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PREFÁCIO

“A qualificação da intenção  
é a megassabedoria.”

Waldo Vieira

Toda a ação da consciência tem por trás uma intenção. É a qua
lidade da intenção que imprime os padrões de conduta nas automani
festações. Refletir sobre o quê? Por que? Para que? Para quem? É cru
cial para se autoconhecer, compreender a autopensenidade, ampliar  
a lucidez sobre a própria vontade e dinamizar a autevolução. A har
monia do microuniverso consciencial depende do emprego equilibra
do do trinômio intenção-vontade-discernimento.

A obra, Intenção: Manifestação Atributológica da Consciência,  
a partir da vasta vivência conscienciométrica da autora, traz conceitos 
e ferramentas úteis à ampliação da lucidez sobre as próprias intenções.

Mais do que conscintrator, atuante no voluntariado, vejo a au
tora na condição de conscintrafor. Ficam evidentes a determinação,  
a disciplina, a coragem e a grande capacidade de realização, além do tra
forismo no olhar para os compassageiros evolutivos. A teática da cons
cienciômetra, sempre enfatizando o melhor de cada consciência nos 
feedbacks, emitidos com delicadeza, respeitando os limites dos colegas.

A Professora Alzira Gesing nos oferece neste livro um estudo 
profundo e abrangente do atributo consciencial “intenção”. Embasa
do no paradigma consciencial, resultado de muitos anos de pesquisas 
e autexperimentos, apresenta ferramentas e técnicas de autoinvestiga
ção proporcionando reflexões geradoras de autoconhecimento e auto
qualificação.

A coerência pessoal, indicada pela menor distância entre intenção 
e gesto, estabiliza a intencionalidade, harmonizando a autopensenida
de. O processo de coerentização da intenção, esmiuçado no capítulo 12 
do livro, implica consenso entre vontade, intencionalidade e au tor ga
ni zação. 
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Muitas vezes agimos instintivamente, sem ter vislumbre claro 
dos efeitos que possam resultar de nossas manifestações. Daí a impor
tância deste livro, escrito em estilo claro e prático, contendo conceitos 
e testes, que, quando aplicados, facilitam à consciência observar a pró
pria realidade e autenticidade, além de tornar possível a prospecção 
dos resultados alcançáveis com suas ações.

É a coerência que facilita a conexão com a multidimensionali
dade, fazendo convergir os intentos para atuar enquanto minipeça do 
maximecanismo multidimensional, alinhando e qualificando a auto
manifestação consciencial conforme o fluxo do Cosmos.

Marilene Ragagnin 
Engenheira Civil. Docente  

da Cons cienciolo gia. Verbetógrafa da  
Enciclopédia da Conscienciologia.
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APRESENTAÇÃO

Caro(a) leitor(a), gostaria de convidálo(a) para, juntos, explo
rarmos as dimensões das intenções conscienciais.

Se a minha intenção, a minha intencionalidade vivenciada ex
pressa a autoconsciencialidade, isso explica, define, exibe, diferencia  
a consciência das outras consciências e exibe a identidade conscien
cial. Visto assim, a intencionalidade ganha uma dimensão que trans
cende a intrafisicalidade.

Reconhecer a importância que a intencionalidade tem em nos
sas vidas é dar o primeiro passo para aceitar a necessidade de conhecê
la melhor. Este é o motivo e a razão deste livro. Desenvolver “cosmo-
visão” quanto à manifestação qualificada das autointenções.

A compreensão do crescendo intenção –intencionalidade–in-
tencionalidade cosmoética enquanto movimento dinâmico até chegar  
à condição de autoortopensenização é de suma importância.

Neste contexto, o estudo da estrutura intraconsciencial (Intra-
conscienciologia), sendo prioridade evolutiva, deve ser visto en quanto 
ele mento essencial à compreensão do processo evolutivo lúcido.

Boa parte do trabalho será dedicada ao confor (conteúdo e for
ma), teoria e prática da intenção, através do qual é possível conhecer 
melhor o microuniverso consciencial.

Nesta perspectiva, a Intencionologia pode ser vista como um 
conceptáculo que permite a consciência atravessar tempo e espaço 
discernindo a natureza das próprias intenções. Por exemplo: as ima
turidades, as fraquezas conhecidas como trafares ou traçosfardo; as 
virtudes ou talentos conhecidos como trafores ou traçosforça; os tra
fais (traçosforça faltantes) a desenvolver, por exemplo, habilidades, 
competências para manifestarse de maneira mais homeostática.
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Esse estudo aprofundado ajuda a consciência a ver a realidade 
e a pararrealidade, propiciando maior entendimento e sensibilidade 
para compreender o mundo e o paramundo. Também evidencia que 
a intencionalidade qualificada é recurso essencial à aquisição de auto
conhecimento e à participação ativa nos diversos contextos interassis
tenciais.

Então, aceita o convite?

A Autora
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INTRODUÇÃO 

Consciência. A consciência caracterizase por manifestarse mul
tidimensionalmente através de pensenes – pensamentos, sentimentos 
e energias. Automotivada, atua de acordo com os objetivos planifica
dos e pelo raciocínio lógico, determina os meios e fins a alcançar.

  Volição. Movida pela intenção ilibada, possui força de vontade 
inque brantável superando barreiras ou o que possa interferir na reali
zação de seus intentos. 

Meta. Dentre as megametas evolutivas ideais está a ânsia pessoal 
pela autenticidade, a vivência da incorrupti bilidade, conduzindo, ine
vitavelmente, à condição do Serenismo.

Intenção. A intenção está sendo apresentada neste livro como 
atri buto intra consciencial responsável pelo carregamento pensênico ine
rente a todas as consciências intrafísicas e extrafísicas, sendo, em te se, 
neutro quanto à Cosmoeticologia e à Evo luciologia.

Objetivo. O objetivo desta obra é expor o amplo universo das 
in tenções conscienciais e suas implicações no processo evolutivo, par
tindo do princípio que, para se manifestar de maneira cosmoética, ne
ces sita de qualificação pensênica – orto pensenidade. 

Abrangência. O estudo aprofundado das intenções conscienciais 
foi elaborado com o propósito de ser abrangente, detalhista, explici
tativo, a fim de clarear a estru tura da própria realidade, contribuindo 
para os que desejam aprimorar a intraconscien cialidade.

Circularidade. Pela técnica da circularidade expositiva, pro
curouse repetir as ideias abordando ângulos distintos e subtítulos di
ferentes nos parágrafos. 

Prioridades. Primeiramente foi feita a ordem de prioridades 
dos assuntos – no caso, capítulos, a fim de que o crescendum dos deta
lhes viesse a diminuir a complexi dade da temática.

Vocabulário. Este livro utiliza neologismos da Conscienciolo
gia e alguns vocábulos com grafia discordantes do português corrente, 
por opção estilística.
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Abordagem. A abordagem científica, aqui, fundamentase no as
pecto formal relativo ao assunto tratado: definição; etimologia; sinoní-
mia; antonímia e correlatos sobre o tema estudado, de modo a ampliar 
a visão de conjunto, neste caso, aplicando a estilística da Enciclopédia 
da Conscienciologia. Ressaltase que a datação apresentada na etimo-
logística referese ao surgimento do termo no idioma Português.

Critério. O critério expositivo, em linguagem sintética, objetiva es
clarecer os ângulos e parângulos das intenções conscienciais. Por exem
plo: a intenção sendo a base ou princípio (a in tencionalidade), e a na  tureza 
e a cosmoética, a expressão consciencial. 

Relevância. A importância de se verificar a fase do antes (inten
ção prévia), para que tudo caminhe certo, avaliando a autointenção 
com autojuízo crítico, com prioridade, lógica e racionalidade, dis cer
nin do onde vai ajudar mais as consciências, com qualidade. Partindo 
do princípio: se a pessoa tem intenção sadia, tudo converge a seu favor, 
caso contrário, tudo vem contra ela. 

Análise. No universo da Holomaturologia, importa, antes de tu
do, em todo momento evolutivo, dissecar a autopensenização através 
do autodiscernimento para dinamizar a qualificação das autointen
ções, com o objetivo magno de elevar a autoconscientização quanto  
à in terassistencialidade. 

Taxologia. Quanto à Experimentologia, a natureza das intenções 
conscienciais podem ser racionalmente classificadas em 3 categorias: 
homeostática, neutra e nosográfica.

Ciência. As ideias presentes nesta obra estão fundamentadas nas 
Ciências Consciencio logia e Projeciologia, propostas pelo pesquisador 
independente Waldo Vieira (1932 –2015). 

Glossário. Os neologismos, conceitos, termos técnicos conscien
ciológicos utilizados estão detalhados no glossário ao final do livro.

Capítulo. O capítulo Intencionograma foi composto a partir do 
verbete Intencionograma, no 3287, da Enciclopédia da Consciencio
logia, defendido pela autora no dia 3 de fevereiro de 2015. 

Debate. Este trabalho de pesquisa, diante de tema tão complexo 
e abrangente, não pretende, obviamente, esgotar o assunto, mas sim, 
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ser um meio de esclarecimento, sem emitir julgamentos sobre isso, 
porém, abrir novas possibilidades de debate e reflexão.

Heterocríticas. As heterocríticas e sugestões serão muito bem
vindas, no sentido de contribuir na construção de ideias libertárias 
afins ao clima de abertismo consciencial. 

Tares. A Ciência Conscienciologia tem a intenção de informar, 
divulgar e esclarecer as consciências através da tares – tarefa do escla
recimento, tendo como premissa: 

Não acredite em Nada, Nem mesmo  
No que está escrito Nesta obra.  
Pesquise, reflita, refute e teNha  

as  suas PróPrias exPeriêNcias.
(Adaptação do Princípio da Descrença proposto pela Conscienciologia).

A Autora 
alzira.g@ig.com.br
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01. Intenção

Definição. “A intenção é a determinação mental, livre, subjeti
va da consciência, demons trada pela vontade, baseada em percepções  
e parapercepções para atingir certo fim, revelada por ato ou fato pes
soal, destinada a provocar resultados ou efeitos almejados” (VIEIRA, 
2007, p. 225).

Temática. Tema central neutro.
Etimologística. O termo intenção vem do idioma Latim, inten-

tio, “ação de entesar; de estender; tensão; pressão; esforço; plano; in
tenção; vontade; atenção; desígnio; desenho”. Surgiu no Século XIII.

Sinonímia: 1. Ânimo; desejo intraconsciencial. 2. Disposição 
mentalsomática; finalidade discernida. 3. Plano; projeto; vontade fir
me. 4. Pensamento secreto; conceito reservado. 5. Segunda intenção; 
má intenção; propósito disfarçado. 6. Meta; megameta.

Antonímia: 1. Acídia; apatia; desmotivação; indisposição.  
2. Abulia; inércia mental. 3. Despropósito; destempero. 4. Inconsciên
cia; sono extrafísico. 5. Obnubilação consciencial. 6. Teática; verbação.

Neologística.  O termo intenção é neologismo técnico da Cos-
moeticologia.

Constructo. A intenção é o constructo do pensene.
Vontade. A vontade é o agente desencadeador do pensene.
Intenção. A intenção é o carregador prático do pensene.
Pensene. O pensene (pen + sen + ene) é a unidade de manifestações 

práticas da consciência, que segundo a Ciência Conscienciologia, con
sidera o pensamento ou ideia (concepção), o sentimento ou a emoção  
e a EC (energia consciencial) em conjunto, de modo indissociável.

Discernimento. O autodiscernimento impõe análise das reali
dades e parar realidades em qualquer dimensão ou contexto da existên
cia humana. Quem não promove a análise acurada das autointenções 
erra inapelavelmente em função dos detalhes das realidades complexas 



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 21

da consciência. Segundo Vieira (2014; p. 1096) é mais fácil conhecer 
10 países do que uma só personalidade.

Hominologia. O Homo que caracteriza a intencionalidade é o Ho  - 
mo sapiens intentus.

Síntese. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: 
– Intenção: espelho consciencial.

Atributologia. Predomínio das faculdades mentais, especialmen
te do autodiscernimento quanto às intenções pessoais.

Ação. Quando vamos fazer qualquer empreendimento evoluti
vo, o que move a consciência é a vontade, enquanto que a intenção 
qualifica e orienta as ações. Quando a conscin determina fazer, ela 
mostra a que veio! O que ela quer? Segundo Daou (2014, p. 157), 
“Toda volição contém ínsita alguma intenção. A lucidez quanto às inten-
ções pretendidas traduz o nível de maturidade consciencial.”

Qualificação. Por exemplo, se você está ajudando alguém, deve 
se perguntar, por que estou fazendo isso? Para quê? Qual a minha in
tenção? Qual o motivo? Qual o propósito? A pessoa com intenção boa 
tem a tendência de acessar ambientes mais saudáveis. 

Percepção. Sob a ótica da Parapercepciologia, a intenção pode 
ser compreendida como o ato ou o fato de a consciência dirigir, apon
tar ou refletir a sua atenção a algo além de si mesma. Segundo Assa
gioli (1973, p. 23) a atenção precisa de uma concentração firme e in
tencional, além de um esforço persistente.

Autodomínio. Através do autodomínio da vontade consegue
se identificar a distância entre as intenções e as ações. Qualificar as 
intenções é organizar a autopensenidade. Quando se tem o domínio 
das intenções mantémse o controle das ações, caso contrário somos 
ignorados por ela. As autointenções revelam quem somos pelo modo 
como nos expressamos e, principalmente, pelo modo como o fazemos.

Vontade. Segundo a Voliciologia, a evolução começa pela von
tade, o maior poder da consciência, sendo a intenção o direcionador 
e o conteúdo, o megafoco. Não obstante precisamos de energias para 
transformála em ação. Sem dúvida, não faz melhor quem faz mais 
depressa, mas, sim, quem faz com segurança e disciplina, articulando 
ordenadamente os próprios intentos.
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Autodeterminação. Atinente à Seriexologia, é possível observar 
que tudo o que acontece na vida tem relação direta com as decisões  
e escolhas prévias realizadas. Sendo a intenção uma determinação 
mental, tornase imprescindível primar por intenções qualificadas 
para não ficar no desejo aparente. Aquele que almeja algo apenas por 
desejar, sem um motivo racional, prioritário e justo, não tem autode
terminação. É preciso ter vontade para escolher evoluir.

Discernimento. Ter boa vontade e boa intenção ajuda, mas 
não é suficiente se as ações não forem orientadas pelos fatos a partir 
do autodiscerni mento. Sem ações planificadas e qualificadas tornase 
difícil alcançar os objetivos e concretizar as megametas evolutivas. Se
gundo Vieira, (2014; p. 87) o mais sério é ter boa intenção, não pen
sar mal dos outros. O inteligente é não ficar invariavelmente contra os 
assediadores, e sim a favor, com a intenção de melhorálos.

Espelho. A intenção é o espelho da consciência, o qual mostra a fa
ce e o cenário em que se manifesta multidimensionalmente, revelan do 
quem você é, não a imagem que você faz de você ou quer passar.

Fator. Um fator realmente importante na vida é saber a ação 
procedente da intenção. Conforme Ram Charam, indiano especialista 
em liderança, líder que se destaca é aquele que sabe exatamente a ação 
a ser tomada (V. A Notícia; O Guru da ExpoGestão 2008; Joinville, SC; 25.05.08; 

página 29).
Racionalidade. O maior equívoco pessoal é colocar o desejo so

bre a vontade. Aprender a escolher o caminho certo através da vivên
cia do Código Pessoal de Cosmoética (CPC) é essencial à autevolução 
lúcida.

Autolucidez. A pessoa que reflete mais acuradamente sabe dos 
efeitos e consequências dos seus atos, atitudes e comportamentos.  
O reconhecimento da intenção pessoal, o perfil específico, revela os 
segredos e as cicatrizes multiexistenciais.

Cicatrizes. As cicatrizes e as paracicatrizes sinalizam o grupo 
de consciências, conscins e consciexes, que somos capazes de assistir, 
mostram nosso públicoalvo ou assistível, nossos credores.
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Resenha. Arthur Riedel, autor do livro Hei de Vencer, relata que, 
em determinado período da sua vida, passou por muitas dores e so
frimento. O desequilíbrio psíquico o impossibilitou de estudar e de 
trabalhar, até que um lampejo de autolucidez tomado ao acaso, em 
hora de desespero, trouxelhe um raio de esperança. Através do desejo 
de realização e vendo que outros homens, antes dele, tinham vencido  
e transformado suas vidas, apostou na sua decisão. Pegou um carvão 
e começou a escrever na parede o seu primeiro bilhete: Hei de Vencer, 
(vencer a si mesmo). O abatimento era enorme, mas a vontade de ven cer 
era maior, não admitia mais momentos de fraqueza. Prometeu ven 
cer e para não esquecer foi escrevendo em toda parte em letras garra
fais a senha: Hei de Vencer. A partir daí começou a encarar a vida por 
um novo prisma. Quando alguma situação crítica aparecia, repetia 
mentalmente – Hei de Vencer, hei de Vencer. 

Recaída. Não obstante foi acometido por mais uma crise ner
vosa e quase à beira da loucura, caiulhe às mãos um livro do psicólo
go e farmacêutico Emílio Coué (18571926), onde ele dizia: “todos 
os dias, sob todos os aspectos, sintome cada vez melhor”. Começou 
a repetir mentalmente, colocando energia, vontade, determinação  
e, real mente no fim de algum tempo, foi sentidose cada vez melhor. 
Com o passar do tempo começou a dominar a natureza nosográfica  
e a asse nhorearse de si mesmo.  

Compreensão. Compreendeu que, através da vontade determi
nada e da intenção enquanto meta, poderia dominar o seu psiquismo. 
E assim, após algum tempo, voltou ao trabalho e aos estudos não 
admitindo mais momentos de fraqueza ou desânimo. Seus impulsos  
e instintos foram vencidos pela autodeterminação em querer melhorar. 

Ortexemplo. Coué apud Ridel (1945, p. 23) expõe que o des en
volvimento da vontade e da intenção faz cada um ser dono de si mes mo 
e que cada pessoa traça o próprio destino. Sugere: “aprendei a pensar  
e a felicidade virá ao vosso encontro”.

Energia. Segundo Dyer (2006, p. 20), “a intenção é a força que 
todos têm dentro de si, é um campo de energia que flui de maneira 
invisível além do alcance dos padrões habituais normais e está pre
sente mesmo antes da real concepção. Temos os meios para atrair essa 
energia para nós e vivenciar a vida de uma nova e fascinante maneira”.
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Decisão. A intenção é o melhor medicamento. Segundo Vieira 
(2014, p. 11171118): 

Toda pessoa que seguir a opção pela correção vai melhorar ou eli
minar as próprias loucuras do onirismo, e as alu cinações tendem 
a diminuir em seu microuniverso consciencial. [...] A vida nada 
mais é do que autodecisão contínua. Temos de decidir tudo o que 
vamos fazer porque somos individualizados, consciências unas. 
Uma personalidade não pode fazer certas tarefas críticas no lugar 
de ou tra. A autodecisão tem de ser estudada e planejada com cal
ma, devagar, porque envolve tudo o que fazemos e pretendemos. 
A decisão ininterrupta é justamente a opção pela correção. Urge 
termos opção pela correção o tempo todo. 

Atilamento. Em função dos detalhes das realidades complexas 
de cada consciência, podemos dizer que lucidez não quer dizer inten
ção, contudo, isto não exime a conscin da responsabilidade do que 
acontece com ela. Cada um é responsável pelos atos, atitudes e com
portamentos, ou seja, pela própria vida. Cada consciência traça o seu 
próprio destino. 

Consciência. De intenção em intenção, muitas pessoas passam 
a vida sem fazer nada, porém, se uma pessoa tem percuciência, é boa 
na análise com autojuízo crítico, vai se organizar mais, vai ter mais au
todeterminação, vai ter mais critérios nas decisões e, provavelmente, 
vai ficar pouco na marginalidade, vai ver que aquilo não é prioritário. 

Reciclagem. Segundo Vieira (2014), uma pessoa que foi muito 
assediada, se resolver fazer reciclagem intraconsciencial, pode passar 
na frente de muita gente que está trabalhando com o parapsiquismo 
há muito tempo. Ela passa na frente porque a intenção mudou. A in
tenção torce tudo, muda tudo, mas, logicamente, a intenção sincera, 
funcional, clara, factual. A intenção vivenciada muda tudo na vida da 
pessoa. 

Assistência. Sob a ótica da Discernimentologia, para fazermos 
assistência devemos em primeiro lugar ter intenção clara, definida 
com relação à megafraternidade e nos questionarmos: em tudo o que 
eu faço, posso ajudar os outros, as consciências, os princípios cons
cienciais, o Cosmos? A existência intrafísica sem a prática assistencial 
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fica sem sentido e, assistir o próximo acrescenta um propósito claro  
à vida e à autoproéxis.

Conexão. Considerando o amplo universo da Interassistenciolo-
gia, a consciência lúcida, em conexão com a força da intenção ilibada, 
pura, cosmoética, por onde se manifesta, irradia uma holosfera interas
sistencial. As pessoas ou aqueles que, de uma forma ou de outra, en
tram em contato, acabam tendo algum tipo de influência energética 
ou pensênica, devido ao nível mais elevado da evolução consciencial, 
desencadeando ações, reações e/ou parafenômenos de efeitos diversos 
que acabam interferindo, de algum modo, na maneira de ser ou de se 
manifestar de cada consciência.

Casuística. Na escrita do parágrafo anterior, conexão, tive difi-
culdade para encontrar as palavras que expressassem ou que exemplificas-
sem a ideia. Durante algum tempo tentei de várias formas, mas não con-
segui expressar o que estava na mente, talvez, porque ainda não estivesse 
totalmente claro para mim. Depois de várias tentativas, pensei: se não 
con seguir fazer isto hoje, será deletado. 

Time. Porém, após alguns instantes veio a ideia de deixar para 
outro dia. Foi o que fiz, passei para outro capítulo. 

Projeção. Naquela mesma noite, ou melhor, de manhãzinha, tive 
a clareza do conteúdo através do parafenômeno da projeção lúcida, onde 
cons ciência amparadora de alto nível evolutivo (cosmoética) veio e pergun-
tou se poderia acompanhá-la para mostrar onde ficava determinado local, 
que ela e sua equipe gostariam de conhecer. Fomos a vários ambi entes, vi-
sitamos escolas, museu, universidade, hospital, pessoas. Estava muito feliz 
por estar com eles (grupo evolutivo) e impressionada com o que acontecia 
nos ambientes com as pessoas e as coisas, como mudava tudo para melhor, 
ins tantaneamente.

Entendimento. Após a vivência foi possível entender a frase que  
o pro fes sor Waldo Vieira falava a respeito do mundo fenomêni co. “Sem  
a ex pe riência o conceito fica vazio, sem o conceito a expe riência fi
ca ce ga”. (Rememoração de vivên cia com W.V. e sua equipe no dia 24/05/08, às 5 horas 
da manhã em Joinville, SC).
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 Resgate. O resgate proexológico desta reciclante que lhes fala foi 
através da projeção lúcida acima descrita. 

