-

gica; o crescendo recexológico retrorrotinas inúteis–rotinas úteis–pararrotinas úteis. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio segundos-minutos- 

-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospecti-

va; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; 

o trinômio planejamento-consecução-resultados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer trans-

formando todo dia em dia útil. 

Antagonismologia: o antagonismo rotina produtiva / rotina improdutiva; o antagonis-

mo rotina criativa / rotina burocrática; o antagonismo rotina dinâmica / rotina estática; o an-

tagonismo rotina evolutiva / rotina estagnante; o antagonismo rotina autolibertadora / rotina au-

tescravizante; o antagonismo rotina prazerosa / rotina exasperante; o antagonismo rotina redon-

da / rotina viciada; o antagonismo hábito sadio / hábito compulsivo; o antagonismo pararrotinas 

básicas / pararrotinas complexas; o antagonismo pararrotinas comuns / pararrotinas personali-

zadas; o antagonismo pararrotinas eletivas / pararrotinas compulsórias. 

Paradoxologia: o paradoxo da rotina dinâmica da tares expositiva; o paradoxo Homo 

sapiens dynamicus–Homo sapiens paciens; o paradoxo da liberdade consciencial haurida na 

consolidação de pararrotinas úteis. 

Politicologia: a discernimentocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; a lei do retorno evolutivo na rotina re-

donda; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a parapsicofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a palcofilia; a neo-

filia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a cronoteca; a rece-

xoteca; a evolucioteca; a teaticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Pararrotinologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Inte-

rassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Taristicologia; a Evoluciologia; a Grupocar-

mologia; a Policarmologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens pararrutinus; o Homo 

sapiens utilis; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens methodicus; o Homo sapiens prioritarius; 

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens proexista;  

o Homo sapiens autodidactor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens constructus; o Homo 

sapiens temporalis; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pararrotina útil básica = a rotina interassistencial diária do tenepessista 

veterano, homem ou mulher; pararrotina útil evoluída = a rotina interassistencial permanente do 

ofiexista veterano, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a Paraculturologia Multidimensional; a cultura do parapsiquismo inte-

rassistencial. 

 

Taxologia. Segundo a Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 aspec-

tos fundamentais das pararrotinas, em geral: 

1.  Pararrotinas assistenciais: a visão paradiagnóstica; o heterodesassédio; a exteriori-

zação de ECs homeostatizantes; a tenepes; o auxílio através da projetabilidade lúcida (PL);  

a ofiex; o trinômio paraacolhimento-paraorientação-paraencaminhamento. 

2.  Pararrotinas autadministrativas: a agendex pessoal; a autavaliação regular das prá-

ticas tenepessistas; o balanço cíclico da ofiex pessoal; a revisão periódica dos efeitos multidimen-

sionais da autopensenização habitual. 

3.  Pararrotinas autodefensivas: a identificação e uso das sinaléticas parapsíquicas;  

a prontidão autodesassediadora; a blindagem energética da alcova; o auto e heterencapsulamento 

parassanitário; os efeitos do atilamento paraperceptivo ininterrupto. 
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4.  Pararrotinas cognitivas: o autodidatismo parapsíquico; a paracientificidade na iden-

tificação do conteúdo parafenomênico; a cosmovisão multidimensional dos parafatos; os efeitos 

da curiosidade parapesquisística. 

5.  Pararrotinas compulsórias: a existência holossomática; a descoincidência veicular 

parafisiológica no sono natural; o ciclo bioenergenético absorção-exteriorização. 

6.  Pararrotinas operacionais: as paratécnicas usuais; os protocolos de atuação multidi-

mensional; as parafunções da minipeça interassistencial; a interação laboral turnos intrafísicos– 

–turnos extrafísicos. 

7.  Pararrotinas profiláticas: a teática do EV; o desbloqueio holochacral; a higieniza-

ção holopensênica dos ambientes ou holopensenes; o ciclo assim-desassim. 

 

Ofiex. Sob a ótica da Ofiexologia, se alguém começar a refletir profundamente nas po-

tencialidades interassistenciais da condição da própria oficina extrafísica, passará por estas 5 au-

texperiências interconectadas, aqui dispostas na ordem natural: 

1.  Descrenciologia. Admitirá o princípio da descrença. 

2.  Antifanatismologia. Desistirá de perder tempo com os fanáticos religiosos. 

3.  Maxidissidenciologia. Pode tornar-se maxidissidente ideológico. 

4.  Antirreligiosologia. Reconhecerá racionalmente na ofiex pessoal, o instrumento mais 

potencializador da antirreligião, até mesmo se comparada à tenepes. 