Contextualização. A maior parte do mês de maio de 2008 eu 
passei em Joinville (SC); estava em crise por estar encerrando minha ati-
vidade profissional na área da educação (aposentadoria), mas ao mesmo 
tempo mantinha minha base física em Foz do Iguaçu, PR. Enquanto 
estava lá aproveitava para voluntariar e escrever alguns capítulos deste 
livro. O questionamento era, se eu voltava em definitivo para Cognó-
polis de Foz ou se eu ficava em SC e aproveitaria para viajar, curtir  
a vida. Na manhã do dia 24 de maio de 2008, às 5h, acordei, ou melhor, 
voltei a recoincidir os veículos de manifestação da consciência trazendo  
o conteúdo descrito no parágrafo projeção. 

Hermenêutica. A vivência desta projeção ajudou-me a enten-
der muitas coisas relacionadas à minha função enquanto intermissivista  
e qual o meu papel na maxiproéxis grupal. Após a projeção lúcida tu do 
ficou claro, definido; porém o autoquestionamento aumentou: co mo o ho-
lopensene de uma consciência de alto nível de cosmoeticida de influencia 
nos lugares, nas coisas e nos ambientes, intercedendo por aqueles que estão 
em sintonia. 

Exemplarismo. Lembro-me nitidamente dos detalhes de como 
tu do se reestabelecia, se organizava, se harmonizava por onde passava  
e, co mo fiquei bem, em estado de graça e de plenitude. O tempo que per-
maneci com essa consciência e sua equipe foi breve, porém, eterno. Ela foi 
profissional, inconsútil, muito interassistencial para com tudo e todos que 
encontrava.

Autopacificação. A experiência foi oportuna, esclarecedora, exem pli-
ficadora, ajudou-me a ajustar o padrão holopensênico deixando clara a vi-
vência do resgate realizado.

Aprendizado. Senti na pele (parapele) o que é um campo energé-
ti co de intencionalidade assistencial e como interfere quando se tem a in-
tenção sincera de melhorar. 

Amparo. A busca pela qualificação das intenções ou pela melho
ria dos autopensenes predispõe a conscin à amparabilidade. Não basta 
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apenas pedir, é preciso ter méritos para receber, porque em princípio 
ninguém evolui a não ser pelo esforço pessoal.

Megameta. A intenção–ação assistencial qualificada é megameta 
prioritária desta vida e, provavelmente, nenhuma consciência pode 
sinceramente ajudar outra sem ajudar a si mesma.

Assistencialidade. Segundo a Assistenciologia, a consciência 
deve procurar ser útil, já que existem inúmeras ocasiões diuturnamen
te de prestar assistência. Um simples olhar de simpatia, uma simples 
palavra de consolo, de estímulo ou de esclarecimento faz erguer uma 
vontade desfalecida. Não importa se a ação praticada lhe pareça insig
nificante; por menor que seja a semente lançada no Cosmos sendo de 
boa qualidade brotará, pois nada que é bom se perde.

Cosmos. Consoante a Evoluciologia, no universo tudo tem uma 
razão de ser, tudo vem como uma intenção intrínseca. Cada aspecto 
da natureza intencional, sem exceção, tem uma intenção ínsita no 
microuniverso consciencial. É a reeducação do caráter, reconhecendo 
que tudo o que se pensa, se propaga. De acordo com as ações pesso
ais, a diretiva da intenção ajuda a educar as consciências, a promover  
o pro gresso e a construir as sociedades melhorando as condições exis
tenciais.

Questionologia. A fim de avaliar a pertinência da linearidade 
evolutiva que você manifesta diuturnamente, responda a si mesmo(a) 
este teste com 11 questionamentos, sendo integralmente sincero con
sigo mesmo:

01. Qual a intenção do autor(a) ou do escritor(a) ao escrever  
e o porquê do tema escolhido?

02. Qual a intenção do jornalista ao escrever determinada matéria?
03. Qual a intenção do professor(a) ao lecionar para os seus alunos?
04. Qual a intenção do profissional liberal?
05. Qual a intenção do professor(a) de Conscienciologia ao minis

trar seus cursos e/ou aulas de Conscienciologia?
06. Qual a qualidade da sua intenção ao fazer heterocríticas?
07. Qual a qualidade da sua intenção ao se manifestar multidi

mensionalmente?
08. Qual a real intenção do revisor(a) na função (tarefa) de revisar?
09. Qual é a sua intenção real?
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10. Você conhece a qualidade da sua intenção?
11. Você conhece a sua verdadeira intenção?

Autorreflexão. A autorreflexão, o recolhimento íntimo e a hi
giene consciencial devem ser uma constante na vida de qualquer cons
cin procurando sempre se perguntar: o que realmente quero?

Intenções. Segundo Vieira (1994, p. 215), é sempre falta de 
experiência, você, uma conscin, pensar que consegue ocultar ou dissi
mular, inutilmente, suas reais intenções, ou seus pensenes, daquela cons
ciência benfeitora, sua amparadora extrafísica, principal, mais íntima.

Autoconsciência. Conhecer as próprias intenções é estar cons
ciente quanto à natureza da sua realidade concreta e à automanifesta
ção na qualidade de consciência multidimensional.

toda  ação  tem  uma  intenção  ínsita  que  se  maNifesta   
de  modo  coNscieNte  ou  iNcoNscieNte.  a  qualidade   

da  iNteNção  dePeNde  do  Nível  evolutivo  ou  do  Per
ceNtual  de  autoconsciencialidade  da  consciência.
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02. Intencionologia

Definição. A Intencionologia é a Ciência aplicada ao estudo es
pecífico da intenção da conscin ou consciex, e de todas as consequên
cias geradas pela intencionalidade pessoal, notadamente a atenção da 
consciência quando voltada para fora de si mesma (VIEIRA, 2006, p. 
480).

Temática. Tema central neutro.
Etimologística. O termo intenção vem do idioma Latim, in-

tentio, “ação de entesar; de estender; tensão; pressão; esforço; plano; 
vontade”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia, 
procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição 
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no idioma Portu
guês, a partir da Idade Média.

Sinonímia: 1. Ciência da intenção. 2. Pesquisa das tendências 
pessoais. 3. Pesquisa da intencionalidade. 4. Intencionismo.

Antonímia: 1. Voliciologia. 2. Criteriologia. 3. Teaticologia.  
4. Ciência dos resultados.

Neologística.  O termo Intencionologia é neologismo técnico da 
Conscienciologia.

Atributologia. Predomínio das faculdades mentais, especifica
mente do autodiscernimento quanto às intenções conscienciais.

Intenção. Atributo intraconsciencial responsável pelo carrega
mento dos pensenes, o denominador comum da identidade conscien
cial e qualificador das manifestações interconscienciais.

Origem. O termo intencionalidade tem origem na doutrina es
colástica, da intento, para indicar o caráter representativo do objeto 
imanente em relação ao objeto exterior. Retomada por Franz Bren
tano (18381917), (Psychologie vom empirischen Standpunkte, 1874):  
“a consciência é sempre consciência de algo ou caráter da consciência de 
tender para um objeto e de lhe dar um sentido”–, e que, devido à influ
ência desse autor, veio a se tornar a teoria característica da Fenomeno-
logia.
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Filosofia. Segundo a Filosofia fenomenológica, apresentada por 
Brentano, o vocábulo “intenção” exprime a ação e efeito de tender 
para algo. Tomado no sentido lógico e, em parte, psicológico, designa 
ser todo conhecimento precedido por uma intenção, ou seja, que ne
nhum conhecimento é possível se não houver uma intenção.

Teoria. A Teoria Finalista da Ação, de Brentano, estuda a inten
cionalidade da ação humana dizendo que toda ação humana cons
ciente é dirigida para um fim e é a tradução de um propósito, e isso 
reflete uma intenção consciente.

Intencionalismo. O intencionalismo diz respeito a qualquer 
ponto de vista psicológico que sustente serem as intenções ou propósi
tos os fatores determinantes do comportamento (CABRAL & NICK, 
2006, p. 162).

Inteligência. Segundo a Conscienciologia, a inteligência evolu
tiva é a complexa associação de vários módulos de inteligência res
ponsável pelo nível de autodiscernimento da consciência em relação 
à evolução, à priorização da autevolução e à dinamização do autode
sempenho cosmoético e holossomático. Mostra ter inteligência evo
lutiva a conscin que refina a intencionalidade de modo a direcionála 
para a conquista dos reais objetivos da consciência: a autevolução.

Estudo. Um caminho para se estudar a intenção é pelo auto
questionamento sério, detalhista e constante do próprio microuni
verso consciencial (Intraconscienciologia). Este procedimento é feito 
atra vés da dissecção da personalidade de maneira regular, sistemáti
ca, téc nica, exaustiva, procurando ampliar o autoconhecimento com  
o ob jetivo de descobrir a verdadeira essência, fulcro, a real identidade 
ou a paraidentidade da consciência.

Autoconhecimento. Na Conscienciologia, a aspiração de estu
dar a si mesma conduz a consciência ao autoconhecimento, através 
do discernimento da teoria, mas muito mais por intermédio da mo
tivação pela experiência, prática, prioritária, no dia a dia (VIEIRA, 
1994, p. 538).
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iNteNcioNalidade,  megafoco  da  consciência,  coNjuNto  
de  muitas  vidas  de  ações  coNcretas  viveNciadas  eN
quaNto  miNiPeça  Num  maximecaNismo  multidimeNsioNal 
iNterassisteNcial  em  Prol  da  evolução  coNscieNcial.
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03. Intencionometria

Definição. A Intencionometria é o estudo do atributo intenção 
ou a medida evolutiva do propósito ou aquilo que se pretende fazer, 
as razões para agir, o resultado das autointenções e heterointenções,  
a fim de identificar as características da manifestação real da consciên
cia visando à interassistencialidade.

Etimologística. O termo intenção vem do idioma Latim, inten-
tio, “ação de entesar; de estender; tensão; pressão; esforço; plano; in
tenção; vontade; atenção; desígnio; desenho”. Surgiu no Século XIII. 
O elemento de composição pospositivo, metro, “medida”, ou metra, 
“o que mede”.

Sinonímia: 1. A pesquisa da intenção. 2. A medida qualitativa 
das autointenções. 3. Avaliação da intraconsciencialidade.

Antonímia: 1. Achismo autopensênico. 2. A medida quantitati
va das autointenções. 3. Avaliação da heteroconsciencialidade.

Síntese. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao assunto: – 
Intencionometria: medida evolutiva.

Subespecialidade. A Intencionometria é subespecialidade da 
Conscienciometrologia.

Especialidade. A Conscienciometria tem por objetivo o estu
do da personalidade integral, holossomática, multiexistencial, ho
lomnemônica, holobiográfica e, acima de tudo, multidimensio nal 
das consciências lúcidas, ou não, quanto à sua realidade existencial. 
A Intrafisico logia estuda e pesquisa as relações e vivências da conscin 
nesta dimensão intrafísica ou humana procurando ter uma visão com
preensiva do microuniverso consciencial. 

Unidade. A unidade de medida da intenção é o autodiscerni
mento.

Modelo. Serve de modelo ou ponto de partida para a mensura
ção das intenções o Homo sapiens serenissimus – Serenão. 

Premissa. Partese da premissa de que, conforme Vieira (1996, 
p. 11), “tudo o que existe, existe em certa quantidade e qualidade,  
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podendo, em princípio, ser medido”, o que se aplica também à men
suração das autointenções conscienciais.

Autavaliação. Com base na Conscienciometrologia, é sempre mais 
prudente e inteligente, avaliarse, ser sincero consigo e com as de
mais consciências, sendo essencial desenvolver a ca pacidade de fazer 
o levanta men to das intenções reais: qual a intenção daquilo que faço? 
O correto é fazer a dissecção das autointenções em todo e qualquer 
mo mento e contexto evolutivo.

Segurança. Conforme Vieira (1996, p. 9) é possível identificar 
com clareza o que se fez, mas nem sempre a conscência está segura do 
porquê a ação foi feita em primeiro lugar ou de modo prioritário.

Contextualizando.  Por exemplo, no cotidiano multidimensio
nal podese encher as palavras com a energia dos sentimentos, e o mo
do como se expressa essas palavras transmite com precisão o que real
mente se pretendia dizer. 

Casuística. Podese dizer “eu gosto de você” com empatia, com 
antipatia, num tom de súplica ou com uma falsidade que realmente 
significa “eu não gosto de você”. O modo como se pronuncia as palavras 
expressa a intenção no momento evolutivo da emissão. 

1. Quando se diz “eu gosto de você” com carinho, isso é exata
mente o que se quer dizer. 

2. Por outro lado, quando se diz “eu gosto de você” com indife
rença, pretendendese expressar o pouco apreço sem comunicálo di
retamente. 

3. Quando se diz “eu gosto de você” em tom de súplica, a inten
ção não é expressar a empatia mas, sim, obter alguma coisa.

4. Quando se diz “eu gosto de você” com falsidade, podese estar 
pretendendo comunicar que não se ama a pessoa. Ou, então, ter várias 
outras intenções.

Síntese. Em cada um desses 4 casos, muito embora as palavras 
sejam as mesmas, a energia que as conduz é diferente e tem aspecto 
diferente no campo áurico ou na pensenosfera pessoal. O que muda  
é a intenção que está por trás das palavras, a qual transmite a verdadeira 
mensagem. O resultado é que realizamos aquilo que pretendíamos, 
transmitimos a mensagem.
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Identificação. A identificação de nossas intenções pode ser um 
trabalho muito eficaz e transformador, sendo imprescindível ter a ca
pacidade de descobrir quais são as autointenções confusas, subjacen
tes, obscuras ou anticosmoéticas e fazer a necessária separação e/ou 
re paração. Precisamos aclarar as nossas verdadeiras intenções para po
der mos conferir harmonia àquelas que não estão de acordo com aquilo 
que realmente queremos. Por sua vez, o que realmente queremos deve 
estar em harmonia com os princípios e valores pessoais cosmoéticos.

Autopesquisa. Neste ponto, importa lembrar que quanto mais 
se estuda a intenção, mais amplo será o autoconhecimento com rela
ção ao microuniverso intraconsciencial. A autoconscien tização é pro
porcional ao grau de esforço, à dedicação e à persistência no trabalho 
evolutivo, ou a obstinação cosmoética (suar sangue) empregados para 
adquirila. 

Materpensenidade. Com isso, é possível deduzir: o que de ter mina 
o grau de restringimento no qual vivemos na condição de cons ciências 
humanas, conscins, ou qual o grau de paz, harmonia, se re ni dade ín
tima que a consciência, ser humano, evolutivamente au to cons ciente, 
com bemestar explícito, capaz de ser bom exemplo, é o ní vel de auto
ortopensenidade e o desempenho interassistencial mul tidi men sional.

Contexto. Neste contexto, questionase, qual o percentual de 
automotivação que temos para nos manifestarmos de maneira mais 
homeostática?

Perquirição. A avaliação das intenções quanto ao desempenho 
pessoal na manifestação multidimensional pode ser feita em 2 contex
tos:

1. Intenção individual. Aferese o grau de empenho pessoal na 
realização e concretização dos objetivos e metas almejadas através dos 
resultados observados ou da autoperformance multidimensional.

2. Intenção grupal. Aferese o grau de empenho e desempe
nho do grupo na realização das metas e concretização dos objetivos 
propostos através dos saldos obtidos ou pelo cômputo dos resultados.

Inteligência. Sob este enfoque, conhecer as autointenções é um 
processo de inteligência evolutiva, pois quanto mais a consciência  
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investe na autopesquisa (movimento centrípeto) do aprofundamento 
intraconsciencial pelas reciclagens (recéxis e recins), mais se torna ca
paz de fazer o movimento inverso (ação centrífuga), base da interas
sistencialidade.

Instrumento. Um dos melhores instrumentos para se detectar  
a autenticidade ou a inauten ticidade de uma pessoa é o próprio energos
soma, através da psicometria das energias que a conscin sensitiva pode 
fazer em outra pela assimilação simpática das energias conscienciais.

Detector. O livro Conscienciograma, sendo medida evolutiva, 
limita e delimita os sonhos e ilusões das conscins. É o detector de 
mentiras que permite a medição real do nível evolutivo da conscin 
e facilita a eliminação das imaturidades, irracionalidades, dos deva
neios, das manifestações egoicas. É um recurso para a autocompreen
são e para o autoconhecimento (VIEIRA, 1996, p. 22).

Mensurabilidade. No contexto da Conscienciometria, a fim de ava
liar o nível ou a predis posição íntima à vivência do abertismo conscien
cial e da autenticidade que você manifesta, respon da a si mesmo(a) este 
teste com 11 ponderações, sendo integralmente sincero con sigo mesmo: 

01. Busco compreender melhor qual o objetivo específico da 
autoproéxis?

02. Busco de fato exemplificar as ideias do curso intermissivo?
03. O que faço para disponibilizarme à vivência da interassis

tencialidade?
04. O que realmente almejo ao estudar as autointenções cons

cienciais?
05. O que realmente quero ao identificar as autointenções?
06. O que realmente quero ao qualificar as energias conscien

ciais?
07. O que realmente quero ao trabalhar o desapego cosmoético?
08. Priorizo realmente conhecerme integralmente?
09. Quero de fato ser desperto nesta vida humana?
10. Tenho de fato a intenção de ser assistente 24h ou ininter

rupto? 
11. Tenho realmente a intenção de qualificar a autocognição  

e a mundividência?
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Autodesempenhos. A unidade de medida para a avaliação dos 
autodesempenhos há de ser sempre a elevação do nível da excelên
cia da proéxis pessoal, vivida com autocrítica, até, se possível, além, 
com todo o nível cosmoético da proéxis grupal do grupocarma íntimo 
(VIEIRA, 2004, p. 69).

a  dissecção  das  intenções  mede  a  Natureza  PeNseNo
lógica  da  coNsciêNcia,  coNsciN  ou  coNsciex,  mostraN
do  o  real  nível  evolutivo,  evideNciaNdo,  que  todo  ato  

ou  atitude  tem  coNsequêNcia  evolutiva  proporcional.
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04. Intencionograma

Definição. O Intencionograma é o instrumento conscien cio mé
tri co ou método científico de mensuração da intenção da consciência, 
com o objetivo de aferir, averiguar, perquirir a natureza, estado ou qua
li ficação da autopensenidade, da conscin, homem ou mulher, nas ma ni
festações multidimensionais, a fim de obter o autodiagnóstico e fa vorecer 
as autorreci clagens intraconscienciais (VIEIRA, 2013; verbete: Intencio
nograma; A. G.). 

Etimologia.  O termo intenção deriva também do idioma La
tim, intentio, “ação de ente sar, de estender; tensão; pressão; esforço; 
pla no; intenção; vontade; atenção; desígnio; desenho”. Surgiu no Sé
culo XIII. O elemento de composição grama vem do idioma Grego, 
grá mma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; regis
tro; lista; documento; livro; trata do; Ciência; cultura; instrução; nota 
de música; algarismo; acento gráfico; figura de Mate mática”.

Sinonímia: 1.  Instrumento de análise das intenções pessoais.  
2.  Instrumento de medida da intencionalidade. 

Antonímia: 1.  Intencionometria. 2.  Parapercepciograma. 4.  In
consciência das inten ções pessoais. 4.  Embotamento da autolucidez.

Atributologia. Predomínio das faculdades mentais, notadamen
te do autodiscernimento quanto à medida da intencionalidade pes
soal.

Unidade. A unidade de medida da intenção pessoal é o autodis
cernimento.

Interação. Segundo Vieira (2007, p. 163), “os atributos cons
cien ciais (sentidos somáticos, as faculdades mentais, as para per cep
ções) são a análise, e a intencionalidade é a sín tese.” Ainda segundo 
Vieira (2007, p. 421) “ter a intenção é o pri meiro fato. A forma de 
ma ni festar a intenção é o segundo fato e a au ten ticidade de expressão 
da intenção é o terceiro fato.”

Intencionalidade. A checagem das autointenções visando qua
lificálas favorece a cone xão à equipex de amparadores interessados no 
avanço evolutivo da consciência.  
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Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a intenção pode ser 
classificada segundo a natureza homeostática, neutra ou nosográfica  
e quanto ao estado consciente ou inconsciente. 

Orientabilidade. Segundo a Pensenologia, a intencionalidade 
orienta a manifestação consciencial, seja na direção centrípeta (intra
consciencial) ou centrífuga (extracons ciencial). 

Parametrização. Pela Holomaturologia, a intenção está presente 
em toda manifestação da consciência, repercutindo na saúde do ho
lossoma e na evolução. Eis, por exemplo, na ordem funcional, duas 
proposições quanto às repercussões das autointenções: 

1. Egocarma. Mensura a intenção dirigida ou a capacidade in
tencional aplicada aos atos pessoais, atendendo às necessidades ego
cármicas. 

2. Policarma. Mensura a intenção distributiva ou a capacida
de intencional aplicando os aportes recebidos as outras consciências, 
atendendo as necessidades poli cármicas. 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, 
por exemplo, na ordem alfabética, 55 variáveis a serem reverificadas  
a partir dos resultados dos fatos e parafatos vivenciados, a fim de o pes
quisador ampliar a cosmovisão sobre si mesmo, objetivando a auta
plicação do intencionograma: 

01. Abrangenciologia. Qual a abrangência das autointenções  
e ações pessoais? 

02. Absolutismologia. Qual o percentual intencional de auto
ortabsolutismo? 

03. Apriorismologia. Qual a natureza da autointenção em 
manter e defender condicio namentos e mitos culturais do ambiente 
humano?

04. Argumentologia. Qual qualidade da autointenção emprega 
nos argumentos pes soais? 

05. Assistenciologia. Qual a natureza da autointenção disponi
bilizada às tarefas as sis tenciais? 

06. Autevoluciologia. Quais proveitos evolutivos vem obtendo 
com o emprego auto consciente das autointenções conscienciais? 
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07. Autexposiciologia. Qual a qualidade da autointenção em 
fazer striptease cons ciencial? 

08. Autoconscienciometrologia. Qual grau de autoconscien
ciometria aplica às autointenções e ações pessoais? 

09. Autocosmoeticologia. Qual nível de cosmoeticidade im
põe às autointenções? 

10. Autocriticologia. Qual grau de autojuízo crítico delibera 
quanto às automanifestações pensênicas? 

11. Autolucidologia. Qual nível de autolucidez quanto aos efei
tos e prováveis consequências geradas pela intencionalidade pessoal? 

12. Automotivaciologia. Qual grau de automotivação e autes
forço aplica à qualificação das autointenções? 

13. Autoradologia. Qual a natureza da autointenção em escre
ver artigos científicos, verbetes, livros e tratados? 

14. Autorganizaciologia. Qual grau de ordenação sustenta as 
autointenções? 

15. Carenciologia. Qual a natureza da autointenção em perma
necer carente de energia, afeto ou sexo? 

16. Codigologia. Qual qualidade da autointenção impõe o Códi-
go Pessoal de Cosmo ética? 

17. Coerenciologia. Qual grau de coerência vivencia quanto às 
autointenções? 

18. Comunicologia. Qual qualidade da autointenção utiliza na 
comunicação intercons ciencial multidimensional? 

19. Confrontologia. Qual o percentual de autointenções ex
plícitas, claras, transparentes versus autointenções obscuras, escusas, 
subjacentes? 