5.  Autopriorologia. Priorizará as pararrotinas interassistenciais úteis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pararrotina útil, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antimonotonia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Interação  conscin-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Recorrência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Rotina  redonda:  Rotinologia;  Homeostático. 

13.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  INSTALAÇÃO  DA  PARARROTINA  ÚTIL  INTERASSISTEN-
CIAL  OFERECE  À  CONSCIN  LÚCIDA  VERDADEIRO  CICLO  

DE  EXTRAPOLACIONISMOS  PARAPSÍQUICOS  MANTIDOS  

POR  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS  E  EVOLUCIÓLOGOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém alguma condição existencial capaz de 

ser categorizada por pararrotina útil na própria vida? Desde quando? 
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P A R A S I T I S M O  
( P A R A S I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parasitismo é a interação entre duas espécies, na qual a parasita se bene-

ficia de outra, a hospedeira, causando-lhe danos de maior ou menor importância, mas raramente  

a morte, ocorrendo, no entanto, parasitismos cosmoéticos no âmbito da condição inarredável da 

interdependência evolutiva entre os princípios conscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo parasita deriva do idioma Latim, parasitus, “conviva; comensal; 

histrião; comediante; parasita; papa-jantares”, e este do idioma Grego, parásitos, “que come ao 

lado de ou com; comensal; cidadão alimentado no Pritaneu a expensas do Estado; parasita; magis-

trado adjunto a outro de nível superior; parasito”, composto pelo prefixo pará, “junto de”, e sitos, 

“alimentar; comida”. Surgiu no Século XIX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, 

“doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou re-

sultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbi-

do; condição patológia”. A palavra parasitismo apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parasitarismo. 2.  Parasitação. 3.  Parasitagem. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 46 cognatos derivados do vocábulo parasita: 

autoparasitismo; ectoparasitismo; endoparasita; endoparasitismo; fitoparasita; hemiparasita; 

hemiparasitismo; heteroparasitismo; hiperparasita; hiperparasitismo; holoparasita; holoparasi-

tismo; macroparasita; megaparasita; megaparasitismo; microparasita; Paraparasitologia; para-

sitação; parasitada; parasita-da-terra; parasitado; parasitar; parasitária; parasitário; parasi-

tear; parasítica; parasiticida; parasiticídio;  parasítico; parasitífero; parasitismo; parasito; pa-

rasitofobia; parasitofóbico; parasitófobo; parasitoide; parasitóloga; Parasitologia; parasitológi-

ca; parasitológico; parasitologista; parasitólogo; parasitose; semiparasita; zooparasita. 

Neologia. As duas expressões compostas parasitismo anticosmoético e parasitismo cos-

moético são neologismos técnicos da Parasitologia. 

Antonimologia: 1.  Antiparasitismo. 2.  Autonomia. 3.  Tesaurização. 

Estrangeirismologia: o freeloading; o sycophantism. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos apetites de todas as naturezas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o parasitismo; as múltiplas condições complexas dos parasitismos intercons-

cienciais; a vida, os hábitos, os comportamentos, a qualidade, a condição ou o estado de parasito; 

as enfermidades causadas por parasitas; as sutilezas dos parasitismos no Cosmos; o parasitismo 

fitofítico (o vegetal parasitando outro); o parasitismo zoofítico (o animal parasitando vegetal);  

o parasitismo zoótico (o animal parasitando outro); o parasitismo interno (endoparasitos, entozoá-

rios); o parasitismo externo (ectoparasitos, animais carnívoros); a simbiose; o hemiparasitismo;  

o hiperparasitismo; o holoparasitismo; o autoparasitismo; o heteroparasitismo; a colacobiose; a si-

nectia; a forésia; a enga; a filança; a exploração; a condição do hóspede estroina ante o anfitrião 

benevolente; a condição da pessoa inválida ante o cuidador prestimoso; a condição do filho 

menor ante o pai provedor; a condição do aluno desleixado ante o preceptor; a necessidade do pé- 

-de-meia pessoal; a independência econômico-financeira; a planilha financeira pessoal e grupal;  

o ser humano portando até 3 quilos de bactérias; o ditador na condição indefensável de megapara-

sita do povo; o rei na condição óbvia de megaparasita do país ou Nação; o hibridismo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a condição da 

consener ante a isca humana lúcida; a condição da conscin assistida ante a consciex amparadora; 

a condição do evoluciente ante o evoluciólogo; a Paraparasitologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo amparador extrafísico–amparando humano. 