20. Conteudologia. Qual o teor ou a qualidade da autointen
ção ao realizar exteriorizações de energias conscienciais? 

21. Conviviologia. Qual qualidade da autointenção manifesta 
nos convívios pessoais e / ou conscienciais? 

22. Cotejologia. Qual o percentual de intencionalidade orto
pensênica e patopensênica manifestada? 
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23. Cronologia. Qual grau de engajamento emprega no regis
tro cronológico das autointenções? 

24. Discernimentologia. Qual nível de autodiscernimento man
tém na diferenciação entre intenções sadias ou patológicas? 

25. Disciplinologia. Qual percentual intencional de autodisci
plina mantém nas condutas diárias? 

26. Duplologia. Qual qualidade da autointenção dedica ao du
plismo evolutivo? 

27. Eficaciologia. Qual o percentual de auteficácia quanto às 
au to intencionalidades? 

28. Encapsulamentologia. Qual a qualidade da autointenção 
em apresentarse na condição de ausência energética? 

29. Epicentrismologia. Qual a qualidade da autointenção em 
querer alcançar a condição de epicon lúcido? 

30. Grupocarmologia. Qual natureza da autointenção disponi
biliza à família nuclear ou grupocármica? 

31. Habitologia. Qual qualidade da autointenção emprega em 
hábitos e rotinas? 

32. Intermissiologia. Qual a intencionalidade aplicada na re
cuperação de cons magnos? 

33. Inventariologia. Qual a qualidade das autointenções em rea
lizar o autoinventariograma? 

34. Liderologia. Qual o nível de autodepuração pensênica em
pregada ao liderar ou gerenciar grupos? 

35. Lucidologia. Qual o grau de autodespertamento quanto às 
próprias intenções conscienciais? 

36. Parapercepciologia. Qual qualidade da autointenção em
prega no desenvolvimento do autoparapsiquismo? 

37. Paratecnologia. Qual a qualidade da autointenção em pas
sar pela técnica da conscin-cobaia? 

38. Pensenologia. Qual grau de vigilância pensênica mantém 
quanto à natureza das autoin tenções? 

39. Perfilologia. Qual a qualidade da autointenção em adotar 
certo tipo (perfil) de comportamento? 
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40. Ponderaciologia. Qual o percentual de autorreflexão sobre 
as autointenções pessoais? 

41. Posicionamentologia. Qual a natureza da autointenção 
impressa no posicionamento pessoal? 

42. Praxiologia. Qual a natureza da autointenção em praticar  
a tenepes, ser tenepessista? 

43. Proexologia. Qual a qualidade da intenção empregada  
à consecução da autoproéxis? 

44. Profissionalismologia. Qual qualidade da autointenção 
em prega no exercício profissional? 

45. Projeciologia. Qual a natureza da autointenção em se pro
jetar lucidamente? 

46. Realismologia. Quais fatores camuflam e desqualificam  
a real intenção da consciência? 

47. Recinologia. Qual grau de reciclagem implementa nas au
tointenções? 

48. Sinapsologia. Qual grau de retrossinapses discrimina na in
tencionalidade básica do ego atual? 

49. Sociologia. Qual a natureza da autointenção em manter 
amizades ociosas? 

50. Trafarologia. Qual a natureza da autointenção em manter 
a condição de robotização existencial fixada em determinado trafar já 
identificado? 

51. Verbaciologia. Qual o percentual de ações práticas vincula
das às autointenções? 

52. Vitimologia. Qual a natureza da intenção em vitimizarse 
perante as responsabilidades evolutivas enquanto consciência em evo
lução? 

53. Voliciologia. Qual grau de autorresolução íntima manifesta 
para enfrentar os percalços do cotidiano? 

54. Voluntariologia. Qual qualidade de intenção emprega no 
voluntariado conscienciológico? 

55. Zooconviviologia. Qual qualidade das intenções emprega 
no senso de convívio com os animais préhumanos? 
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Ponteiro. O intencionograma mostra a orientação da bússola 
pes soal ou proexológica. 

Profilaxiologia. Segundo a Discernimentologia, a autolucidez 
quanto à qualidade das intenções conscienciais ajuda na profilaxia 
evolutiva, vacinando a conscin contra as autointenções nosográficas 
ou autopatopensenes geradores de interprisões grupocármicas. 

Filigrana. Com base na Cosmoeticologia, quando a conscin 
identifica os próprios patopensenes, nosopensenes e autocorrupções, 
deve, de fato, priorizar a vivência da incorruptibilidade pessoal, a fim 
de alcançar novos patamares evolutivos. 

Diretriz. Pela Paradireitologia, a intencionalidade condiciona  
a diretriz filosófica seguida na vida, norteando as relações interpesso
ais, familiares, profissionais, sociais, afetivas, sejam intra ou intercons
cienciais.

Analiticologia. Considerando os diversos contextos e conjun
turas da vida, se a pessoa qualifica a vivência do Código Pessoal de Cos-
moética, a tendência é tudo melhorar ao derredor multidimensional.

o  intencionograma  é  iNstrumeNto  Pesquisístico 
au to verificador  da  Natureza  da  iNteNcioNalidade 
Pes soal,  seNdo  o  eixo  PriNciPal  da  autoPeN se Ni
za ção,  condição  essencial  à  autevolução  lúcida.

Questionologia. Você, leitor ou leitora considera oportuno 
aplicar o intencionograma? Qual a motivação em conhecer as autoin
tenções?

Referências bibliográficas: 
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05. Técnica da Megadecisão Intencional

Definição. A técnica da megadecisão intencional é a habilidade,  
a com petência de a conscin decidir sobre deter minado assunto ou tema, 
utilizando o desenho de sua mão direita para representar os trafores e o da 
mão esquerda para listar os trafares.

Sinonímia: 1. Técnica da decisão pessoal. 2. Técnica do Autoor
tabsolutismo.

Antonínia: 1. Técnica da decisão grupal. 2. Decisão irrefletida.

Procedimento. Eis a seguir, em ordem funcional, 7 passos ou 
etapas para aplicação da Técnica da Megadecisão Intencional:

1º passo. Pegue uma folha de papel em branco, coloque sua 
mão direita sobre ela e, com uma caneta, faça o contorno dos dedos 
da mão direita, escrevendo na região palmar a palavra trafores e, em 
cada dedo, um trafor seu.

2º passo. Coloque a mão esquerda na outra metade da folha, 
com a caneta, contorne os dedos da mão esquerda, escrevendo na re
gião palmar a palavra trafares e, em cada dedo, um trafar seu. 

3º passo. Divida a folha com uma linha vertical separando  
a mão direita da mão esquerda. 

4º passo. No alto da folha coloque Técnica da Megadecisão 
Intencional. 

5º passo. Olhe para o desenho da sua mão direita, que repre
senta a visão traforista com seus respectivos trafores, habilidades e po
tencialidades, ou seja, seus talentos evolutivos onde atuam os ampa
radores. 

6º passo. Olhe para a gravura da sua mão esquerda e analise 
seus trafares com seus respectivos traçosfardo, defeitos, autassédios  
e heterassédios onde atuam os guias cegos e assediadores. 

7º passo. Faça um cotejo entre a gravura da sua mão direita 
com a gravura da sua mão esquerda e se questione: onde você DECI-
DE ficar? 

8º passo. Você prefere ficar com visão traforista dos ampara
dores ou você prefere ficar com os autassédios e com os assediadores? 
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9º passo. A decisão é sua: manterse na condição de autassédio 
ou optar pela condição de autodesassédio. 

Contextualização. Ao aplicar a técnica, você irá refletir sobre sua 
realidade e intenção: 

1. Analise os trafores referenciados (o seu megatrafor foi citado?).
2. Analise os trafares referenciados (o seu megatrafar se encontra 

nesta listagem?).
3. Faça um cotejo entre os traços traforistas e trafaristas.
4. A que conclusão você chegou?
5. A sua tendência temperamental é mais para a visão trafarista 

ou traforista?
6. Você lança mão de que nos momentos das decisões?
7. Que caminho ou direção você prefere?
8. Ser o assistido ou ser o assistente?
9. A megadecisão é sua.

a  jornada  evolutiva  rumo  ao  serenismo  começa   
com  um  simPles  Passo,  a  intenção,  mas  de  Nada  

adiaNta,  se  Não  tiver  Pautada  Na  intencionalidade  
cosmoética,  diretriz  da  autevolução  da  coNsciêNcia.  

Casuística. Essa técnica foi obtida por uma inspiração no ano de 
2004 numa tarde onde a autora atuava na função de mantenedora do Ho
lociclo (Laborátorio de Desassédio Mentalsomático) do CEAEC. Após 
escrever a técnica vieram algumas autorreflexões relacionadas ao tema 
deste livro, sobre a forma de a consciência tratar ou lidar com suas in
tenções. Eis, em ordem funcional, 5 questionamentos para aprofundar  
o estudo da autointenção: 

1. A intenção é a base dos processos da consciência?
2. A intenção é quem comanda e mantém o processo da mani

festação consciencial?
3. A intenção importa?
4. A intenção se manifesta por meio do caráter ou pelo Código 

Pessoal de Cosmoética – CPC?
5. Qual o impacto da intenção nas manifestações conscienciais?
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06. Intencionalidade

Definição. A intencionalidade é a qualidade da intenção da 
consciência, fator desencadeante da ação consciente ou inconsciente, 
podendo ser de natureza homeostática, neutra ou nosográfica em sua 
essência.

Temática. Tema central neutro.
Etimologística. O termo intencionalidade vem do idioma La

tim, intentio, derivado do verbo intendere, “estar direcionado para”. 
Aparece a partir do Século XIX.

Sinonímia: 1. Carregador prático do pensene. 2. Intenção qua
lificada. 3. Qualidade do propósito da consciência. 

Antonímia: 1. Carregador teórico do pensene. 2. Intenção des
qualificada. 3. Falta de propósito. 

Síntese. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema:  
– Intencionalidade: bússola evolutiva.

Instrumento. A intencionalidade é o instrumento de medida 
da consciência (conscin e consciex) nas manifestações multidimensio
nais.

Assistência. A qualificação da intencionalidade delimita a qua
lidade da interassistência.

Conexão. A intencionalidade é o eixo de conexão das consciên
cias no processo evolutivo.

Perspectiva. Segundo as razões motivadoras, podese explicar  
a ação intencional, sob duas perspectivas diferentes: a intencional  
e a deliberativa:

1. Intencional. Do ponto de vista da perspectiva intencional, são 
os estados psicológicos que explicam as ações. 

2. Deliberativa. Do ponto de vista da perspectiva deliberativa 
racional, são as intenções que justificam as ações. 

Causa. A causa principal geradora da fôrma holopensênica resi
de na intencionalidade da consciência (VIEIRA, 2003, p. 214). 
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Egocentrismo. O egoísmo é a intencionalidade nosográfica da 
conscin com tendências de levar tudo de acordo com seu próprio inte
resse e, para alcançálo, não leva em conta os princípios morais. Atribui 
enorme valor a si próprio (autotelia), a suas capacidades e ao seu trabalho  
(V. Brasil, Ubiratan; A Intenção do Autor é de se Transformar em Mito; O Estado de 
S. Paulo; Jornal; São Paulo, SP; 15.09.01 e Weinberg, Mônica; “Sou o Melhor”; En
trevista: Garry Kasporow; Revista; Veja; Ano 37; No  34; Edição 1868; Seção: Entrevista; 
1 foto; São Paulo, SP; Agosto; 2004; página 11 a 15).

Qualidade. A qualidade das relações humanas depende da in
tencionalidade de cada um. Cada consciência responde por sua mani
festação. No palco da vida, cada um dirige a própria história. “Todos 
pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mes
mo” (V. Oliveira, Fábio Luís de; Atitudes Pessoais: Fazendo Acontecer; A Notícia; 
Joinville, SC; 23.04.06; página F1).  

Limite. No universo da Conviviologia, a relação cosmoética não 
invade o direito consciencial do outro, respeita os limites e os espaços 
alheios delimitando a sua raia de atuação.

Invisibilidade. Muitas vezes, a intencionalidade pessoal não se 
expressa de modo claro e transparente, aparecendo de modo implícito, 
subjacente, sendo um dos principais elementos de resistência errônea 
à instalação da autenticidade consciencial (VIEIRA, 1994, p. 215).

Valor. A vontade e a intenção originamse da capacidade de pen
senizar da consciência (conscin ou consciex) e o modo pelo qual se 
ma nifesta baseiase no código de princípios e valores ou no Código 
Pes soal de Cosmoética (CPC). 

Camuflagem. Aparentemente o corpo físico (soma) pode ca-
muflar a intencionalidade, mas as bioenergias (ECs) demonstram, de
nunciam as reais intenções conscienciais.

Inautenticidade. O uso da camuflagem é recurso de inautenti
cidade empregado pela consciência. A insinceridade é sempre egoica 
(VIEIRA, 1994, p. 215).

Acobertamentos. Consoante a Parapatologia, dentro das ver
dades incompletas, a consciência apresentase de maneira insincera, 
dissimulada, forjada, procurando manter acobertamentos sobre as 
próprias manifestações conscienciais e/ou dos outros.
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Reações. Pela ótica da Psicossomática, eis, na ordem alfabética, 
18 reações humanas, em geral, componentes ou fatores camufladores 
da real intencionalidade da consciência em suas manifestações multidi
mensionais:

01. Atuação em subnível evolutivo. Indivíduo que não utiliza 
o potencial evolutivo intelectivo (atributos e trafores) apropriadamen
te ou faz mau uso, racionalizando as automanifestações. Por exemplo: 
a conscin que intelectualiza tentando tapear os outros, racionaliza 
procurando razões para tornar as suas ações plausíveis, consequen
temente, muito do seu potencial permanece dormente, irrealizado, 
manifestando as imaturidades conscienciais.

 02. Autocorrupção. É a má intenção contra si mesmo. A au-
tocorrupção é a base na qual se assenta a heterocorrupção, o ato de 
su bornar pessoas em causa própria.

03. Autoimagem distorcida. Percepções e parapercepções in
corretas, incompletas ou inadequadas quanto à própria autoimagem. 
Vê a si mesmo e aos outros através de um prisma distorcido. Dedica 
grande parte de seu tempo para manter uma ideia que concebe de 
como deveria ser. Mantém as aparências para demonstrar desempe
nhos e, com isso, acaba manipulando os outros no seu jogo de poder.

04. Autovitimizações. Sente pena de si mesmo e transfere a res
ponsabilidade da sua vida para os outros. Culpa o pró xi mo e excluise 
nas ações e decisões da própria vida.

05. Criticidade psicossomática. Argumentação baseada nas 
emoções. A ansiedade ou a emoção exacerbada não deixa a pessoa 
ra ciocinar direito, fazendoa ter medo de assumir suas próprias po
tencialidades.  

06. Decidofobia. Medo exagerado de tomar decisões ou tomar 
posição ante as injunções críticas da vida. Em algum lugar ao longo do 
caminho começou a evitar tornarse autorresponsável.

07. Desejo de agradar as pessoas.  Tendência de considerar, 
compreender ou ressaltar algum aspecto da personalidade do outro 
com o intuito de angariar algum ganho – forma de autopromoção.
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08. Falta de verbação. A consciência fala uma coisa e faz outra. 
Mostra um desempenho que na maioria das vezes parece ser mais im
por tante do que é na realidade. Manifesta ações inapropriadas para  
o mo mento ou a falta de ações apropriadas em consonância com a rea
li dade multidimensional.

09. Fobias. Medo exagerado, aversão a coisas novas, às circuns
tâncias, ao progresso ou aos fatos. Apresenta neofobia a tudo que exige 
mudança, renovação ou reciclagens, geralmente conserva a situação 
atual. 

10. Ganhos secundários. Concentrase em encontrar razões ou 
situações dialéticas acreditando ser o melhor para aquele momento. 
Procura justificar os motivos pelos quais não quer ver a realidade.

11. Justificativas. Em vez de prosseguir com a própria vida, 
espera que alguém o faça. Usa desculpas para justificar de todas as 
maneiras seus atos e atitudes, criando a falsa sensação de compreensão 
sobre os motivos. Não existem argumentações cosmoéticas para justificar 
qualquer ato anticosmoético.

12. Lavagem cerebral. A influência exercida por outras consci
ências. A pessoa não é mais capaz de pensar e de cidir sozinha; acaba 
não direcionando seus passos, com isto, deixa as oportunidades ou 
as possibilidades reais do momento passarem despercebidas. Procurar 
aprender com alguém e não em alguém.

13. Manipulação consciencial. Ato de incutir ideias ou atitude 
mental de empatia utilizandose da autodeterminação de persuadir ou 
regular o modo de pensar e agir dos outros.

14. Mecanismos de defesa do ego (MDE). A habilidade em 
se ocupar de maneira eficaz com o mundo íntimo. Pensa na melhor 
maneira de preservar seu eu. Frequentemente projeta uma fachada 
aparente, emprega ou gasta as energias na sustentação e manutenção 
de máscaras. 

15. Murismo. Tendência de ficar em cima do muro, de não to
mar partido. Opta pelo não posicionamento canalizando as próprias 
energias em corresponder às expectativas dos outros. 

16. Posturas. Dentre os pecadilhos mentais mais doentes ou os 
patopensenes destacamse as posturas pensênicas (atitude consciencial 
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multidimensional) que não se manifestam ostensivamente em atos 
palpáveis.

17. Preconceitos. Ideia, conceito ou opinião formada anteci
padamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos e pa
rafatos, ou postura preconceituosa que impedem o raciocínio lógico.

18. Religiosidade. O traço da religiosidade restringe a capaci
dade de expressar espontaneamente todo o potencial evolutivo devido 
à repressão ou lavagem cerebral sofrida. Pode não ter lucidez (acuida
de para o que é relevante) de outras opções para a sua vida, em função 
do que lhe foi incutido como verdade absoluta.

Reciclagem. Reciclagem intraconsciencial (recin) é o ato de reci
clar, de mudar, de reeducarse. A recin é o processo de qualificação inten
cional caracterizada pela mudança da intenção para melhor – o upgrade 
evolutivo. Por esta razão, ressaltase que a reciclagem real, verdadeira,  
evolutiva, não pode fazer acepção de pessoas, de qualquer natureza, sen
do sine qua non ter intencionalidade qualificada para haver evolução 
planificada.

Registro. Pela Para-Historiologia, o registro das intenções existe 
e tem seu valor. A História humana registra apenas os fatos, por meio 
dos quais é possível compreender melhor o comportamento das cons
ciências.

Fatores. Pela ótica da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabéti
ca, 19 posiciona mentos, em geral, componentes ou fatores otimizadores 
da real intencionalidade da consciência nas automanifestações multidi
mensionais:

01. Abertismo. Manifestase de maneira aberta e franca expres
sando bom nível de interconexão nas relações conscienciais multidi
mensionais.

02. Autenticidade. Vivencia a própria realidade consciencial 
pelo controle dos autopensenes, prefere ser ela mesma em todos os 
contextos evolutivos, demonstrando autoconfiança e autoridade cons
ciencial.
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03. Autocrítica. Não receia raciocinar e analisar com profun
didade e seriedade a própria manifestação consciencial, procurando 
fazer uso da sapiência ou do seu saber em prol de todos.

04. Autodiscernimento. Sabe ponderar e emitir opiniões sobre 
ações e acontecimentos com racionalidade e lógica, distinguir e inter
pretar fatos e parafatos, ouvir e avaliar o que dizem tirando suas pró
prias conclusões, sem a pretensão de possuir todas as respostas.

05. Autenfrentamento. Priorização da intraconsciencialidade – 
procurando buscar o genuíno autoconhecimento através da mudança 
no seu modo de pensar (pensenizar), expondo a sua natureza cons
ciencial sem medos nem receios – postura desassediadora provedora 
da autorrealização.

06. Autexposição. Revela a sua essência consciencial, em vez de 
projetar imagens que agradam, provocam ou atraiam os outros. Des
fazse das autoimagens apresentando a real identidade consciencial.

07. Autonomia consciencial.  Mantém o domínio e a confian
ça em si mesmo, não importando os percalços do caminho evolutivo. 
Possui autovigilância dos padrões pensênicos.

08. Autorreflexão. No solilóquio, a consciência preocupase  
e empenhase em melhorar a natureza da própria manifestação pro
curando fazer o que é o melhor e o mais prioritário para o seu micro
universo consciencial e consequentemente para com todas as demais 
consciências.

09. Comunicabilidade. Dedica o seu esforço e sua energia na 
criação, produção, qualificação e divulgação sinérgica das ideias li
bertárias promovendo a convergência de melhorias no processo da 
interassistencialidade dinamizando a megafraternidade.

10. Código Pessoal de Cosmoética (CPC). A Cosmoética faz 
parte da sua natureza. Assume a responsabilidade da própria vida com 
o ponteiro sempre voltado à cosmoética. 

11. Domínio energético. Confere a si mesmo a responsabili
dade do bemestar íntimo e responde apropriadamente à situação do 
aqui e agora multidimensional com uniformidade.

12. Exemplarismo sadio. A manifestação centrada no exem
plarismo pessoal é escolha de estilo de vida. Segundo Rodhen (2007), 
mais do que o teu conhecer – é o teu ser que atua sobre outros seres. 
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13. Higidez pensênica. Ação ou o efeito de pensar positiva
mente, ter bons hábitos e rotinas úteis, não pensenizar mal de nada  
e nem de ninguém.

14. Intelectualidade. Empenhase na utilização da capacidade 
mental e da retilinearidade pensênica para dinamizar as próprias po
tencialidades conscienciais em benefício do Cosmos.

15. Parapsiquismo. Adicionase à sensibilidade parapsíquica  
o atributo da compreensibilidade para com o mundo e o paramun
do em relação às necessidades conscienciais ou com os que habitam  
o Cosmos – maxifraternidade silenciosa anônima.

16. Posturas cosmoéticas. Não teme procurar o que pretende, 
mas só o faz de maneira adequada, ética, prefere a retilínea convicção 
pessoal às curvilíneas convenções da socin. Não embasa a sua seguran ça 
controlando os outros, mas manifestandose com cordialidade e lisura 
em suas relações interconscienciais.

17. Prática da assistencialidade. O acolhimento assistencial se 
faz através do saber ouvir e da atenção que se dedica a outras consciên
cias, tem satisfação benévola em assistir.

18. Predisposição. Bem-estar intraconsciencial da autodisponi
bilidade para realizar o trinômio: acolhimentoorientaçãoencaminha
mento nos diferentes níveis evolutivos.

19. Volição. A vontade férrea da conscin proativa faz do tempo 
o seu aliado. Sabe que para tudo há uma ocasião e que cada atividade 
tem sua hora apropriada. Procura viver conscientemente o presente, 
não ignorando o passado e prospectivando o futuro.

Ação. Toda ação pessoal exterioriza a natureza intencional,  
o modus faciendi, operandi e vivendi da consciência. Desse modo, po
demos inferir que é possível identificar as tendências pessoais pelo 
perfil consciencial, através dos gestos, da forma ou modo de falar, das 
opiniões emitidas, ou, ainda, por sua omissão deficitária. Segundo 
Vieira (2003, p. 219) a natureza da intencionalidade é o de talhe mais 
crí tico em qualquer contexto evolutivo.

Contextualização. A automanifestação multidimensional tem 
relação direta com a forma de pensar ou de pensenizar da consciência. 
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Por exemplo: a falta de energia (apatia), a acídia, a tibiez podem levar  
a pessoa ao estado de hipotensão, debilidade, depressão e outros devido 
à baixa ou a queda do estado imunológico. Ao contrário, estabilida de 
emocional, domínio energético, estado de equilíbrio, regulados pela 
ra cionalidade, bom senso, bom humor, prudência e outros podem le
var ao estado de homeostase consciencial.  

Fartura. Todo excesso (fartura) pode gerar consequências e alte
rações ou algum tipo de doença. Por exemplo, a profusão de energia 
não canalizada e/ou não priorizada pode gerar impulsividade, excita
bilidade, açodamento, intrusão, dispersividade ou irreflexão autopen
sênica. 

Identidade. Portanto, cabe a cada consciência saber o que é me
lhor para si naquele momento evolutivo. Quando compreendermos 
quem não somos, a realidade do que somos aparecerá.

qualificar  as  autointenções  Para  os  ProPósitos  da 
coNsecução  da  autoProéxis  é  fator  imPresciNdível  

Para  todas  as  coNsciêNcias, coNsciNs  e  coNsciexes, 
teNdo  iNteNcioNalidade  sadia  com  atos  cosmoéticos.

Questionologia. As suas escolhas pessoais são baseadas em prin
cípios e valores? Qual é o valor prioritário para você? Qual é o valor 
que move a sua intencionalidade?
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07. Taxologia da Intencionalidade

Definição. A taxologia é a Ciência dos princípios gerais das clas
sificações sistemáticas ou o estudo da taxonomia.

Etimologística. A palavra taxologia (taxo + logia), é composta 
pelo elemento de composição antepositivo, do idioma Grego, táksis, 
“ordenação, classificação, equilibração; disposição sistemática”, de
rivada do verbo tasso, “pôr em ordem”; o elemento de composição 
pospositivo, logia, procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; 
Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de um tema”. 
O termo taxologia surgiu em 1858.

Definição. A taxonomia é a Ciência que lida com a descrição, 
identificação ou técnicas de classificação. 

Etimologística. O termo taxonomia é formado pelo elemen
to de composição antepositivo, do idioma Grego, táksis, “ordenação; 
classificação; equilibração; disposição sistemática”, derivado do ver
bo tasso, “pôr em ordem”, e nomia, “regra”, derivado do elemento de 
composição pospositivo do idioma Grego, nómos, “o que cabe por 
partição; opinião geral; o que é de lei e de direito”. Surgiu em 1858.

Megapensene. Eis um megapensene trivocabular sintetizando 
o tema: – Intencionalidade: natureza evolutiva.

Dimensão. Atinente à Paraperpciologia, a intenção pessoal pode 
ser percebida por outra consciência mais lúcida a partir de suas mani
festações, sejam elas ações conscientes ou inconscientes. 

Taxologia. Segundo Vieira (2013, p. 4933), sob a ótica da Ex-
perimentologia, a intencionalidade de qualquer consciência pode ser 
classificada em três categorias básicas quanto à qualidade da intenção:

1. Homeostática: a Cosmoética; a intencionalidade libertadora 
e ampliadora do livrearbítrio pessoal; o caminho do bemestar, da 
autorrealização, da interassistencialidade e da evolução. 

2. Nosográfica: a anticosmoética; a intencionalidade interpri
siológica e determinante sobre a consciência; o caminho do descon
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forto, do egocentrismo infantil, da regressão evolutiva e, ao final, da 
Ba ratrosfera e da melex.  

3. Neutra: a ambiguidade; a condição sem exposição clara dos 
propósitos da consciência.  

Caracterologia. No universo da Holomaturologia, eis, por exem
plo, na ordem alfabética, a listagem de 54 exemplos de intencionalida-
de homeostática, identificada ou diagnosticada no momento da aná lise 
cons cienciométrica, indicando o rumo, consciente ou incons cien te, ca  paz 
de expor a intraconsciencialidade e as relações com a evo lução pessoal: 

01. Altruísta: abnegada; antiegoística; desprendida. 
02. Assertiva: afirmativa; construtiva; efetiva; proativa.
03. Assistencial: acolhedora; amparadora; auxiliadora.
04. Autêntica: fidedigna; legítima; lídima. 
05. Benévola: benevolente; large; magnânima. 
06. Burilada: afinada; aprimorada; atinada.
07. Coerente: coesa; conexa; estável. 
08. Congruente: adequada; em conformidade; exata. 
09. Cônscia: ciente; informada; proba; sabedora. 
10. Conscienciológica: teática; traforista; verbacionista.
11. Conscienciosa: aplicada; atenciosa; ciosa; concisa.
12. Consciente: awareness; comprometida; desperta; iniludível.
13. Correta: com retidão evolutiva; ética; sem falha.
14. Cosmoética: evolutiva; ilibada; incorrupta.
15. Cosmovisiológica: consciência planetária; cósmica.
16. Criteriosa: acertada; madura; precisa; sensata.
17. Democrática: comprometida; libertária.
18. Depurada: apurada; construtiva; edificante; educada.
19. Discernidora: apreciadora; conhecedora; perspicaz.
20. Douta: culta; erudita; instruída; letrada; literata. 
21. Elucidativa: educadora; exemplarista; explicativa.
22. Equânime: imparcial; justa; nobre.
23. Equilibrada: ajustada; centrada; comedida.
24. Evoluída: desapegada; planejada; raciocinada.
25. Explícita: clara; precisa; sem ambiguidades. 
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26. Franca: espontânea; honesta; sem autocorrupção.
27. Fraterna: bondosa; ecumênica; generosa.
28. Gregária: amistosa; consciência comunitária; pacífica.
29. Hígida: autoconfiante; sadia; saudável.    
30. Homeostática: equilibrada; harmônica.
31. Honesta: decente; digna; leal.
32. Íntegra: digna; incensurável. 
33. Inteligente: atilada; sagaz; sapiente; sensata.
34. Justa: conciliadora; nobilizante.
35. Leal: fiel; conforme com os princípios éticos.
36. Límpida: clara; lúcida; pura. 
37. Lógica: consistente; eficaz; fundamentada; procedente. 
38. Madura: desenvolvida; ponderada; responsável.
39. Mentalsomática: atomizada; pensenizada; planificada.
40. Pacifista: apaziguadora; conciliadora; pacificadora; tranqui

lizadora.  
41. Positiva: afirmativa; concreta; confiante; construtiva.
42. Primorosa: delicada; caprichada; perfeita; prestimosa.
43. Racional: autorreflexiva; erudita; minuciosa; pragmática.
44. Renovadora: atualizadora; recicladora; requalificadora.
45. Reta: linear; orto; respeitosa; retilínea.
46. Sadia: bem articulada; equilibrada; raciocinada. 
47. Serena: branda; gentil; terna; tranquila.
48. Séria: correta; direita; pura; sóbria.
49. Sincera: declarada; exposta; sem rodeios.
50. Solidária: compromissada; compartilhada; recíproca.
51. Tarística: esclarecedora; libertadora; reeducadora; tarefeira. 
52. Terapêutica: curativa; libertadora; regrada.
53. Transparente: diáfana; glasnóstica; perspícua.
54. Universalista: avançada; evoluída; sem fronteiras. 

Nosográfica. A intencionalidade nosográfica é o pensene doen
tio (no sopensene), mal formado ou malintencionado da consciência, 
caracterizado por atitudes antievolutivas ou anticosmoéticas. Eis, em 
ordem alfabética 80 exemplos de intencionalidades nosográficas:
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01. Acrítica: desatinada; impulsiva; leviana; precipitada.
02. Aliciadora: escamoteadora; simulada; trapaceira; vigarista.
03. Altiva: arrogante; convencida; orgulhosa; soberba.
04. Amoral: aética; ausência de CPC; imoral; sem preceitos morais.
05. Anacrônica: desatualizada; retrógrada; tradicionalista.
06. Anárquica: confusa; desorganizada; indisciplinada.
07. Antiassistencial: antifraterna; desassistencial; mal-educada.
08. Anticosmoética: acobertada; enganadora; intenção escusa.
09. Antipática: antagônica; detestável; malcriada.
10. Antiuniversalista: egoísta; nacionalista; sectária.
11. Apedeuta: ignorante; impensada; impulsiva.
12. Ardilosa: astuta; fingida; maliciosa; perigosa.
13. Assediada: doentia; manipuladora; subjugadora; prejudicial.
14. Astuciosa: calculada; capciosa; dúbia.
15. Autocrata: dominadora; inflexível; intolerante; soberana.
16. Autoritária: arbitrária; déspota; taxativa; tirana.
17. Avarenta: fechada; impenetrável; mesquinha; tacanha.
18. Baixa: estúpida; descabida; indecente.
19. Belicosa: agressiva; arrivista; bélica; beligerante.
20. Cabotina: presunçosa; superstar; vaidosa.
21. Caluniosa: acusativa; difamatória; sem fundamento lógico ou 

moral.
22. Conturbada: agressiva; estressada; perturbada.
23. Corrupta: autocorrupta; corrompida; degradada; deprava

da; pusilânime.
24. Débil: frágil; subdesenvolvida; vacilante.
25. Depreciativa: difamatória; segunda intenção.
26. Desequilibrada: acanhada; debilitada; descompensada.
27. Desleal: fingida; insidiosa; traidora; trapaceira.
28. Desonesta: indigna; sem-vergonha; velhaca.
29. Desqualificada: irracional; impensada.
30. Desumana: cruenta; dura; imperiosa; insensível; malvada.
31. Deturpada: distorcida; falsificada.
32. Dissimulada: artificial; estudada; escondida.
33. Dolosa: escusa; criminosa; fraudulenta.
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34. Egoica: umbilical; protorreptiliana; cerceadora.
35. Empafiada: imodesta; jactante; pedante; presunçosa.
36. Enigmática: incompreensível; indecifrável; ininteligível.
37. Entrópica: limitada; misantrópica.
38. Escura: confusa; inexplícita; nebulosa; sem luz.
39. Falsa: enganosa; falaciosa; fictícia; mentirosa.
40. Fechada: embotada; tacanha; travada.
41. Fictícia: aparente; ilusória; imaginária.
42. Fraca: indecisa; ingênua; lacunada; tíbia.
43. Frívola: fútil; leviana; ridícula; trapaceira.
44. Hipócrita: ambiciosa; impostora; mendaz.
45. Ilícita: ilegal; ilegítima; amoral.
46. Ilógica: contraditória; improcedente; inconsistente.
47. Inautêntica: infidedigna; ilegítima; ilídima.
48. Incoerente: incongruente; inconstante; instável.
49. Incônscia: alienada; desconexa; desconhecida; desinformada.
50. Inconscienciosa: descuidada; desleixada; ociosa.
51. Inconsciente: impensada; iludível; irresponsável.
52. Indefinida: bifronte; imprecisa; inexata; murista.
53. Ingênua: inexperiente; inexperta; simplista; simplória; tola.
54. Injusta: arbitrária; facciosa; excessiva.
55. Insegura: duvidosa; hesitante; tímida.
56. Insincera: desleal; dissimulada; fingida.
57. Interesseira: ambiciosa; autotélica; calculista; fria.
58. Invejosa: ambiciosa; ávida; despeitada; gananciosa.
59. Irracional: desconexa; instintiva; intuitiva.
60. Irreal: fictícia; hipotética; suposta; virtual.
61. Leviana: frívola; fútil; indecente; volúvel.
62. Malévola: desonesta; incorreta; mal-intencionada; perni

ciosa.
63. Medrosa: temerosa; receosa; tépida; vacilante.
64. Negativa: contraproducente; desclassificada; restritiva.
65. Negligente: descuidada; desleixada; distraída, omissa.
66. Obnubilada: obscura; fosca; sem visão; tapada.
67. Obtusa: bisonha; estulta; imatura; insensata; sem experiência.
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68. Omissa: alienada; displicente; indiferente; negligente.
69. Paradoxal: ambígua; aparente; contraditória.
70. Patológica: debilitada; desequilibrada; enferma; doentia.
71. Patopensênica: contraproducente; danosa; nociva; pessi

mista.
72. Pérfida: fajuta; hipócrita; inescrupulosa; traiçoeira.
73. Poluída: degradada; bloqueada; grosseira; tola; tosca.
74. Recôndita: desconhecida; ignorada; oculta; secreta.
75. Repressora: controladora; inquiridora; intimidadora.
76. Subjetiva: implícita; subjacente; subreptícia; tácita.
77. Tendenciosa: deliberada; premeditada; propositada.
78. Tola: desajuizada; estúpida; ingênua; inexperiente; simplória.
79. Turva: embaçada; embaraçada; sem lucidez; translúcida.
80. Zombeteira: brincalhona; burlona; cômica; irônica.

Ponto. O ponto fraco acessível aos assediadores extrafísicos é na 
intencionalidade, a má intenção da conscin humana, homem ou mu
lher. Segundo Vieira (2014, p. 389), “a má intenção é o vírus mais 
to ti potente”.

a  autodesqualificação  pensênica  é a graNde  deseN
cadeadora  de  Perdas  de  oPortuNidades  evolutivas.  
oPção  iNteligeNte  é  qualificar  a  autoPeNseNidade  
em  Prol  da  iNterassisteNcialidade  multidimeNsioNal.

Neutra. A intencionalidade neutra é o estado ou a condição sem 
exposição clara, transparente, dos propósitos da consciência. Eis 35 
exemplos de intencionalidades neutras:

01. Aberta: ampla; escancarada; flexível.
02. Acessível: compreensível; entendível; inteligível.
03. Argumentadora: refutadora; contestadora. 
04. Atenta: cuidadosa; cautelosa; meticulosa; zelosa.
05. Comunicatica: expansiva; extrovertida; linguística.
06. Confiante: arrojada; audaciosa; corajosa; intrépida.
07. Criativa: imaginativa; inovadora; inventiva; original.
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08. Crítica: analisada; apreciada; avaliada; julgada.
09. Declarada: explicitada; divulgada; sabida.
10. Definida: delineada; elucidada; resolvida. 
11. Despojada: despretensiosa; modesta; recatada. 
12. Discursiva: dissertativa; pensada; raciocinada.
13. Educada: civilizada; culta; escolada; polida. 
14. Empática: afetuosa; afinizada; carinhosa; interessada.
15. Firme: contínua; decidida; autodeterminada; segura.
16. Forte: inquebrantável; poderosa; vigorosa; volitiva.
17. Franca: autônoma; desimpedida; espontânea; natural.
18. Imparcial: eximida; isenta; limpa; livre.
19. Incentivadora: catalisadora; dinamizadora; otimizadora.
20. Liberal: compreensiva; flexível; receptiva.
21. Lúcida: autoconsciente; awareness; consciente.
22. Manifesta: exposta; deliberada.
23. Nítida: brilhante; evidente; penetrante; reluzente.
24. Paradigmática: associativista; consciência coletiva; grupalista.
25. Perquisadora: investigativa; perscrutadora; pesquisadora. 
26. Política: básica; fundamental.
27. Profícua: eficiente; exitosa; proficiente; proveitosa.
28. Real: autêntica; verdadeira.
29. Segura: convicta; explícita; sólida.
30. Siderúrgica: férrea; granítica. 
31. Solícita: atenciosa; considerada; dedicada. 
32. Teática: exemplarista; verbacional.
33. Tolerante: condescendente; indulgente; paciente.
34. Única: fixada; determinante; ímpar; singular.
35. Vigorosa: determinada; destemida; força presencial.  

Decisão. No âmbito da Holomaturologia, toda consciência hu
mana, em tese, seja, homem ou mulher, manifesta em algum nível 
os atributos conscienciais; agora, quando ela decide aprofundar as 
autopesquisas investindo no autoconhecimento técnico, o nível de  
autolucidez e autodiscernimento amplia devido à tomada de decisão 
de manifestarse de maneira mais homeostática.
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o  autodiscerNimeNto  aPlicado  ao  estudo  acurado   
à  natureza  das  intencionalidades  é  coNhecimeNto  

im PresciNdível  Para  toda  coNsciêNcia  humaNa,  seja   
homem  ou  mulher,  em  qualquer  coNtexto  evolutivo.
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08. Qualificação da Intenção

Definição. A qualificação da intenção é o ato ou efeito de quali
ficar a determinação mental, livre e subjetiva da consciência ou os in
tentos, os propósitos, as metas pessoais visando vivenciar ações, atos, 
atitudes e condutas mais sadias, cosmoéticas no dia a dia multidimen
sional.

Etimologia. O vocábulo qualidade vem do idioma Latim, qua-
litas, “qualidade; natureza (das coisas)”. Apareceu no Século XIV.  
O termo intenção deriva também do idioma Latim, intentio, “ação de 
entesar, de estender; tensão; pressão; esforço; plano; intenção; vonta
de; atenção; desígnio; desenho”. Surgiu no Século XIII.

Sinonímia: 1. Qualificação da intencionalidade. 2. Qualidade 
do autopropósito.

Antonímia: 1. Qualificação da vontade pessoal. 2. Autocrítica 
fissurada.

Base.  A intenção qualifica os efeitos e as consequências da von
tade sendo, em tese, a base de todos os processos da consciência. Se  
o que somos é consequência do que pensenizamos, urge qualificar
mos as autointenções o tempo todo, tendo intenções boas com atos 
cosmoéticos.

Singularidade. As intenções são individuais, consiste em com
preender a relação que se estabelece entre o objetivo pretendido e sua 
expressão consciencial.

Qualificação. Segundo Vieira (2013), a qualidade da intenção  
é o fator determinante de todas as ações da consciência, consciex, 
cons cin, homem, mulher, criança, adulto, assistente ou assistido, em 
qualquer dimensão ou momento evolutivo.

Taxologia. Sob a ótica da Intencionologia  a qualidade da inten
ção pode ser classificada em 3 categorias: 

1. Qualidade da intenção aquisitiva. É quando a pessoa está 
ainda na fase predominantemente egoica, somente pensando em si mes
ma, ou seja, está na fase do recebimento.
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2. Qualidade da intenção executiva. É quando a pessoa está 
empurrando com a barriga a vida humana, sem racionalidade avan
çada, ao modo de robô existencial – robéxis, por exemplo: a conscin 
vulgar. 

3. Qualidade da intenção distributiva. É quando a pessoa co
meça a distribuir seus aportes, seus talentos, seus trafores, sua mental
somática autoconsciente quanto à evolução, interessada na interassis
tencialidade cosmoética, por exemplo: conscin intermissiva, docente, 
autora, epicentro consciencial, ou seja, minipeça num maximecanis
mo existencial.

Síntese. A qualidade da intenção delimita a qualidade da inte
rassistencialidade multidimensional.

Autorreflexão. As intenções da consciência são reveladas e ex
pressadas principal mente pelo modo como age. Refletir sobre isso pode  
levar a consciência a uma questão: por que, então, não reeducar a pen
senização por meio da qualificação das intenções através da vivência da 
intencionali da de cosmoética? Pois todos lêem a si mesmos e ao mundo  
à sua volta para vislumbrar o que são, onde estão e para onde vão. 

toda  conscin  semPre  escolhe,  de  modo  voluN
tário ou  até  mesmo  iNcoNscieNtemeNte,  a  inten-
ção  pessoal,  esPecífica,  Para  fuNdameNtar  os  

PróPrios  esforços  Na  existência  intrafísica.
(VIEIRA, 2013)

Questionologia. Qual a qualidade da intenção escolhida por 
você, leitor ou leitora, para fundamentar a própria vida? A evolutiva 
assistencial ou a dispersiva egoica?

Bibliografia Consultada:
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09. Técnica da Qualificação  
da Intenção

Definição. A técnica da qualificação da intenção é a forma, a ma
neira ou jeito de a consciência (conscin e consciex) melhorar, burilar, 
sutilizar o universo das autointenções atribuindo qualidade à auto
pensenização desencadeando atitudes, condutas e posturas mais sa
dias, corretas, exatas ou cosmoéticas.  

Sinonímia: 1. Análise criteriosa da autopensenização; registros 
dos fatos e parafatos vivenciados. 2. Dissecção das intenções; exame 
minucioso dos intentos. 3. Processo de autorreflexão qualificado; con
junto de procedimentos. 4. Sequenciometria parapsíquica. 

Antonímia: 1. A falta de procedimentos; ausência de metodo
logia. 2. A perda do senso da realidade. 3. Autodesconcentração men
tal; processo da irreflexão. 4. Onirismo; devaneios; desligamento da 
realidade. 

  Síntese. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assun
to: – Qualificação: prioridade evolutiva.

Unidade. A cosmoética individual é a unidade de medida da in
corruptibilidade (VIEIRA, 1994, p. 649).

Qualificação. Escolher qualificar a intenção é uma questão de 
opção, decisão, inteligência evolutiva. Ajuda na conquista dos reais 
objetivos, contudo, ela não é uma varinha mágica à qual se recorre 
quando se está em apuros; são necessários autesforços aplicados à au
topesquisa para entender o próprio microuniverso consciencial. 

Recurso. A técnica é recurso-chave para o aperfeiçoamento da 
intencionali dade, o lócus interno da conscin, pois, em tese, cada téc
nica é singular e específica a cada indivíduo e a maneira pela qual  
a conduz é diretamente proporcional ao resultado obtido.

Metodologia. Na sequência, são apresentadas 3 técnicas com  
o ob jetivo de oportunizar à conscin escolher aquela que melhor se ajus
te ao temperamento pessoal, face às necessidades individuais ou gru
pais. 
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Técnica no 1 – Técnica do objetivo quanto à autocrítica.

Base. A técnica do objetivo quanto à autocrítica fundamentase 
na técnica do porquê – quem se disciplina há de ter um porquê para 
justificar os seus esforços – quem se empenha há de ter um “para quê” 
a fim de alcançar o seu fim (VIEIRA, 1994, p. 544).

Procedimentos. A técnica consiste em passar um dia inteiro, 24 
horas observandose com alto nível de rigor pesquisístico, questionan
dose: por que faço isto? Por que faço aquilo? Para quê? Como faço? Qual 
o objetivo? Qual o propósito? Qual a finalidade? O que está subjacente? 
Sou coerente no modo de agir? Sou a mesma pessoa em contextos diferen-
tes? Atuo de modo coerente, lógico e sincero multidimensionalmente? 

Exemplo. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 45 questiona
mentos para auxiliar na autavaliação: 

01. Para que uso minha intencionalidade?
02. Para quem eu faço isto? 
03. Por que eu faço isto? 
04. Quais as reais intenções que determinam minhas ações, ati

tudes e comportamentos?
05. Qual a natureza de minha intenção predominante?
06. Qual minha intenção ao aceitar qualquer tipo (natureza) de 

gurulatria?
07. Qual minha intenção ao adotar certo tipo (perfil) de com

portamento?
08. Qual minha intenção ao dirigir debates, reuniões ou brains-

tormings?
09. Qual minha intenção ao exteriorizar – direcionamento das 

ECs?
10. Qual minha intenção ao fazer a psicometria das energias 

conscienciais de alguém ou dos outros?
11. Qual minha intenção ao fazer assistência ou praticar a inte

rassistencialidade?
12. Qual minha intenção ao fazer uso das autopotencialidades 

evolutivas?
13. Qual minha intenção ao planificar dia, mês, ano ou metas 

a curto, médio e longo prazo?