Principiologia: a condição da interdependência entre os princípios conscienciais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a técnica da convivialidade evolutiva cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos diversificados da convivência entre os seres vivos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vegetal-zoológico-humano-cosmoconsciencial. 

Enumerologia: o consortismo; o mutualismo; o helotismo; o comensalismo; o amensa-

lismo; o alelositismo; o aloparasitismo. O ato inteligente de se evitar: cair na vida; cruzar os bra-

ços; viver na flauta; andar na gandaia; estar de papo para o ar; seguir em câmera lenta; dormir no 

ponto. 

Binomiologia: o binômio parasitismo-dependência; o binômio (dupla) parasitado-para-

sita. 

Interaciologia: a interação mãe-filho. 

Crescendologia: o crescendo patológico plágio-parasitismo. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

interassistencial amparador-tenepessista-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo autesforço / parasitismo; o antagonismo autonomia 

consciencial / parasitismo interconsciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do parasitismo cosmoético. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: o biófilo. 

Fobiologia: a parasitofobia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a gregario-

teca; a sociologicoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parasitologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Egocarmologia;  

a Policarmologia; a Interdependenciologia; a Evoluciologia; a Discernimentologia; a Holomaturo-

logia; a Zoologia; a Botanicologia; a Perfilologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser parasitado ou hospedeiro; o ser parasita. 

 

Masculinologia: o hóspede; o filho menor; o evoluciente; o aluno; o abelhão; o acosta-

do; o agarradiço; o agregado; o aproveitador; o arrimadiço; o chupa-sangue; o chupista; o come-

dor; o comensal; o desfrutador; o encostado; o esponja; o explorador; o inútil; o malandro; o man-

drião; o ocioso; o papa-jantares; o pendura; o perdulário; o preguiçoso; o sanguessuga; o sevandi-

ja; o usufrutuário; o vadio; o zangão; o agente clandestino. 
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Femininologia: a hóspede; a filha menor; a evoluciente; a aluna; a abelhona; a acostada;  

a agarradiça; a agregada; a aproveitadora; a arrimadiça; a chupa-sangue; a chupista; a comedora;  

a comensal; a desfrutadora; a encostada; a esponja; a exploradora; a inútil; a malandra; a mandriã; 

a ociosa; a papa-jantares; a pendura; a perdulária; a preguiçosa; a sanguessuga; a sevandija; a usu-

frutuária; a vadia; a agente clandestina. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parasitor; o Homo sapiens parasiticus; o Homo sapiens 

anticosmoethicus; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo 

sapiens attractivus; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens auto-

perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parasitismo anticosmoético = o da consciex assediadora sobre a conscin 

assediada (Paraparasitologia); parasitismo cosmoético = a do recém-nascido perante a mãe ama-

mentadora (Gestaciologia). 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial cosmoética. 

 

Cosmoeticologia. Existem naturalmente, a rigor, múltiplas condições de parasitismos 

biológicos, botânicos, não-patológicos, em certos casos paradoxalmente cosmoéticos, por exem-

plo, estes 5 exemplos, dispostos na ordem funcional, demonstrando a complexidade da conviviali-

dade predominantemente interdependente entre os princípios conscienciais: 

1.  Gestação: condição do feto perante a mãe ou gestante. 

2.  Maternidade: a do filho bebê, depois de nascer, sob os cuidados da maternagem, 

através do tempo, da mãe amamentadora, dedicada. 

3.  Amamentação: a amamentação pela ama-de-leite ao filho de outra mulher. 

4.  Doações: as doações de sangue ou de órgãos pela pessoa receptora, carente. 

5.  Enxertos: o da orquídea fixada ao tronco do ipê. 

 

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 o parasitismo, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Dependência  indireta:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  COMPLEXIDADE  DOS  FENÔMENOS  E  PARAFENÔME-
NOS  DO  PARASITISMO  ENTRE  OS  PRINCÍPIOS  CONS-
CIENCIAIS  MERECE  SER  PESQUISADA  COM  PROFUN- 

DIDADE  MAIOR  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou com a devida atenção os parasitis-

mos entre os princípios conscienciais? Obteve benefícios esclarecedores com as pesquisas? 

 