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 70

14. Qual minha intenção ao praticar a intolerância conscien
cial?

15. Qual minha intenção ao praticar tenepes, ou em ser tene
pessista?

16. Qual minha intenção ao querer alcançar a condição de Epi
con lúcido, ou a condição da autodesperticidade?

17. Qual minha intenção ao realizar a análise da heterocrítica 
de alguém?

18. Qual minha intenção ao me apresentar na condição de ca
rência energética? 

19. Qual minha intenção ao me autencapsular (autencapsula
mento)? 

20. Qual minha intenção ao me autovitimizar perante as res
ponsabilidades enquanto ser (consciência) em evolução?

21. Qual minha intenção ao me disponibilizar para as práticas 
de atividades físicas?

22. Qual minha intenção ao me isolar socialmente (isolamento)?
23. Qual minha intenção ao me justificar em determinado con

texto, ou situação?
24. Qual minha intenção ao me projetar lucidamente?
25. Qual minha intenção ao ser minidissidente?
26. Qual minha intenção com relação à exuberância energética?
27. Qual minha intenção ao responder à pesquisa de opinião 

pública?
28. Qual minha intenção em buscar e/ou manter a holossince

ridade?
29. Qual minha intenção em comprar material pirata; muam

ba; contrabando?
30. Qual minha intenção em eliminar a autocorrupção ou os 

patopensenes?
31. Qual minha intenção em estar neste lugar?
32. Qual minha intenção em fazer isso ou aquilo? 
33. Qual minha intenção em fazer parte deste grupo?
34. Qual minha intenção em manter a robotização existencial 

(robéxis) de determinado trafar já identificado?
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35. Qual minha intenção em manter amizades ociosas?
36. Qual minha intenção em manter o continuísmo da autolu

cidez consciencial?
37. Qual minha intenção em manter ou defender certos condi

cionamentos e mitos culturais do ambiente humano?
38. Qual minha intenção em permanecer carente de energia, 

de afeto, de sexo?
39. Qual minha intenção em ser receptiva – empatia consciencial?
40. Qual minha intenção na autexposição ou striptease cons

ciencial?
41. Qual minha intenção na comunicação interconsciencial?
42. Qual minha intenção no desenvolvimento do parapsiquis

mo?
43. Qual minha intenção quanto ao questionamento com rela

ção ao preenchimento de questionários?
44. Qual o nível de discrição de minha interassistencialidade? 
45. Qual é minha real intenção?   

Foco. Ter como megafoco a intenção sadia, ilibada, assistencial 
é o ideal. 

Fator. O fator qualificador da intenção é o autodiscernimento. 
Qualificação. O fator qualificante da intenção é a cosmoética.
Desqualificação. O fator desqualificante da intenção é a anti

cosmoética. Atua violando os direitos conscienciais ou civis de outrem 
em benefício próprio. 

Questões. Quando surgir uma questão de moralidade, com res
peito ao modo como deveria agir em relação aos outros, se pergunte: 
o que os Amparadores ou o que o Evoluciólogo faria?

Prática. Pratique desejar para os outros, o que deseja para si 
mesmo! Desde que seja sadio ou cosmoético.

Burilamento. Qualificase as autointenções mudando os pa
drões pensênicos, elevando as vibrações das energias e reduzindo as 
formalidades obsoletas e as exigências do ego – egocídio.

Saldo. O aprofundamento na autopesquisa propicia o aumento 
da autolucidez quanto à real condição perante a Escala Evolutiva das 
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Consciências, mostrando a importância da autoconscien tização quan
to à própria realidade enquanto consciência em progresso.

Técnica no  2 – A técnica da anotação assertiva. 

Técnica. A técnica da anotação assertiva se assenta no registro 
escrito da intenção real daquele momento evolutivo.

Metodologia. A pessoa deve estar ligada, antenada o tempo 
todo a tudo que acontece com ela, procurando anotar em cima do 
lance, valorizando tudo nos mínimos detalhes, a fim de ir ampliando 
gradativamente a visão de conjunto (cosmovisão), autolucidez e auto
discernimento sobre as autopensenizações. 

Questionologia. Se perguntar: por que fiz isto? Por que fiz 
aquilo? Por que agi desta forma? Por que reagi assim desta maneira? 
Por que aconteceu isto? O que está por trás – subjacente? Por que com 
essa pessoa (consciência)? Por que neste local? Por que neste instante 
(horário)? O porquê da sincronicidade? E assim por diante, até con
seguir entender, compreender, assimilar o porquê das causas, efeitos, 
consequências, circunstâncias, fatos e parafatos e, conseguir fazer  
a au ditoria da autopensenidade, objetivando aumentar o nível de auto
lucidez e a vi  vência da autocosmoeticidade. 

Lucidez. Para identificar a intenção real é necessário estar atento, 
vigilante não apenas às influências externas, ao entorno, mas também 
a nossa própria ignorância, negligência e apatia (autopatia).

Questionamento. Você é mais autêntico com a condição de 
consciência (racionalidade) ou com a condição de animal (irracional)?

Livre-arbítrio. Qual o nível de liberdade e de responsabilidade 
que você tem para agir ou se manifestar?

Técnica no 3 – Técnica da autanálise da natureza intencional. 

Metodologia. A técnica da autanálise da natureza intencional,  
praticada através da técnica do autexame das 24 horas precedentes, se 
fundamenta na aferição da natureza da intenção através do exame 
mental – retrospectiva, registrando todos os mínimos detalhes, ocor
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rências perceptivas e paraperceptivas, visando alguma retificação pro
videncial, a fim de aumentar a autolucidez quanto à automanifestação. 

Metodologia. Pode ser feito à noite, ou ao fim do dia, antes 
de a conscin se recolher para dormir, ou em qualquer outro momen
to do dia, quando houver tempo disponível. É recomendável uma 
preparação anterior antes de iniciar o exame propriamente dito. Pro
curar mobilizar as energias para ficar ou sentirse calmo, tranquilo, 
relaxado, sereno mantendo, a atenção para não cair em um estado de 
sonolência.

Retrospectiva. Ao atingir um estado de tranquilidade interior, 
é necessário repassar mentalmente as 24 horas precedentes, recordan
do todos os acontecimentos em sentido inverso, ou seja, começando 
do último e, pouco a pouco, retrocedendo até chegar ao primeiro, ao 
acordar.

Avaliação. Inicialmente, o exame poderá parecer superficial e ex
terior porque virão à mente ações físicas mais relacionadas ao co tidiano 
e não estados de ânimo, exceto algum que tenha particularmente afe
tado, perturbado ou abalado você. Recomendase fazer o exame dos 
fatos em sentido inverso:

1. Esse tipo de procedimento ajuda a inventariar os atos, as ati
tudes, as condutas, as posturas, os comportamentos, os efeitos, as cau
sas e os motivos das ações (intenções).

2. Descobrese o porquê das intenções geradoras das ações e com
portamentos ou das razões ocultas (intenções subjacentes ou segundas 
intenções) de determinadas atitudes e/ou estados conscienciais. 

Anotações. Por isso é essencial fazer as anotações das autorrefle
xões e os achados autopesquisísticos realizados, com atenção, critério, 
autocrítica sincera, todas as noites, pois é fácil esquecer os pensamen
tos que afloram e as eventuais descobertas se não for feito registro 
escrito enumerado.

Exame. Vale a pena lembrar que a autanálise pode ser compre
endida como um exame de consciência feito com a finalidade de auto
descoberta ou de autor reconhecimento.
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Questionamento. Portanto a atitude interior diante das quali
dades (trafores), defeitos (trafares) e os traços faltantes (trafais) perce
bidos, devem ser autoquestionados.

Autabsolutismo. É de suma importância a conscin ser isen
ta, objetiva, imparcial nas autavaliações mantendose fria e impessoal 
procurando aplicar o maior percentual de calculismo cosmoético.

Hábito. A vantagem de se fazer a autochecagem é que pouco  
a pouco, vira um hábito, uma rotina útil, tornandose essa atitude um 
estado de autoconsciência.

Descoberta. Com o passar do tempo sentirá necessidade de pôr 
em ordem o que foi observado ou descoberto. Será, então, o momen
to de fazer o balanço, o autoinventário – a catalogação dos elementos, das 
qualidades e defeitos que tenha encontrado em você mesmo. Analisar 
de maneira exaustiva fazendo uma classificação pormenorizada das 
próprias qualidades e defeitos, ajuda no processo da autoidentificação 
ou do reconhecimento.

Significado. Listase o que foi decodificado para que se tenha en
tendimento e compreensão da verdadeira natureza da intenção, saber qual  
o significado das qualidades e características reveladas pela autavaliação. 

Entendimento. Conhecerse a si mesmo significa enteder o por
quê das próprias reações e comporta mento, saber tirar conclusões das 
particularidades e unilas em um todo único. A autanálise detalhada 
das ações e reações pessoais ajuda a conscin a se entender melhor.

Elementos. Um método simples que ajuda a conscin reconhecer 
a natureza da intencionalidade ou os elementos que a compõem é pro
curar dividilos em 3 tipos:

1. Intencionalidade homeostática: tudo que contribui para  
a evolução, – meritórios.

2. Intencionalidade neutra: tudo que é lícito e útil.
3. Intencionalidade nosográfica: tudo que prejudica a evolu

ção, – ilícitos.

Síntese. Nesse trabalho a pessoa deve ser a mais sincera e obje
tiva possível, tratando de compreender bem o que é uma intenção, ou 
qual o tipo de intencionalidade, e, principalmente, qual é a natureza da 
intencionalidade predominante na sua manifestação consciencial. 
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Proveito. Primar pelo burilamento da autopensenização através 
de técnicas adequadas, face às necessidades individuais, ou ainda, o que 
funciona melhor para o seu padrão de personalidade e temperamento 
consciencial. 

Otimização. Podemos inventar técnicas similares, contudo, o im
portante não é executar este exercício ou aquele, mas o modo como se 
faz. Devemos ter boa vontade, interesse e precisão, pro curando sem
pre melhorar a qualidade da execução, a clareza da intros pecção, a fi
delidade do relatório escrito e, acima de tudo, procurar desenvolver 
atenção (hiperacuidade), através da concentração firme aferindo a real 
intenção manifestada nos atos e atitudes.

Redefinição. Para a autodefinição, o autorrefinamento, precisa 
se lapidar, se burilar, o tempo todo e, para que isto aconteça, tem de se 
livrar dos excessos, das excrescências, para então poder definir novos 
propósitos, prioridades evolutivas.

Princípio. Podemos qualificar a intenção o tempo todo, sempre 
pensando que a seguinte qualificação pode e deve ser melhor que a an
terior porque sempre se vai ter algo melhor para ser feito. 

Paratecnologia. Para tudo, na vivência intrafísica, em base cos
moética, existe uma técnica de consenso. Para tudo, na vivência ex
trafísica, em base cosmoética, existe uma paratécnica (VIEIRA, 2003, 
p. 78).

Autonomia. É importante salientar que a manifestação conscien-
cial sadia aparece quando a consciência tem o entendimento e a auto
compreensão do que é constituída, qual a sua forma e essência cons
cien cial.

Comprometimento. Estar comprometido com a verdade é mui
to mais poderoso do que qualquer técnica.

a  autanálise  acurada  quaNto  à  Natureza  das  autoiN
teNções  exPlicita  a  qualidade  das  teNdêNcias  ou  da  
autorrealização  da  coNsciêNcia,  coNsciN  ou  coNsciex  

em  qualquer  dimeNsão  ou  coNtexto  evolutivo.
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Questionamento. Você se manifesta de modo coerente, lógico, 
lúcido e sincero multidimensionalmente?

Referências Bibliográficas: 

1. Bata, Angela Maria La Sala; Guia para o Conhecimento de Si Mesmo 
(Guida Alla Conoscenzia Di Sè); trad. M.C.P.A e E.C.G.; IV + 86 p. 19,5 x 13 cm;  
2 gráficos; Ed. Pensamento; São Paulo, SP; 1995; páginas 58  62. 

2. Stock, Gregory; O Livro das Perguntas; (The Book of Questions); Dicioná
rio; 206 p.; 16,5 x 2,0 cm; pocket; Ed. Best Seller; São Paulo; SP; 1988. 

3. 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 Projeciologia; 
Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 544 e 649. 

4. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia Digital; 11.034 p.; glos. 2.498 
termos (verbetes); 192 microbio grafias; 147 tabs.; 191 verbetógrafos; 8ª Ed. Digital; 
Versão 8.00; Associação Internacional Editares; & Associação do Centro de Altos Estudos 
da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 7997 a 7999.

5. 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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Cons-
cienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 78. 

6. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 
37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos.; 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo,; ono.; 29  
x 21,5 x7 cm; enc.; 3ª. Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 
da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007.

Bibliografia Consultada:

Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia Digital; 11.034 p.; glos. 
2.498 termos (verbetes); 192 microbio grafias; 147 tabs.; 191 verbetógrafos; 8a Ed. Di
gital; Versão 8.00; Associação Internacional Editares; & Associação do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013. (Versão atualizada 
disponível em: www.tertuliacoscienciologia.org) Verbetes: 

1. Sequenciamento Parafactual:  Autoparapercepciologia;  Neutro.
2. Qualidade da Intenção:  Intencionologia;  Neutro.
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10. Qualificação Consciencial

Definição. A qualificação consciencial é o ato ou efeito de quali
ficar o conjunto de traços positivos e/ou cosmoéticos da consciência, 
seja conscin ou consciex na manifestação multidimensional.

Ação. Consoante a Experimentologia, a intencionalidade da 
pessoa mostra a realidade última daquele momento evolutivo, o aqui  
e agora multidimensional. 

Especialidade. Sob à ótica da Intencionologia, e de acordo com 
as especialidades da Conscienciologia, podem ser observadas na con
dição de exemplo, na ordem alfabética, 11 intencionalidades qualifi
cadas a serem empregadas enquanto orientação ou check-list, nas ma
nifestações conscienciais multidimensionais: 

01. Na Assistenciologia, a intencionalidade altruísta é a qualida
de de autabnegação ou a autodisponibilidade manifesta (minipeça) 
em atender as necessidades dos outros, bem como, o profundo amor 
à humanidade / parahumanidade – a base da evolução das consciên
cias.

02. Quanto à Cosmoeticologia, a intencionalidade cosmoética  
é o percentual de incorruptibilidade (Código Pessoal de Comoética – 
CPC) que a consciência impõe a suas manifestações ou a performance 
cosmoética irretocável quanto às vivências multidimensionais. 

03. Segundo a Despertologia, a intencionalidade madura é a for
ma aberta, franca, receptiva, autêntica, sem rodeios, na prática da in
terassistencialidade, tendo como premissa – “que aconteça o melhor 
par a todos”.

04. Quanto à Homeostática, a intencionalidade sadia é a mani
festação de modo equilibrado, ponderado em todas as relações inter
dimensionais. 

05. No amplo universo da Intraconscienciologia, a intencionali-
dade universalista é a vivência da autopensenidade evoluída, avançada, 
tendo sua atenção ou o megafoco voltado às demais consciências – in
terassistencialididade – universalidade.
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06. No campo da Liberologia, a intencionalidade libertária é a vi
vência da interassistencialidade na policarmalidade, trabalhando em 
prol da liberdade e da ampliação do livrearbítrio das consciências.  

07. Quanto à Lucidologia, a intencionalidade lúcida é a capa
cidade de manifestarse com clareza, transparência, glasnóstica nas 
abordagens da tarefa do esclarecimento – tares – em alto nível cosmo
ético. 

08. Conforme a Ortopensenologia, a intencionalidade ortopensê-
nica é o know-how evolutivo, cosmoético, ou a mensagem clara, con
cisa, coesa dos pensenes através da manifestação multidimensional.  

09. Segundo a Perfilologia, a intencionalidade assistencial é a cons
cin com perfil assistencial, o ser interassistencial, ou a consciência gre
gária com disponibilidade pessoal para assistir outras consciências.  

10. Do ponto de vista da Serenologia, a intencionalidade evoluí-
da ou serena é a capacidade de compreensão e entendimento às cons
ciências, independente do seu nível evolutivo – megafraternismo.

11. Apoiado à Voliciologia, a intencionalidade férrea ou javalítica 
é a capacidade de alavancar a evolução das consciências. “A dinami
zação da reciclagem ocorre através da vontade, intencionalidade e da 
autodeterminação da conscin”.

Qualificação. Tudo na vida é uma questão de qualificação – re
sultado da ficha evolutiva pessoal. A qualificação da intencionalidade 
delimita a qualidade da assistência. 

a  qualificação  pensênica  é  a  coNdição  mais  séria  da  
Natureza  da  intencionalidade  consciencial,  esseNcial,  
iNarredável  à  diNamização  da  PerformaNce  evolutiva  
No  maximecaNismo  multidimeNsioNal  iNterassisteNcial.

Questionologia. Quais os efeitos e consequências cosmoéticas dos 
seus pensenes? Você vive cônscio dos complexos fenômenos conscien
ciais que desencadeia pensando, sentindo ou pensenizando? 
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11. Contraponto: Intencionalidade  
e Energia

Definição. O contraponto técnico é o emprego de temas contras
tantes entrelaçados a fim de explicitar melhor as ideias e os argumen
tos (VIEIRA, 2013, p. 2887). 

Etimologística. O termo contraponto vem do idioma Italiano, 
contrappunto, derivado do idioma Latim Medieval, ponere punctum 
contra punctum, “por nota contra nota”, formado pela preposição, con-
tra, “contra”, e punctum, “ponto”. Surgiu no século XV. 

Sinonímia: 1. Contraponto análise-síntese. 2. Cotejo de ideias; 
paralelo de constructos. 3. Comparação; confronto de informações. 
4. Cosmovisão específica. 

Antonímia: 1. Análise; antianálise. 2. Analogia; relação de con
teúdo. 3. Exposição simplista. 4. Monovisão parcelada.

Consciência. Atinente à Ciência Conscienciologia, existem duas 
realidades no Cosmos, a consciência e a energia. A energia não tem 
tempoespaço e nem vontade própria; a consciência impõe inteligên
cia ou informação à energia. Dentre os 3 elementos nobres, o Cos
mos, a Consciência e a Energia, a intencionalidade é o elo entre eles 
considerando que tudo o que existe no universo consciencial tem uma 
intenção intrínseca. 

Autodomínio. A consciência tem a capacidade e a habilidade 
para modificar a energia, contudo, a energia é o instrumento que ela  
utiliza para se manifestar. Vai chegar determinado ponto ou momento 
em que a consciência vai dominar a energia e, a partir daí, começar  
a tra balhar a seu favor.

Perquirição. Todas as coisas que a consciência realiza apoiase 
na intencionalidade no momento em que atua. Embora seja possível 
dizer que qualquer conjunto de palavras tem o seu significado normal,  
o modo como é dito esse conjunto de palavras pode mudar radical
mente o seu significado. 
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Questionamento. Por que e como a intenção tem tanto poder 
a ponto de conseguir modificar tão rápido as energias de ambientes 
(holopensene)? Como funciona a intencionalidade? Quais os papéis 
que desempenha na vida de uma consciência, na saúde, no ho los soma 
e na proéxis?

Tabela. Para ampliar o entendimento sobre esses questionamen
tos acima citados, eis, em ordem alfabética, 33 contrapontos técnicos 
entre intencionalidade e energia:

Tabela 1 – Contraponto
NOS INTENCIONALIDADE ENERGIA

01. Assinala o percentual de autolucidez ou de 
acuidade.

Assinala o percentual de autolucidez 
bioenergética.

02. Atribui percentual de lógica e racionalidade 
à manifesta ção consciencial.

Expressa o significado da manifestação 
consciencial.

03. Bússola da consciência. Bússola pessoal aplicada.

04. Caracteriza, define, identifica a consciência. Caracteriza, define o padrão das energias.

05. Confere o nível evolutivo da consciência – 
autoconsciencialidade

Confere o nível de influência externa  
– amparalidade ou assedialidade.

06. CPC – caracteriza o código de valores 
pessoais.

Caracteriza o perfil pessoal – jeitão da 
pessoa.

07. Direcionador da vontade, megapoder da 
consciência.

A consciência impõe inteligência  
(informa ção ou significado) às energias.

08. Esculpe a consciência quanto  
à autorganização consciencial.

Esculpe a conscin quanto ao energossoma.

09. Essência da consciência – imorrível, 
imatável. 

Essência do Cosmos – inconsútil, 
interminável, mutável.

10. Exibe o pen – a sutileza da manifestação. Exibe o ene – a plasticidade 
energossomática.

11. Expõe a natureza consciencial  
(homeos tática, neutra e nosográfica).

Expõe a natureza energética – através da 
autexpressão (sadia, neutra, patológica).

12. Expõe traços da consciência. Expõe o padrão energético.

13. Compõe o holopensene. Compõe o morfopensene.

14. Interna (intraconsciencial). Externa (extraconsciencial).

15. Invisível, porém, pode ser identificada 
(diagnosticável) pelas ações pessoais.

Perceptível, pode ser identificada através da 
assimila ção energética, psicometria.

16. Livre-arbítrio direcionado. Sofre influência das consciências.
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17. Manifesta-se através das faculdades mentais 
– mentalsoma.

Manifesta-se através do energossoma – 
qualidade da performance energética.

18. Mantenedora da retilinearidade pensênica. Manutenção da homeostase energética.

19. Materpensene, holopensene da consciência. Psicosfera, aura (parapercepciologia).

20. Megafoco da consciência. Sustentador da automanifestação.

21. Mensagem. Moldura.

22. Mentalsomática. Energossomática.

23. Mostra a subjetividade da consciência. Mostra a objetividade da consciência 

24. Mostra o estado consciencial – consciente ou 
inconsciente.

Mostra o estado energético – anônimo ou 
não; explícito ou implícito; sutilizado ou 
escancarado.

25. Mostra o nível evolutivo real, o que a 
consciência manifesta – as ideias evidenciam.

Mostra o resultado da autopensenidade 
daquele momento evolutivo – as energias 
delatam.

26. Mostra o perfil pessoal, ou padrão de mani
festação da consciência. Autoridade moral.

Mostra o tipo de charme, it – energia 
presencial ou a força energética pessoal.

27. Permanece após a dessoma. Descarta-se o energossoma após a segunda 
dessoma.

28. Pode ser desenvolvida, qualificada. Pode ser renovada, trans mutada.

29. Princípio inteligente da consciência. Não tem inteligência, obedece a consciência.

30. Qualifica a interassistencialidade. Efetua alívio terapêutico.

31. Compõe o arcabouço cognitivo da 
consciência. 

Caracteriza o estilo pessoal, as características 
da personalidade.

32. Revela o conteúdo da consciência. Revela a forma pessoal – eletromagnetismo.

33. Sistema ideativo – Intelecção / 
intelectualidade.

Sistema bioenergético  – chacras, meridianos.

 
Síntese. A intencionalidade é a parte mais profunda, íntima, sub

jetiva, abstrata, fulcro, essência da consciência. A energia é a parte mais 
concreta, superficial, grosseira e externa da manifestação da cons ciência.  

Cotejo. A energia pode ser sentida, percebida, mobilizada, re
novada, sutilizada ou qualificada a qualquer momento dependendo 
da vontade, enquanto que a intencionalidade vai sendo desenvolvida 
e qualificada pelas experiências e vivências através do processo da se
riexialidade. Segundo Vieira (1994, p. 155), a consciência modifica 
os seus pensamentos e sentimentos a toda hora, em qualquer estado 
consciencial.

Entendimento. Se a consciência entende que toda manifesta
ção, sem exceção, tem uma intenção inerente, ínsita, podese dizer 
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que cada consciência é responsável pelo padrão de energias presentes 
na sua psicosfera e pela qualidade das energias manifestadas.

Campo. Então, é possível conjecturar que a modulação dos 
campos bioenergéticos, fôrmas holopensênicas ou os holopensenes 
possuem relação com a qualidade dos intentos ali vivenciados.

Refinamento. Em função disso, é admissível pensar que o re
finamento da consciência é um processo de qualificação intencional. 
Que todas as consciências precisam, o tempo todo, lapidarse, rein
ventarse, sentirse, ver o que presta e o que não presta para eliminar 
as excrescências através da renovação das energias, reeducação pen
sênica ou da reestruturação holossomática (Cosmoética aplicada às 
recins pessoais). 

Aprendizado. Quando se vivencia algo melhor, mais qualifica
do, prioritário, evolutivo, a tendência é não retroceder, porque sempre 
vai ter algo melhor a ser feito, um passo à frente a ser dado ou um 
novo patamar a ser alcançado.

Princípio. Refinando a intenção, refinase a cosmoética, refi
nando a cosmoética, refinase o processo evolutivo.

Na  vida,  tudo  dePeNde  da  iNteNção  aPlicada  aos  Nos
sos  atos,  coNdutas  e  comPortameNtos  ou  da  reti dão  

das  autointenções  eNquaNto  régua  cosmoética  em  
qualquer  circuNstâNcia  ou  coNtexto  multidimeNsioNal.
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12. Processo de Coerentização da Intenção

Definição. A coerência é a qualidade, condição ou estado de 
harmonia e de uniformidade da consciência em suas manifestações 
multidimensionais.

Etimologística. O termo coerência vem do idioma Latim, cohae-
rentia, “conexão, coesão”, derivado de cohaerens, e este de cohaerere, 
“estar ligado; junto”. Surgiu em 1697.

Sinonímia: 1. Coesão; consenso. 2. Conexidade; nexo. 3. Con
gruência. 4. Uniformidade. 5. Harmonia; relação harmônica. 6. Si
metria.

Antonímia: 1. Desconexão; incoerência. 2. Ausência de con
gruência; incongruência. 3. Desuniformidade. 4. Desarmonia; discre
pância. 5. Contraposição; desinteligência. 6. Assimetria; dissimetria.

Definição. A coerentização da intenção é o ato, ação de tornar 
coerentes ou dar coerência à  autopensenização. 

Etimologística. O termo coerentização vem do idioma Latim, 
cohaerens, “que está ligado a; coerente”. Surgiu em 1988.

Definição. O processo de coerentização da intenção é o ato de com
pletar o propósito original ou a ação continuada de a conscin, ho mem 
ou mulher, de assestar as autointenções através do consenso entre a von
tade, intencionalidade e autorganização, a fim de alinhar e qualificar  
a automanifestação consciencial conforme o fluxo do Cosmos.

Sinonímia: 1. Ajustamento das autointenções.  2. Coerência 
pensênica. 3. Linearização dos intentos. 4. Retilinearidade pensênica.

Antonímia: 1. Desorganização pensênica. 2. Desajustamento 
consciencial.  3. Dispersão das autointenções.  4. Incoerência pensê
nica.

Casuística. O processo de coerentização das intenções foi acessado 
através do fenômeno da clarividência no dia 06 de junho de 2006, no 



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 85

Campus CEAEC, em Foz do Iguaçu, PR, Brasil, às 5h30 da manhã, 
quando a autora retonou à vigília física ordinária trazendo à memória 
física o esquema contendo 4 figuras sequenciadas, significando as in
tenções conscienciais.

Paracenário. Pela clarividência foi possível ver como a coerên-
cia, atributo da consciência, organiza as intenções quanto à manifesta
ção homeostática.

Aprendizado. Pela autovivência foi possível compreender como 
a verpon faz a mente humana estender e entender relações lógicas 
numa fração de segundo. Ficou claro, instantaneamente, como o ali
nhamento coerente das autointenções, conforme o fluxo do Cosmos, 
mantém a consciência linear no processo evolutivo.

Atilamento. O atilamento, lucidez, awereness em todo momen
to evolutivo é condição essencial para a aquisição e recuperação de 
cons, neocons e paraneocons.

Contextualização. Toda consciência é diferente uma da outra 
e traz consigo interesses, de ordem geral e particular, impulsos, moti
vações, aspirações, expectativas que, às vezes, se transformam em ob
jetivos, valores, atitudes, hábitos, comportamen tos, sentimentos e/ou 
paradigmas.

Traços. Embora alguns dos traços acima mencionados possam 
ser considerados forças positivas (trafores), a conscin também manifes
ta forças negativas (trafares), angústias, frustrações, inibições, fobias, 
ou ainda, lacunas existenciais necessitando desenvolver traços positi
vos faltantes (trafais). E, para que isso ocorra, é necessário ajustar os 
intentos, alinhar as intenções para que a manifestação da consciência 
possa se harmonizar e entrar no fluxo do Cosmos.

Técnica. A seguir, é descrito, de modo didático, o processo de 
coerentização das intenções conscienciais.

Intenção. A intenção pode ser entendida como a natureza evo
lutiva da consciência.
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Setas. As setas da Figura 1 mostram a direção e sentido das au
tointenções atuantes naquele momento evolutivo.

Processo. O processo da coerentização das intenções acontece 
num crescendo convergente. A Figura 1 traz a representação gráfica, 
didática do processo para facilitar o entendimento.

Figura 1. As 4 fases do processo da coerentização das intenções.

Diagrama 1:  a vontade desgovernada, com intenção débil, sal-
tuária pode ser observada na pessoa que penseniza, sem “linha reta”, 
sem meta ou objetivo, arrumando justificativas para não fazer o que 
se pretendia, vive distraída, dispersa ou alienada sem saber o que quer 
da vida. Geralmente, isso acontece quando a consciência vive indi
ferente, desatenta ao que se passa com ela própria e ao seu derredor 
porque não tem megafoco. Não se fixa em nada, chamado buscador-
-borboleta, apresenta ideias desorganizadas e sem objetividade, indica 
falta de priorização evolutiva e de valores pessoais indefinidos perante 
a realidade ou quanto à própria manifestação multidimen sional.

Diagrama 2: a intenção-ação inicia quando a pessoa começa  
a se preocupar com o que pensa, com o ato de completar o propósito 
original, de sopesar o que é certo e errado, o que é saudável e patoló
gico, a dar norte aos autopensenes. Começa a domesticar a vontade, 
indo da intenção à ação, através do consenso entre vontade (motor da 
consciência) e intenção (conteúdo), qualificando a automanifestação. 
Começa a tomar as rédeas do processo autevolutivo. 

Diagrama 3: a voliciointencionalidade pode ser observada 
quando a vontade, que é o megapoder da consciência de proceder 
livremente e a intencionalidade, o megaobjetivo, direcionador da von
tade, atuam sinergicamente estruturando as neossinapses, os auto
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pensenes.  Esse processo de interação lúcida e contínua entre volição  
e intenção possibilita a convergência dos autodesem penhos conforme 
o fluxo cósmico.

Diagrama 4: a ortointenção é a metavontade em ação ou o pro
cesso da depuração máxima da intencionalidade, a qualidade reve
ladora do conteúdo da consciência ou da manifestação coerente das 
autointenções conforme o fluxo do Cosmos. Essa via de conexão inte
rassistencial com a multidimensionalidade ocorre quando a consciên
cia consegue fazer a convergência, concentricidade, linearidade de 
seus intentos, atuando enquanto minipeça num maximecanismo mul
tidimensional, através do sinergismo vontade-intenção e energia cons-
ciencial (EC) organizadora da autopensenização especializada. O prin
cípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma.

Autolucidez. O alinhamento das autointenções com o fluxo do 
Cosmos começa quando a consciência tem entendimento e autoluci
dez quanto ao contexto evolutivo vivencial no qual se insere ou qual  
o seu papel no processo evolutivo com relação à multidimensionalida
de, enxergando à frente o que é essencial à automanifesta ção em prol 
da interassistencialidade. 

Princípio. A princípio o fato ou parafato pode parecer alea
tório, mas ele ocupa espaço no Universo. Nem as coisas nem os fatos 
existem por si e para si mesmos de modo isolado ou aleatório, tudo tem 
uma razão de ser e um porquê para existir.

Autoconsciência. É passível de se vivenciar a autoconscientiza-
ção multidimensional (AM) quando se tem pleno conhecimento e au
todiscernimento das autointenções. 

o  aliNhameNto  das  intenções  pessoais  com  o  fluxo   
do  cosmos,  de  modo  iNiNterruPto,  retilíNeo  e  cosmo
ético,  maNtém  a  coNsciêNcia  lúcida,  evideNte  moNoi
deísmo  esPecífico  quaNto  à  autevolução  consciencial.
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13. Parapatologia e Paraprofilaxia da 
Intencionalidade

Definição. A Patologia é a especialidade médica que estuda as 
doenças (Nosologia) e as alterações que estas provocam no soma (or
ganismo).

Etimologística. O termo patologia é formado a partir do ele
mento de composição antepositivo do idioma Grego, páthos, “o que 
se experimenta (aplicado às paixões da alma ou às doenças)”, apareceu 
na terminologia médica a partir do século XIX. O elemento de com
posição pospositivo logia, procede também do idioma Grego, lógos, 
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  
1 tema”. Apareceu no idioma Português, a partir da Idade Média. A pa
lavra patologia surgiu em 1720.

Sinonímia: 1. Nosologia. 2. Patologia Clínica. 3. Psicopatolo
gia. 4. Enfermidade.  

Antonímia: 1. Homeostasia. 2. Saúde física e mental. 3. Higie
ne consciencial. 4. Paraenfermidade.

Definição. A Parapatologia é a especialidade conscienciológica 
aplicada ao estudo da patologia dos veículos de manifestação da cons
ciência ou do holossoma (energossoma, psicossoma, mentalsoma), ex
cluindo o corpo humano ou soma (VIEIRA, 2003, p. 471).

Etimologística.  O termo parapatologia vem da junção de três 
prefixos do idioma Grego: (pará + páthos + lógos). Para, “para além de; 
ao lado de”; páthos, “doença; paixão; sofrimento; vício” e logos, “Ciên
cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.

Sinonímia: 1. Parapsicopatia. 2. Paracicatrizes. 3. Patopenseni
dade. 4. Nosopensene.

Antonímia: 1. Homeostase. 2. Higiene mentalsomática. 3. Or
topensenidade. 4. Equilíbrio. 

Unidade. A unidade de medida da Parapatologia é o pa topensene. 
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Patopensene. O patopensene (pato + pen + sen + ene) é o pense-
ne patológico ou a amência consciencial, o pecadilho mental, a vontade 
patológica, a intenção doentia ou a ruminação mental da conscin ou 
da consciex.  

Nosopensene. O nosopensene (noso + pen + sen + ene) é o pen
sene doentio que gera os patopensenes ou as ideias anticosmoéticas.

Etiologia. Segundo a Evoluciologia, as Parapatologias do ho
lossoma geralmente são geradas por patopensenes conscientes ou in
conscientes e a base, gênese ou a raiz vem do passado, da involução 
(protocérebro reptiliano), da instintividade, das irracionalidades ou 
das incoerências pensênicas.

Patopensene. O pecadilho mental é a unidade de medida da au-
tocorrupção (VIEIRA, 1994, p. 649).

Correlações. As consciências se manifestam em condições va
riadas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 103 manifestações pa
rapatológicas indutoras de in tencionalidades nosográficas (intencionopa-
tias), capazes de reduzir o au to discernimento e atravancar a evolução 
pessoal e, obviamente, exigin do serem enfrentadas e evitadas através 
de profilaxias e paraprofi la xias a partir do uso adequado de atributos 
mentaissomáticos. 

NOS PARAPATOLOGIA PARAPROFILAXIA

01. Acanhamento. Ato ou o efeito de acanharse; 
es tado ou condição da pessoa acanhada quando 
posta em contato com o grupo ou meio social 
adverso ou estranho. 

“Conscin acanhada, envergonhada, retraída, res-
tringida, tolhida”.

Desembaraçamento. Enfrentar o condicio na
men to inibidor até desinibirse perante as pes soas. 
Realizar autexposição sem se in co modar com  
o ve xame, ridículo, gafe ou a vergonha. 

“Conscin desembaraçada, descontraída, desi ni bida, 
despojada”. 

02. Acídia. Caracterizase pelo entorpecimento inte
lectual, mentalidade estreita, enfraqueci men to 
da vontade, inércia, tibieza, com abati men to do 
soma, desmotivação, comodis mo.  

“Conscin desmotivada, mole, prostrada”.

Antiacídia. Aplicar força, tonicidade, vigor men
tal so mático, energia, ação, disponibilidade para as 
atividades, automotivação para o trabalho. 

“Conscin ativa, rápida, ligeira, proativa”.
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03. Acobertamento. Ação ou efeito de cobertar, 
esconder, disfarçar, encobrir ou dissimular ideias, 
ato, figura de pessoa ou a pessoa mesma, quando 
desejosa de se manter resguardada ou preservada 
(VIEIRA, 2007, p. 248). Ato im plí cito, dissimu
lado, escondido nas sombras. No universo dos 
acobertamentos é onde mais predominam as 
segundas intenções, a hipo cri sia e a demagogia 
(VIEIRA, 2007. p. 251). 

“Conscin apadrinhada, disfarçada”.

Superexposição. Vivenciar a política da cla re za, 
da trans pa rência nas manifestações cons cienciais. 

Despojamento. Valorizar a vivência da in cor  rup
tibilidade cosmoética man tida com des po ja mento 
e autocrítica.  

“Conscin aberta, concisa, transparente”.

04. Acriticismo. Postura sem avaliação, exame, in
ves tigação, juízo acurado ou auto e hete ro crí tico 
a respeito dos fatos sob análise, sem base em juízo 
de valor e senso crítico (VIEIRA, 2007, p. 579).

Acrítico.  Ausência de consciência crítica, con
fu são; falta de discernimento; caráter indeciso. 
Aceita como verdade toda ideia exposta sem cri
ticidade.

“Conscin acrítica, anticrítica, apriorista, sem des-
confiômetro ou semancol”.

Criticidade. Posicionamento pessoal cosmo éti
co; postura com avaliação, exame acurado; exa me 
apreciativo; cosmovisão ampla a res peito dos fatos 
sob análise, com base em juízo de valor.

Autocrítica. Aprimorar a capacidade de reco
nhe cimento realista das qualidades e defeitos 
do caráter pró prio e com elevado nível de cos
moética.

“Conscin crítica e autocrítica”.

05. Acumpliciamento. Ação de acumpliciarse ou 
co laborar em atos anticosmoéticos. Tornarse cúm 
plice. Dissimulação, escondidos nas som bras.

“Conscin acumpliciadora; comparsa”.

Autenticidade. Fazer uso do discerni men to au tên-
tico e ser cosmoético em tudo.

“Conscin justa, correta”.

06. Agressividade. Tendência a agir com agressivi
dade ou violência revestindose sempre de pro
pósitos hostis e destrutivos, geralmente resul tan
tes de uma frustração.

“Conscin agressiva, estúpida, hostil, irritável, 
malcriada”.

Autodomínio. Priorizar o desenvolvimento do men
tal soma. O corpo mental reúne em si, o do  mí nio 
das emoções melhorando com isso a ca pa ci dade de 
controlar o comportamento im pulsivo.

“Conscin equilibrada, nobilitante, serena”.

07. Aliciamento. Tendência a aliciar, instigar, atrair 
al guém através de sedução ou por suborno,  
a fim de conseguir algum ganho ou proveito ile
gal, peitar, corromper. 

 
“Conscin aliciadora, subornadora”. 

Autocosmoeticidade. Priorizar a reciclagem do 
tra çofardo tendo como megafoco a retidão de con
duta. A pessoa gasta muito mais energia e tempo 
mantendo atitudes anticosmoéitcas do que com 
atitudes retas. 

“Conscin ilibada, sem autocorrupção”. 
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08. Alienação. Falta de interesse, indiferença da qui
lo que ocorre à sua volta, ao entorno, difi culdade 
de atender às responsabilidades pes soais. Sen ti
mento de impotência, de ausência de poder e de 
alheamento em relação ao tra ba lho e aos outros, 
perda de confiança em si, incapacidade para 
integrar valores. Age fora da realidade ou das exi
gências do mundo cir cun dante.

Dissolução do laço entre o indivíduo e os ou tros 
– “tornase estranho”. 

“Conscin alienada, indiferente, autista so cial”.

Atilamento. Estar atilada, ligada, plugada, lú cida 
o tempo todo – autoconscientização.

Orientação. Primar pelo comedimento, equi
líbrio, juízo e pela sensatez.

Ativismo. Engajamento, interesse quanto ao pri
oritário; militância; participação; vivência da cos
mo ética.

“Conscin atilada, antenada, engajada, gre gá ria”.

09. Amoralidade. Qualidade, condição ou estado da 
pessoa amoral, com ausência de princípios morais 
ou de moralidade (VIEIRA, 2007, p. 581). 

Comportamento manifesto ou implícito de pen
samentos e ações que transgridem os padrões so
ciais aceitos em sua cultura e em seu tempo, ou 
atitude rejeitando ou desconhecendo o va  lor dos 
imperativos éticos e das práticas mo rais. Inversão 
de valores e princípios.  In sen si bilidade moral. 
Insensibilidade para psí quica – mania de tirar pro
veito próprio, afir mando: “eu tenho direito”, 
“o mun do foi feito para servirme”. Denota fal ta de 
au torreflexão, cri ticidade e higiene consciencial.

“Conscin amoral, arrivista, indecente, sem es crú-
pulos”.

Moralidade. Qualidade, característica do que  
é moral, do que segue os princípios da moral, ou  
o conjunto dos princípios morais como a vir  tude,  
o bem, a honestidade, socialmente es ta  belecidos 
em determinada época, moral. Re la ção da con duta 
com a moral; percepção pela exa tidão.

Moralismo. Priorizar a exatidão que deve vir em 
primeiro lugar, com toda a im parcialidade pos
sível.

Ética. Sensibilidade moral.

Cosmoética. Vivenciar o CPC – Código Pes so al 
de Cosmoética – e o CPP – Código de Prin  cípios 
Pessoal. Acabar com a defen si bi lidade através da 
autocosmoética destrutiva, da transparência na 
qual o assediador perde a se nha, a conexão.

“Conscin ética, cosmoética”.

10. Ansiedade. Estado afetivo penoso, de re ceio  
e de apreensão, sem causa evidente, carac te ri zado 
pela expectativa de algum perigo in  de terminado, 
impreciso, e diante do qual o in divíduo se julga 
indefeso (VIEIRA, 2007, 583). 

Estado emocional desagra dável e apreensivo, sus
ci tado pela suspeita ou previsão de um perigo 
para a integridade da pessoa, sem acesso à cons
ciência (sobressalto). A pessoa ansiosa não tem 
uma boa racionalidade. Ansiedade é um pro cesso 
de querer queimar etapas, fazer ata lhos. 

“Conscin ansiosa, afoita, açodada, insegura, im pul-
siva”.

Apaziguamento. Buscar autocentramento e equi
líbrio nas automanifestações; promover o bem 
es  tar através da descontração e rela xa mento gra
duais; exercitar a paciência; pacifi ci dade e a tran
quili da de.

Slow Motion.  Procurar manter a calma, cal ma 
ria. Estabelecer metas evolutivas a partir da re edu
cação pensênica.

Racionalidade. Desenvolver a racionalidade.

Equilíbrio. Ampararse em sereno equilíbrio pe
rante todas as circunstâncias intra e extra fí si cas 
(nível de autoconsciencialidade).

“Conscin ajustada, equilibrada”.
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11. Antagonismo. Manifestação ou tendência contrá ria, 
oposição às ideias dos outros. Por exem plos: 1. Re-
ação: negação, rejeição, resis tên cia. 2. Rivalidade: 
hostilidade, incom pati bi lidade, inimizade. 

“Conscin antagônica, incompatível, oposi to ra”.

Aceitação. Manifestar consentimento, amizade, 
compatibilidade, congruência, empatia.

Acolhimento. Repceptibilidade consciencial.

“Conscin amável, compatível, receptiva”.

12. Anulação. Mecanismo de Defesa do Ego (MDE) 
por meio do qual o desempenho de cer ta ati vi
dade tem como intuito “desfazer” ou anu lar uma 
atividade anterior, como se esta nunca tivesse 
acontecido.

“Conscin acanhada, medrosa, temerosa”.

Autoconfiança. Demonstrar confiança em si 
mes mo, se gurança ou autocondução. Conscin se
gura de seus atos. Autoconfiança vem pelas au to
vi vên cias acumuladas.

Autoconcentração, autoconsideração, autaná li se, 
carinho, apreço, respeito por si e pelos ou tros.

“Conscin confiante, segura de si mesmo”.

13. Apologia. Discurso onde a conscin se defende, 
justifica, elogia, ou seja, a exaltação de si mesmo 
– enaltecimento. “trafar pessoal”.

“Conscin autotélica, egocêntrica”.

Autocensura. Apresentar discrição, modera ção, 
reflexão coerente, sutilização nas manifes tações 
cons cien ciais. 

“Conscin aberta, autocrítica, assistencial”.

14. Apriorismose. A qualidade ou a condição da pes
soa presa a preconce pções cronicificadas, ina mo
víveis ou ideias preconce bidas.

 “Conscin atrasada, extemporânea”.

Neofilia. Ter predisposição aos fatos novos, cons
tru tivos, através da glasnóstica (Re futacio logia).

“Conscin atualizada, lúcida”.

15. Arrogância (Presunção). Insolência, atrevi men
to, cinismo, des respeito, ousadia. Manifes  tase 
através de acolhimento glacial, sermão pro  se li tis
ta; ameaça ou dou trinação.

“Conscin arrogante, presunçosa”.

Compostura. Manifestarse com educação, co
me dimento, sobriedade. Apresentarse com ele
gân cia, delicadeza, respeito, e simplicidade nas 
ati tudes e gestos (modo de ser e estar).

“Conscin educada, comedida”.

16. Assedialidade.  Invasão doentia de ideias, emo 
ções e energias de uma consciência na ou tra, ou 
a intrusão pensênica intercons ciencial pa to lógica.

“Conscin assediada, intrusiva, obsediada”.

Desassedialidade. Realizar o desbloqueio ener
gético da cabeça através da mudança de ho lo
pensene, participação em cursos, palestras, la bo
ratórios e EVs profiláticos.

Higiene. Empregar a higiene mental ou intra
cons ciencial (autodisciplina).

Liberdade. Experimentar de maneira direta e ob
jetiva.

“Conscin desperta, sem canga, livre”.

17. Autengano. Contrargumento anticosmo éti  co. Fal
ta de verdade quanto ao falar, ao fazer e ao pen sar 
com respeito à própria pessoa, seja cons  cien te ou 
inconsciente. Autotraição ou con  tra pen sene.

“Conscin ambígua, equivocada, ignávia,”.

Autocrítica. Exercitar a autocrítica com dis cer
ni mento, lucidez e cosmoética – (au ten fren ta
mento). Destemor ante a realidade. Acer to pes
soal através da renúncia cosmoética.

“Conscin crítica, exata, dinâmica, impávida”.
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18. Autocomplacência. É a conduta pato lógica de 
se perdoar constantemente quanto aos pró prios 
erros, indisciplinas e omissões sem e li mi nar as 
autocorrupções. Reação de antien  frentamen to (passar 
a mão na cabeça). O ato de ser cor rupta consigo 
mesma está entre as piores rea ções antievolutivas da 
consciência. Mera au toindulgência obtusa.

“Conscin indulta, indulgente, obtusa”.

Autoimperdoador. Buscar a autodisciplina. Exer
cer a postura de não se per doar, em suas auto in
disciplinas, quanto aos pró prios erros e omis sões, 
a fim de eliminar as auto corrupções cons cien tes. 
Evitar a autocorrupção através da re fle xão. Quem 
foge da re flexão mantém a cons  ciên cia pesada. As
sim nasce primeiro o au tas sé dio, e, depois o he
te ras sédio. 

“Conscin disciplinada, reflexiva”.

19. Autocorrupção. É a má intenção sobre si mes
mo. Engana a si, repetidas vezes, e deixa pas sar, 
negligentemente, a manifestação pensê ni  ca pior, 
errada ou perturbada, atrasando a au  tevolução. As 
ações pessoais objetivando tãosomente vantagens 
temporárias para o egão. Falta de respeito a si 
mesmo. É o pior autas sédio quando consciente, 
porque permite o re forço do assédio, justificativa 
ante o autenfren tamento.

Heterocorrupção. É o ato de promover pre juízo, 
perda, malefício, dolo ou desvantagens para ou
trem (VIEIRA, 2003, p. 436).

Corrupção. São as adulterações, os disfarces das 
características originais do fato ou compor ta
mento cosmoético para outro francamente anti
cos moético. Escraviza fazendo a consciên cia crer no 
que finge.

 “Conscin corrupta, desonesta, pusilânime”.

Autoincorruptibilidade. Desenvolver a capa ci
da de de entenderse, conceber, ensinar, vi ven  ciar, 
rea lizar e implantar a autincorruptibi li dade.

Incorruptibilidade. Aplicar a autocrítica cons
tan te, de maneira Cosmoética, a fim de agir con
dignamente, dentro da incorruptibi lidade. An ti-
corrupção a todo custo.

Vergonha: medida anticorruptibilidade.

Conduta da incorruptibilidade.

“Conscin incorrupta, honesta”.

20. Autocracia. Caracterizase pela centrali zação 
do poder e da tomada de decisões. Domínio da 
cons ciência sobre as outras (egocarma). A au to-
cracia não deixa chegar a inspiração ex tra física 
– “o amparo de função”. Conscin opressora, 
absolutista, tirana, déspota, nas suas manifestações 
conscienciais – imaturidades conscienciais. 

“Conscin autoritária, déspota, tirana”.    

Autocrítica cosmoética. Re con hecer os tra fo res 
e trafares da própria per sonalidade, ou os er  ros 
e acertos de suas ações. Imparcialidade, equa 
nimidade nas mani fes tações conscienciais. Bus   car 
o enten di men to da policarmalidade.

“Conscin democrata, justa, liberal”.

21. Autoculpa. É a compreensão de que se violou 
um princípio ético ou moral, combinada com um 
sentimento de desclassificação pessoal re sultante 
dessa violação (autodiscernimento a tra sado).

“Conscin emotiva, ignorante”.

Discernimento. Buscar desenvolver o senso ele
vado de autodiscernimento cosmoético.

Cosmoética. Manter elevado nível d cos mo ética.

“Conscin discernidora, racional”.
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22. Autodesorganização. O ato ou efeito de a cons cin 
viver desorganizada, desestrutu rada com a perda, 
falta ou alteração profunda de organi zação ou dis
ciplina pessoal. 

“Conscin desorganizada, indisciplinada, con fu sa, 
bagunceira”.

Autorganização. Viver de maneria orga ni  zada ou 
normatizada, dispondo a própria exis tência pro
gramada, estru turada e ordenada en tre hábitos 
sadios e as ro tinas úteis, com re gularidade e evo
lu ção da au to pensenidade lú ci da.

 “Conscin organizada, disciplinada, madura”
23. Autodesvalorização. Tendência a auto des va lo ri

zarse, menosvalia, diminuirse perante os tra
fores pessoais, com propensão à autorrepres são, 
autorrejeição. 

“Conscin com baixa autestima, depreciativa, de pri-
mida, prostrada.”

Autovalorização. Desen vol ver o amorpróprio, 
au toconfiança, altivez cos moética, dignidade, va
lo rização pessoal.

Autorreflexão. Habituarse à reflexão sentida e pen
sada profundamente.

“Conscin determinada, decidida – autestima”.
24. Autengano. Contrargumento anticosmo éti  co. 

Fal ta de verdade quanto ao falar, ao fazer e ao 
pen sar com respeito à própria pessoa, seja cons 
cien te ou inconsciente. Autotraição ou con  tra
pen sene.

“Conscin ambígua, equivocada, ignávia”.

Autocrítica. Exercitar a autocrítica com dis cer
ni mento, lucidez e cosmoética – (au ten fren ta
mento). Destemor ante a realidade. Acer to pes
soal através da renúncia cosmoética.

“Conscin crítica, exata, dinâmica, impávida”.

24. Autofuga. A tendência a fugir de si mesma, fugir 
da autopesquisa, do autenfren tamento. Pensar 
que toda fuga sem busca é doença.

“Conscin fujona, covarde”.

Autopesquisa. Realizar o auten fren tamento atra
vés de ações renovadoras com au ten ticidade e sin
ce ridade multi dimensional.

“Conscin corajosa, decidida”.

25. Automimese.  Fôrma holopen sênica pessoal pa
to lógica com tendência à re petição consciente ou 
inconsciente de vi vên cias e experiências vivi das 
em existências intra fí si cas anteriores.

“Conscin doente, mimética”.

Recéxis (reciclagem existencial). Adotar novos 
con jun tos de valores – neossinapses, upgrade, re
pers pec tivações com outro descortínio ante a vida 
e o Cosmos.

Autorganização. Di minuir repetições de vidas hu
ma nas e au to mi meses, através da autorganização.

Autopesquisa. Buscar sua real identidade cósmica.

“Conscin neofílica, recicladora”.

26. Autoritarismo. É o ato ou efeito de usar, com 
ri gor, a autoridade ou não admitir contradições. 
Cons cin de caráter autoritária, despótica, im
periosa (ditadura, opressão). 

“Conscin autoritária, prepotente, tirana”.

Respeito. Respeitar a inteligência alheia, sem fa
zer a cabeça e a inte gri dade das consciências. 

“Conscin equidosa, íntegra, justa”.

27. Autotelia. Tendência de a conscin não ma ni festar 
qualquer fina lidade, objetivo fora ou para além de 
si mesmo. Propriedade de quem de termina para si 
mesmo a finalidade dos próprios atos. 

“Conscin egoísta, egocentrada”.

Interdependência. Prestar atenção as ou tras cons
ciências (assistencialidade viven ci ada).

Esforços. Priorizar os seus esforços, em favor dos 
outros – exterioridade.

“Conscin comprometida”.
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28. Autovitimização. Ato ou efeito de a pessoa vitimi
zarse, queixarse ou depreciarse cons ci en te mente 
com rebaixamento da autestima e do amorpró
prio (VIEIRA, 2007, p. 591). Co var dia, pre guiça 
e sujeição à lei do menor es forço. Au men ta a dra
matização, teatralização, quan to às quei xas e recla
ma ções.

“Conscin covarde, queixosa, vitimizada, auto cas-
trada”.

Autorganização. Manifestar autorganização pla 
nificada com prioridades evolutivas. 

Responsabilidade. Iniciar a autorresponsabi li da
de quanto à sua existência – proéxis.

“Conscin disciplinada, organizada, forte”.

29. Baixa autestima. Sentimento de inferioridade 
ou a tendência para o julgamento desfavorável de 
si mesmo, quer se justifique ou não pelos fatos,  
e por uma atitude deprimida e envergonhada, re 
sultante dessa má opinião. Desvalorizase e apre
senta falta de autoconfiança, podendo apre  sen tar 
diversos tipos de comportamento pa  to ló gicos. 

“Conscin deprimida, descompensada”.

Autestima. Promover a au toconfiança para me
lhorar a autestima e a valorização pes so al; con
tentarse com seu modo de ser, de  mons tran do, 
con fiança em seus atos e jul ga mentos. 

“Conscin confiante, segura”.

30. Bifrontismo. Ma nifestações contraditórias (du  as 
caras). O bifrontismo leva a conscin a ampliar  
a auto corrupção por intermédio de justificativas, 
(desculpas, pretextos, escusas) para se defender.  
É problema de conteúdo. 

“Conscin duas caras, ambigua”.

Definição. Manifestar verbação, retidão de con
duta. Ter vergonha na cara. Autenticidade e fi
dedignidade nas manifestações conscienciais. 

Autocoerência. Criar a pessoa unifronte – de 
uma cara só – indivíduo coerente.

“Conscin definida, posicionada”.

31. Cabotinismo. Exaltação de si mesmo; auto pro
moção. Tenciona receber as atenções em todas as 
manifestações pensênicas básicas através da jo co
sidade. 

“Conscin presunçosa, vaidosa”.

Discrição. Agir com cautela, sensatez, auste ri da
de, naturalidade, sobriedade.

“Conscin austera, cautelosa, discreta”.

32. Camuflagem. Omissão deficitária. Intenção de 
enganar. O ato de tapear a si mesmo, para depois 
mascarar os outros. 

“Conscin burlona, en ganadora, trapaceira”.

Omniquestionamento. Desenvolver o omniques
tionamento, postura fundamental para o au ten
fren ta mento cosmoético, através da auto e he te
ro crítica.  

Assistencialidade. Procurar desenvolver e apri
morar a intencionalidade assistencial per ma nente.

“Conscin explícita, clara”.

33. Carência.  Falta ou a insuficiência de algo ne
cessário ao equilíbrio holossomático para a evo
lução da consciência. Exemplos: carência de ener
gias, carência de autodiscernimento.

“Conscin carente, necessitada, pobre”.

Energossomaticidade. Promover fartura, sufi
ciência, equilíbrio energético.

Autossustentabilidade. Vivenciar a liberdade 
emo cional pelo autodiscernimento cosmoético.

“Conscin atilada, equilibrada, generosa”.
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34. Chantagem. Ato de extorquir sob coação ou 
pressão, para obter favores ou dinheiro mediante 
ameaças de revelação de fatos cri mi nosos ou es
candalosos. 

“Conscin chantagista, extorsionária, defrau da dora”.

Racionalidade. Fazer uso da racionalidade cos
moética em suas manifestações cons cien ciais.     

“Conscin racionável, licitante, legitimadora”.

35. Conflituosidade. Funcionamento simultâneo de 
impulsos opostos ou contraditórios. Ten dên cia 
ou sentimentos antagônicos desenca deados. 

Conflito. Oposição de interesses, sentimentos, 
ideias, ou a perturbação (entropia), algo anor mal 
e embaraçoso. Relação polêmica consigo mesmo.

Conflituosidade Consciencial é o estado de de
sarmonia íntima.

“Conscin conflitiva, desarmonizada, pertur ba da”.

Desconflituosidade. Fazer uma opção com fo co 
na solução; assistência cos moé tica evo luí da.  

Autopacificação. Buscar o estado de pa cifi cação 
íntima através da intencionalidade sadia e da 
vivência do parapsíquismo consciencial.

Anticonflituosidade. Serenização.

“Conscin serena, tranquila”.

36. Conivência. Ato de ser conivente, fingir não ver 
ou encobrir a ação delituosa praticada por ou
trem, do qual tem conhecimento prévio.

“Conscin cúmplice, transigente”.

Visibilidade. Realizar a política da visibilidade, 
com pre tensão de maior transparência nas mani
fes ta ções conscienciais.

“Conscin transparente, translúcida”. 

37. Criticofobia. Aversão ou medo irracional, des
proporcional e repugnante da crítica. Estado de 
angústia impossível de ser dominado, traduzido 
por violenta reação de evitamento da crítica. 

“Conscin amedrontada, acanhada, temerosa”.

Coragem. Promover o desassombro, destemor  
e superação do medo irracional através da reedu
ca ção da ra cionalidade, começando pelas experi
men ta ções pessoais.

“Conscin corajosa, atrevida, determinada, ou sada”. 

38. Decidofobia. Medo de tomar decisões, devido 
ao surgimento de uma angústia que excede suas 
possibilidades de controle. Existem pessoas ví
timas da intranquilidade e do desconforto per
manente devido à falta de posicionamento cons
ciencial. A pior decidofobia é a falta de vontade.

“Conscin indecisa, irresoluta, covarde,”.

Peremptoriedade. Manifestarse de maneira fir
me, decidida, categórica, inabalável, decisiva ou 
se  gura. Ter e manter postura resoluta, ter minante. 
Pro mover o posicionamento cons cien cial em qual
quer dimensão.

“Conscin destemida, resoluta, segura”.

39. Demagogia. A camuflagem de fins escusos ou  
o cha mado “politicamente correto”. Atra van cador do 
ca minho evolutivo, através de falsas pro messas, 
da enganação, e do calculismo anti cosmoético.

“Conscin ambiciosa, demagoga, imoral”. 

Antidemagogia. Realizar política em bases cos
moéticas. 

Realismo. Considerar que a pessoa autêntica não 
faz demagogia.

“Conscin realista, comprometida”.

40. Dialética Persuasiva. Arte do diálogo ou da dis
cussão como força de argumentação, num sentido 
pe jorativo, com excessivo emprego de sutilezas, com 
o propósito de convencer, per suadir.

“Conscin capciosa, ilógica, incoerente, espe ci osa”.

Dialética Cosmoética. Reedu ca ção consciencial 
através do processo crítico ló gico, fundamentada 
no raciocínio e no diá logo cosmoético em busca de 
verdades relativas de ponta. 

“Conscin comprometida, lógica, coerente”.



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 98

41. Dissimulação. Ocultação por um indivíduo de 
suas verdadeiras intenções e sentimentos, hipo
crisia, fingimento, disfarce. Falsa aparência de 
correção e normalidade. 

“Conscin dissimulada, fingida, hipócrita, pérfida”.

Autossinceridade. Manifestarse com sinceridade; 
apresentar a sua real au to cons cien ciali dade; re ve
larse pelos atos e atitu des de autenticidade cons
ciencial; demonstrar sim pli ci dade de con du ta. 

“Conscin austera, franca, lhana”.

42. Distimia. Insensibilidade afetiva às alegrias e aos 
sofrimentos das outras cons ciências, ou falta de 
emoções, sentimentos e afe tividade. Dificuldade de 
identificar e arti cu lar emo ções. 

“Conscin desmotivada, distímica, mal-hu morada”.

Automotivação. Desenvolver a volição e bom hu
mor na condição de semperaprendente. Quebrar  
o gelo da austeridade com o melhor bom humor. Re
ciclagem intraconsciencial através da auto pes quisa.

“Conscin determinada, motivada”.

43. Dogmatismo. Sistema que não admite dis cussões 
sobre aquilo que afirma. Ação de dog matizar.  

“Conscin categorizadora, peremptória”.

Descrença. Ser despojado, despretensioso, sim
ples, singelo. Agir ou pensar com cau tela. Fazer 
uso do bom senso.

“Conscin clara, equilibrado, prudente, sen sata”.

44. Ectopia Consciencial. Execução insatisfatória 
da programação existencial (proéxis) de maneira 
excêntrica, deslocada, fora do roteiro programado 
ou do projeto escolhido e aceito na intermissão.

“Conscin ectópica, extemporânea”. 

Conscienciometria. Realizar Conscienciometria 
para facilitar os meios pelos quais a conscin de
pura, com eficácia e menos tempo, os seus erros 
ectópicos enraizados.

“Conscin atomizada, dissecada”.

45. Egocentrismo. A pessoa egocêntrica, voltada 
exclusivamente para os próprios interesses, 
dificilmente compreenderá o universalismo. 

Egoísmo. Maior causa de autointoxicação da 
cons ciência, todo egoísmo é mera pretensão.  
O egoísmo é o pai de todos os erros. O egoísmo 
extremado – exclusivismo.

Egão. Predomínio dos mecanismos de defesa do 
ego sobre a autoconfiança.

“Conscin egoísta, exclusivista”.

Antiegocentrismo. Vivenciar a intergrupalidade 
cosmo éti ca. O aumento do nível da hiperacuidade 
cos moética demonstra estar a consciência en xer
gando além do próprio ego. Despren dimento – 
abrir a mão, egocídio. Excluir toda e qualquer com
petição egoística. O correto é a sinergia. O de sinflar 
do egão. Buscar a maturidade cons ciencial. Realizar 
doação espontânea de energias cons cienciais sem es
perar compreensão ou retri buição.

“Conscin altruísta, doadora”.

46. Embotamento. Pro ces so emocional de autes co
lha: “paixão por si mes mo”, desenca deador de fis
suras nas ma ni fes ta ções conscienciais. Principal 
ca rac  te rís ti ca: não assume irresponsabilidades. 

“Conscin cega, confusa, embotada”.

Sair de si. Abrirse para o outro de maneira fra
terna, assistencial, acolhedora. Observar e ana li sar 
o modus operandi das pessoas. Deixar ser ajudado, 
pacificar tudo e reconciliar-se com to dos. Procurar 
desenvolver a acuidade, agu deza men tal so mática.

“Conscin assistencial, magnânima, solidária”.

47. Empalmar. Ato ou efeito de esconder, ocultar 
as reais intenções com o intuito de apossarse ou 
apoderarse de algo. (lavagem cerebral). 

“Conscin falsa, desleal”.

Desempalmar. Primar pela retilinearidade de 
con duta, agir às claras, de modo transparente. 
Exe cutar a tarefa do esclarecimento.

 “Conscin clara, íntegra, leal”.
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48. Encapsulamento Patológico. O isolamento ou 
a anulação energética temporária das mani fes
tações pensênicas ocorrem quando a cons ciên
cia objetiva finalidade anticosmoética, ne ga tiva, 
egocêntrica ou assediadora.

“Conscin encapsulada, obnubilada”.

Encapsulamento Sadio. Objetivar o encapsu la
mento assis tencial para preservar a ho me ostase 
ho  lossomática da cons ci ên cia en cap sulada ou dos 
cir cuns tantes. Promover o desen cap su la men to, 
res so cia li za ção. 

“Conscin desperta, lúcida”.

49. Estagnação. É o ato ou efeito de acomodarse, 
acomodamento, ou a condição de estratificação 
das manifestações conscienciais.

“Conscin acomodada, estratificada, resigna da”.

Reciclagem. Promover a mudança para me lhor 
através da reciclagem intaconsciencial.

Movimento. Sair do imobilismo – mãos à obra. 
Criar atividades e/ou prioridades evolutivas.

“Conscin motivada, disposta, predisposta”.

50. Estigmatização. Marca negativa e indelével à pes
soa de alguém. Mancha moral (es tigma) dei xada 
devido a um comportamento ou ato con de nável 
– degenerescência. 

“Conscin estigamatizada, maculada”.

Dignidade. Conquistar a qualidade moral que 
infunde res peito, autoridade consciencial. 

Honra. Vivenciar o princípio ético que leva  
a conscin a ter uma conduta proba, virtuosa. Mé
ri to – merito cracia. 

“Conscin virtuosa, nobre”.

51. Eufemismo. Abrandamento, atenuação, sua vi
zação. Exemplo: a declaração pessoal “eu não men-
ti; só omiti a verdade.”

“Conscin atenuadora, minimizadora”.

Disfemismo. Falar de maneira franca; glasnóstica, 
fidedig na nas manifestações conscienciais.

“Conscin realista, franca, direta, transpa ren te”.

52. Falácias. Argumentação com a intenção de en
ga nar ou que pode induzir a engano. Uti li zação 
de argumentação falaciosa para aco bertar al guma 
coi sa ou alguém. Falsidade, fin gimento. Ra cio cí
nio inconsistente. Racionali zações criadas pela in
tencionalidade doentia de enganar o outro. Aco-
bertamento argumentativo. 

“Conscin falsa, simuladora”.

Autavaliação. Autavaliarse através da sin ce ri da
de, hones ti da de, veracidade das coisas e dos fatos. 

Holossinceridade. Apresentar sinceridade intra  
e interconsciencial nas manifestações multidi
men sio nais.

“Conscin sincera, honesta, reta”. 

53. Fascinação. Ação ou efeito de encantar, des
lumbrar, atrair, cativar, iludir cons ciências.   

“Conscin capciosa, persuasiva”.

Racionalidade. Buscar o racional, o positivo, o be
néfico, empregando pensamento linear ló gico.

“Conscin linear, lógica”.

54. Fechadismo. Individualismo: conscin escra va 
do porão consciencial, do subcérebro ab do mi nal 
e dos megatrafares primários, vive in cons ciente 
quanto ao senso de grupalidade.

“Conscin individualista, tapada”.  

Abertismo Consciencial.

Interdependência. Viver em um regime de inter
de pendência permanente, em qualquer di men
são, porque os holopensenes pessoais se jun tam 
com pondo o holopensene grupal.

“Conscin aberta, grupalista”.
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55. Fobias. Reação comportamental que consiste 
em evitar, negligenciar ou fugir, temporária ou 
definitivamente, de um estímulo novo ou me
do inescondível de assuntos específicos, ou re
sistência perante coisas novas ou infor ma ções. 
Aversão, abominação, ojeriza, rejeição, repug
nância, pavor. Repulsa à novidade, à renovação.

 “Conscin ansiosa, medrosa, temerosa”.

Coragem. Buscar o desassombro, o des te mor,  
a va len tia, a coragem de assumir o novo. Re ci cla-
gem in tra cons ciencial – recin.

“Conscin arrojada, intrépida, perseverante”.

56. Hipocrisia. Ato ou efeito de fingir, dissimular 
as verdadeiras intenções, ou o predomínio das 
segundas intenções, das mentiras, da insin ce ri
dade.

“Conscin dissimulada, falsa, fingida”.

Autenticidade. Demonstrar que a retidão pes so
al começa pela retidão de pensamento e a re céxis 
ocor re através da vontade, intenção e de ter minação.

“Conscin autêntica, sincera”.

57. Histrionismo. Ato ou efeito de comportarse de 
modo exagerado com o propósito de ser o centro 
das atenções.

“Conscin estrela, ator, performance”.

Anonimato. Aprender a ouvir. Fazer con cessões. 
Ter atitudes de autabnegação. 

“Conscin anônima, desconhecida”.

58. Imaturidade. Incapacidade de o indivíduo com
portarse, no tocante a suas motivações e emoções 
de acordo com o que é usual e esperado em sua 
idade. Predomínio da autopensenidade nas emo
ções egocêntricas infantis ou imaturas quanto  
à evolução pessoal e grupal.

“Conscin imatura, inexperiente”.

Maturidade. Com pre ender as imaturidades co
me tidas e gra da ti va mente, com esforço, desen
vol ver con du tas mais maduras e autoconscientes.

“Conscin madura, experiente”.

59. Impulsividade. É a qualidade de quem age  
e reage sem refletir, obedecendo ao impulso do 
momento. Ação imediata sem reflexão ou que  
é incapaz de suprimir o impulso – impetuosidade.

Ato impulsivo. É todo e qualquer ato que se ca
racterize pela ausência de reflexo ou de con tro
le voluntário por parte da pessoa que o co me te 
– irreflexão. Conscin que se excita ou se en furece 
facilmente.

“Conscin impetuosa, impulsiva, irrefletida”.

Ponderação. Ponderar a res peito das manifesta
ções conscienciais.

Bom Senso. Ter bom senso nas interrelações 
conscienciais.

Moderação. Agir a partir da autorreflexão, do ti
no, da prudência, do juízo e da temperança em 
to das as circunstâncias.

Autavaliação. Avaliar, estudar, apreciar, re fle tir, 
realizar a autoconscienciometria da própria pen
se nidade.

“Conscin prudente, ajuizada”.
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60. Inautenticidade. Ausência de autenticidade ou 
re conhecimento, como verdadeiro, de algo, fato 
ou fenômeno, opondose ao conceito de ex pli ci
ta ção (transparência), segundo o prin cí pio du al da 
polaridade, sendo, em tese, anti cos mo éti co e an tie
volutivo para as cons ci ên cias, fal tan do con for mi
dade com a realidade dos fatos e para fa tos. 

“Conscin inautêntica, mentirosa, trapaceira, falsa, 
charlatã”. 

Autenticidade. Qualidade, condição ou caráter 
de autêntico, verdadeiro ou daquilo reconhecido 
como legítimo, fidedigno e comprovado.

“Conscin autêntica, genuína, verdadeira”.

61. Incoerências. Caracterizase por desconti nui
dade, ininteligibilidade das frases, falta de co esão 
lógica no discurso, ou nas próprias ma ni fes tações 
conscienciais.

“Conscin abstrusa,  incoerente”.

Coerência. Aplicar o trinômio teática-confor-
verbação na própria conduta diária, mantendo  
o holopensene pessoal da coerência máxima nas 
ações intra e extraconscienciais. Desenvolver  
a coerência intelectiva através do encadeamento 
natural fundamentado em fatos.

“Conscin coerente, congruente, lógica, racio nal”.

62. Indecisão. Parapatologia do atributo da von tade. 
Incapacidade de resolver sem he si tação, falta de 
decisão, de determinação, re solução, definição, 
ação ou firmeza. Caráter ou condição do que 
não está definido, do que está mal resolvido, 
inderterminação, incerteza.

“Conscin decidofóbica, indecisa, medrosa”.

Decisão. Decidir com deliberação, arbítrio, deter mi
nação, autocon  fiança, coragem, firmeza.

“Conscin decidida, determinada, resoluta”.

63. Indisponibilidade. Condição ou qualidade de 
não disponível, mantémse sempre ocupado ou 
desanimado, incapacitado, prostrado, condição 
bloqueadora da assistência intercons ciencial.

“Conscin indisponível, fechada”.

Autodisponibilidade. Manifestar postura aberta 
e dis ponível com os braços abertos. A prestimo si-
da de torna a conscin de fato disponível faci li tando 
a assistência interconsciencial.  

Autodisposição. Manter positiva e otimista a dis
posição íntima para a prática assistencial.  

“Conscin aberta, disponível”.

64. Indulgência. Disposição ou tendência para per
doar culpas ou erros dos outros, condes cen dên
cia, benevolência. Capacidade de aceitar atitudes  
e idios sincrasias alheias, complacência, tolerância.  

“Conscin condescendente, indulgente”.  

Autoimperdoador. Não perdoar a si mesmo – 
anticorrupção pessoal, autocrítica.

Heteroimperdoador – abençoar a todos.

“Conscin consciente, exigente”.

65. Infantilismo. Condição física ou mental que se 
caracteriza por distúrbio no desenvolvimento ou 
por uma regressão à condição infantil e se reflete 
em comportamento impróprio da idade real.

“Conscin infantil, ingênua, tola”.

Maturidade. Facultar o apro fun da men to da acuidade 
perceptiva lógica, no ru mo da imperturbabilidade 
característica da pes soa fra ter na e desenvolta, ao 
mesmo tempo cen trada e uni ver salista, objetivando 
o amadurecimento consciencial. 

“Conscin madura, centrada”.
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66. Inflexibilidade Pensênica. Dureza, rigidez nos 
pon tos de vista. É o ato ou efeito de a conscin 
ma ni festarse com pou ca flexibilidade mental na 
bus ca de melhor de sempenho.    

“Conscin inflexível, intransigente, rígida”.

Flexibilidade Pensênica. Elasticidade, flexi bi
lidade, maleabilidade na busca de melhor de sem
penho. Brandura, ternura nos modos.

“Conscin flexível, branda, terna”.

67. Instabilidade Emocional. Ausência de esta bi
lidade mentalsomática. Conduta que não deixa 
criar prioridades evolutivas, devido à inseguran ça,  
à inconstância ou ao desequilíbrio. 

“Conscin inse gu ra, instável”.

Estabilidade Emocional. Criar priorida des evo
lu tivas. Promover atividades para buscar o equi lí
brio ou a homeostase consciencial.

“Conscin equilibrada, estável”.

68. Intolerância. Caracterizase pela inquie tação e an
siedade de ter que enfrentar situações com ple xas 
ou incertas que não oferecem possi bilidade de fá
cil compreensão ou controle. Ati tude intran si gen
te geradora de sectarismo.

“Conscin intolerante, intransigente, sectária”.

Tolerância.  Manifestar vontade e disposição pa
ra aceitar um estado de coisas capazes de inte pre
tações ou resultados alternativos. Iniciar o in te
resse pelo estudo das demais consciências; novas 
in terações.

“Conscin tolerante”.

69. Irritabilidade. Característi ca ou qua lidade de 
quem se exalta ou propensão para manifestar 
raiva contida. Mau humor, cólera, exasperação, 
revolta, indignação, repulsa.

“Conscin mal-humorada, implicante, malcria da, 
ran zina”.

Aceitabilidade. Aceitar de bom humor o nível 
evo lutivo de outrem – acatamento. Primar pe la 
ma nifestação serena, em que reina a esta bi lidade  
e a paz. Procurar a tranquilidade, se renidade.

“Conscin bem-humorada, de bem com a vida, 
tranquila”.

70. Isolacionismo. Tendência a isolarse, a recusar 
alianças e assumir com  promissos. Mostra per
centual de ego  centrismo devido à privação de 
contatos so ciais, ou a propensão para eliminar os 
contatos so ciais, em virtude de a pessoa possuir 
terrível se gredo que não pode nem deve ser di
vulgado.

“Conscin encriptada, excluída, isolada, soli tária”.

Convivialidade. Promover interações cons cien
ciais, vivenciar a grupalidade, estar no front das 
experiên cias interpessoais humanas. De sen volver 
resso cialização e convivência sadia com auto dis
cer nimento. 

Entrosamento. Promover o entrosamento da 
vida íntima com a existência pragmática no dia 
a dia. 

Convivência. Manter cli ma de harmonia (co exis
tência pacífica), com as pessoas de quem discorde.

“Conscin aglutinadora, epicentrista, sociável”.

71. Jactância. Atitude de quem se manifesta com ar
rogância, que tem uma visão superior de si mes
mo (alta opinião sobre si mesmo), vaidade, fan
farronice, gostar de vangloriarse.

“Conscin orgulhosa, so ber ba”.

Desprendimento. Pri orizar desenvolver atitu des 
de abnegação, de desapego, “sair de si” e assis tir 
aos outros. 

“Conscin desprendida, despretensiosa, mo des ta”.
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72. Manipulação. Ato de influenciar, iludir as cons
ciências com objetivo de ocultar as verda deiras 
in ten ções nas relações pes soais.

“Conscin direcionadora, controladora, mani pu-
ladora, influenciadora”.

Hiperacuidade.  Exercer a retidão de conduta, 
transparência, para entender o processo da in ter
dependência sem subjugação, nem sujei ção cons
ciencial. Livrearbítrio para decidir com lu cidez. 
Cos moética nas relações conscienciais.

“Conscin perspicaz, transparente, aberta”.

73. Maniqueísmo. Qualquer visão do mundo que 
o divide em poderes opostos e incompatíveis – 
dualismo. Por exemplo: admitir os bons sendo sem-
pre bons e os maus sempre maus.

“Conscin maniqueísta, dualista”.

Autocrítica. Verificar os defeitos e predicativos; 
auto e heterojulgamento.

Auditoria. Realizar uma auditoria da pen se ni
dade.

“Conscin autocrítica, reflexiva”.

74. Maquiavelismo. Conduta desleal e pérfida. Ca
racterizada pela astúcia, duplicidade, má fé; ar
diloso.

“Conscin desleal, de má-fé, pérfida”.

Lisura. A consciência de ser ela mesma em todas 
as ocasiões, primando pela intencionalidade qua
li ficada, integridade. Manifestarse de maneira 
au têntica em todas as dimensões.

“Conscin correta, honesta, de boa-fé, íntegra”.

75. Mascaramento. Esconder, camuflar, disfarçar, 
es conder, ocultar. O bomtom pode tão só mas
ca rar a realidade acobertada, atitude téc nica an
ti cosmoética da lavagem subcerebral das cons cins 
incautas.

“Conscin enganadora, mascarada”.

Autexposição. Autexpo si ção através de auto pes
quisa. Resgatar e/ou buscar ficar lúcido da sua real 
procedência ex tra física – identidade consciencial.

“Conscin exposta, declarada”.

76. Mecanismo de defesa do ego (MDE). Ten dên
cia a explicar o comportamento e sen ti men tos ba
seandose num raciocínio lógico fa la cioso. Com
portarse de modo automático a cer ta ameaça 
psíquica, se protegendo da an gús tia, da tomada 
de consciência dos conflitos e pe ri gos internos 
e externos. Revela a rea li da de da pessoa sem se 
ex por. Autodefesa in consciente; superproteção 
egoica.

“Conscin medrosa, obnubilada, reativa”.

Abertismo. Investir no desenvol vi mento da co
ra gem consciencial para rea li  zar o auten fren ta
mento. O striptease com des   po ja mento e sin ce ri
dade encarando a rea li  da de nua e crua pro mo ven
do a autosse gu ran  ça ín ti ma. Dedicar à vivência 
das verdades re la ti vas de ponta, ló gi cas, racionais 
e con sen suais. Pri o ri zar a vi vência de neoideias, 
ideias ori gi nais – verpons, independente da opi
ni ão pú bli ca.

“Conscin aberta, autêntica, despojada, transpa rente”.

77. Melin (melancolia intrafísica). Frus  tração pro
fun da, tristeza, depressão, geradas a par tir de um 
de sen canto consigo mesma por ter ne gli genciado  
a rea lização de alguma obra cons cien cial no campo 
do uni versalismo assistencial a que fora convocada, 
e na qual fra cassou.

“Conscin melancólica, triste”.

Euforin (euforia intrafísica). Eu foria é con di
ção contrária à melancolia, é aquela ale  gria co
mu nicativa habitual que a pes soa sen te, satisfeita 
con sigo mesma pelo cum pri  men to ra zoá vel da sua 
pro éxis. Vestir a ca misa e arre ga çar as mangas na 
prática da assisten cia li da de.

“Conscin alegre, vibrante, motivada”.
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78. Mentira. Caracterizase pela omissão da ver dade; 
falta com a verdade. Empregar ações e com por
tamentos pautados na falsidade, burla, fan tasia.  

“Conscin anticosmoética, falsa, impostora”.

Verdade. Primar por ações honestas, sinceras, ve
rídicas, vivenciar a realidade. Empregar a au to crítica 
reajustadora e sincera, sem susce ti bi li da de nem 
mágoas.

“Conscin honesta, cosmoética”.

79. Monoideísmo. Monopensene é a ideia fixa, crô
nica da consciência em alguma coisa ou ideia, 
o pensene repetitivo que paralisa a evo lução da 
consciência. 

“Conscin apriorista, parada”.

Neopensenes. Buscar ideias inovadoras, pensenes 
evo lu tivos, gerados a partir do investimento na 
re ciclagem intraconsciencial e reciclagem exis ten
cial (recin e recéxis). 

Catarse. Autocura através de minicatarses.

 “Conscin criativa, inovadora”.

80. Murismo. Tendência a querer agradar a to dos,  
a fazer média com o público. Ficar em ci ma do 
mu ro, protergerse, não se expor e nem tomar 
par ti do em qualquer problema, exigindo opinião, 
par ticipação ou comprometimento, não assumir 
res ponsabilidades, não ter ideias pró prias.

“Conscin bifronte, descomprometida, inde fi ni da, 
titubeante”. 

Autodefinição. Ter definição perante a realidade 
mul tidimensional (lealdade, honestidade e trans 
pa rência). Ser intrépida, corajosa, des te mi da. Au
to definição é evitar a atitude murista.

“Conscin definida, comprometida, resolvida, re so lu-
ta, segura”.

81. Negativismo. Tendência permanente e instin
ti va a reagir contra toda solicitação do mundo 
ex terior, visão trafarista no modo de enxergar  
o mundo.  

“Conscin negativa; insegura, trafarista”.

Positividade. Manifestar estado ou qualidade de 
positivo; caráter seguro, definitivo.

Eutimia. Imperturbabilidade cos moética (cora
gem, confiança, alegria no mo  do de viver).

“Conscin positiva; segura de si, traforista”.

82. Negligência. Tendência a passar por cima da 
pessoa; voltar as costas ao semelhante com des
dém; inobservância e descuido com as de mais 
consciências. 

“Conscin negligente, indiferente”.

Diligência. Desenvolver ten dên cia ao detalhismo, 
observar o entorno com aten ção, interesse, mo ti
vação. Interessarse pelo ou tro, valorizar as de mais 
consciências.

“Conscin atenciosa, motivada”.

83. Neofobia. Dificuldade de lidar com ideias e situa
ções novas, implicância, ilógica, própria de re
pressões, sacralizações, recalques. Aversão ao no
vo (ideias, costumes, técnicas), porque não cor
responde ao estabelecido, ao conhecido. Reação 
comportamental que consiste em evitar, fu gir ou 
negligenciar, temporária ou definitivamen te, um 
estímulo novo. Neofobia quanto ao des co nhe
cido.

“Conscin medrosa, neofóbica, pusilânime”.

Neofilia. Buscar adaptação fácil às situações, con
tex tos, coisas e acontecimentos novos. Não ouvir 
do outro tão somente aquilo já ouvido antes. In-
teressar-se pelo outro, pelas coisas. Interesse pelo no
vo, curiosidade. 

“Conscin bem articulada, destemida e neo fí li ca,”.
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84. Obnubilação. Perturbação ou alteração da au to
lucidez devido ao desvio do curso normal dos pro
cessos psíquicos e parapsíquicos no qual a cla re za 
de pensamento não é completa; apre senta di mi
nuição da capacidade de pensar com clareza e ra
pidez, a atenção vagueia e o in   di ví duo apreende  
o am biente de maneira in com pleta e imprecisa. 

“Conscin cega, obnubilada, travada”.

Lucidez. Manifestar discernimento nas abor da
gens, apresentar ideias claras, transparência, em 
fun ção da boa elaboração mental e da pers picá cia 
parapsíquica. Ter compreensão, sa gacidade, lim
pidez, nitidez do que acontece ao seu redor ou 
entorno. Priorizar exercícios men tais somáticos.

“Conscin autoconsciente, lúcida, traquejada”.

85. Obtusidade. Estado, condição ou qualidade do 
que é obtuso ou embotado. Entorpeci mento in
telectual, com perda progressiva e irreversível da 
eficiência intelectual. 

“Conscin bronca, confusa, estúpida, tola”.

Pensenidade. Sensibilidade / Delicadeza. Prio
rizar o desenvolvimento dos traçosforça da ra cio
nalidade, lógica, linearidade pensênica, in  ves tindo 
na mentalsomática.  

“Conscin inteligente, perspicaz”.

86. Ociosidade. Qualidade, estado ou condição de 
ocioso, inatividade, falta de disposição, moleza.

Ociosidade intelectual. A preguiça de racio cinar 
– antissináptica. A preguiça leva ao con formismo.

“Conscin ociosa, indolente, preguiçosa”.

Atividade. Criar o hábito de executar tarefas 
men taissomáticas. 

Metas. Estabelecer metas evolutivas a partir do 
atributo do mentalsoma.

Teática e verbação. Em todas as atividades. Fa
zer e fazer bem feito, aplicando o trinômio: moti
vaçãotrabalho lazer. 

Vigor. Investir no esforço mentalsomático.

“Conscin ativa, empenhada, mentalsomática”.

87. Orgulho. Tendência à defesa de si mesmo, a pes
soa de fende a própria auto manifestação cons cien
cial, autobiografia.

Vaidade. Agir com desdém: desapreço, des caso, 
desprezo, desrespeito, menosprezo, pre sun ção.

“Conscin arrogante, orgulhosa, vaidosa”.

Constrangimento. Passar ridículo para quebrar  
o orgulho, a crista.  

Reeducação. Manifestar–se com posturas assis
ten ciais como: apreço, atenção, consideração, na
tu ralidade, simplicidade.

 
“Conscin despojada, flexível, persistente”.

88. Paralogismo. Raciocínio falso que se esta be lece 
involuntariamente, sem a intenção de enganar, ou 
o enunciado sem vontade de en ga nar.

“Conscin inconsciente, maquinal”.

Cotejo. Realizar o autexame mais a fundo, ve ri
ficando qual é a real intenção. Procurar qua li ficar 
a intencionalidade.

“Conscin ilibada, sem segunda intenção”.
89. Perfeccionismo. Tendência exagerada de fazer 

tudo com perfeição e com alto nível de exigência 
(cobrança exagerada, não aceitação do erro pes soal).

“Conscin perfeccionista, doente”.

Depreensão. Primar pelo autorrealismo, aceitar os 
erros enquanto cons ciência em evolução.

“Conscin determinada, calculista, pesquisís tica”.



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 106

90. Personalismo. Conduta, maneira, proce di men  to 
de a conscin referir todas as coisas a si mesma, ter 
a si própria como ponto de re  ferên cia de tudo. 
Emprega a fala do outro tão so mente as partes 
que interessam a ela, usa o me ca  nismo de defesa 
do ego ou de seletividade egoica.

“Conscin personalista, egoica”.

Egocídio. Despersonalizarse e personalizar o ou
tro esquecendo o próprio ego através da téc ni ca 
do desapego. Investir na recin bus cando ad quirir 
percentual mais elevado de autolucidez, am
pliando o universo do pró prio raciocínio ló gico, 
autorreflexão, fazendo a si próprio parar pa ra 
pensar sobre o prioritário quanto à evolução pes
soal e dos ou tros, melhorando a visão do mundo.

“Conscin autorreflexiva, reciclante, univer sa lista”.

91. Preguiça. Qualidade, estado ou condição de oci
osidade, inatividade ou a falta de disposição, pres
sa, indolência.

“Conscin preguiçosa, vagarosa”.

Diminuição de Perdas. Atender às priorizações. 
Ocuparse, trabalhar; ação. Manter a vitalidade 
somática em alguma atividade física.

“Conscin energética, zelosa, ágil”.

92. Prepotência.  Comportamento de quem abusa 
do poder, in flu ên cia, no trato com as pessoas. 
Utiliza a for ça, o poder, o prestígio, a importância, 
o man do, a arbi trarie dade, a ditadura, a opressão, 
a auto cracia. 

“Conscin autocrata, arrogante, déspota, tira na”.

Autocosmoeticidade. Bus car a equanimidade, 
imparcialidade nas rela ções interpessoais ou nas 
manifestações cons cien ciais. Não “fazer a cabeça de 
ninguém” e nem que rer doutrinar ninguém (não 
passar da con ta, comedimento).

“Conscin equânime, universalista”.
93. Procrastinação. Tendência a adiar, delongar, 

procrastinar, a transferir para outro momento, 
demora ou deixar para depois as atividades  
e compromis sos.

“Conscin procrastinadora, postergadora”.

Autorganização. Apresentar autodisciplina com 
tendência a fazer as coisas na hora certa. Agir  
e priorizar o tempo. Realizar as priorizações, as 
me tas evolutivas.

“Conscin antenada, autorganizada, discipli na da”.
94. Prolixidade. Tendência ou característica de quem 

é proli xa na maneira de expressarse. Apresenta 
loquacidade, verborragia na autex pres são verbal, 
alarga a extensão do tempo.

“Conscin prolixa, elitista”.

Assertividade. Priorizar as abordagens as ser tivas. 
Apresentar despojamento e sim pli ci da de nas in
ter locuções, debater, não impor a auto ma ni fes ta
ção. Apresentar discrição e fra ter nidade nas abor
dagens.

“Conscin assertiva, criativa, comunicativa”.
95. Pusilanimidade. Tendência, característica, con 

dição de pusilanimidade; apresenta fra que  za de 
ânimo, em função do medo ou co var  dia. Tem 
medo de enfrentar a própria rea li  dade cons
ciencial. Na maioria das vezes é de vido à in flu
ência castradora da meso logia e no tadamente  
o medo franco das com panhias es púrias (conscins 
e consciéxis). Teme o jul ga mento de si mesmo, 
autoculpa cro ni ci fi ca da. 

“Conscin pusilânime, medrosa, covarde”.

Coragem. Realizar a reforma íntima enfren tan do 
o perigo, os medos, as situações emo cio nais ou 
moralmente difíceis com firmeza, ou sa dia, in tre
pi dez e destemor cosmoético ca paz de per mi tir 
o ajuste da auto imagem. De senvolver a co ragem 
pa ra enfrentar a si mes mo, através das d fi ni ções 
pes soais prioritárias perante a rea li da de mul ti di
men sional.

“Conscin destemida, renovadora, corajosa”.
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96. Queixa. Tendência a se queixar; expres sa exi gên
cia aos outros. Apresenta descon ten tamen to, des
prazer, lamentação, mágoa, res sen timento. O ou
tro é sempre culpado, o respon sável.

“Conscin pessimista, poliqueixosa, ressen ti da”.

Assistencialidade. Deixar de olhar somente pa
ra si e passar a ajudar os outros. Praticar a assis
tencialidade através da suavidade, leveza e da 
harmonia consciencial. 

A queixa fecha tudo, a assistência abre tudo. 

“Conscin assistencial, disponível, otimista”.
97. Retórica. A arte de falar bem para persuadir por 

meio do discurso. Assentada na lei do mais forte. 
A retórica do medo – “autodefesa an te ci pada”. 
O uso das palavras (argumentação) em fa vor de 
si mesmo. Linguagem empregada com o fim de 
persuadir outras consciências. 

“Conscin eloquente, convincente, persuasiva”.

Objetividade. Ir direto ao assunto (Ciência) sem 
fazer mutilação, ser objetivo e ético.

Retórica Cosmoética. Promover a orientação evo
lutiva, esclarecer as consciências.

Teática. A presença marcante derivada da teá tica 
pessoal, fala antes e mais alto do que a linguagem 
oral, a retórica e a eloquência.

“Conscin edificante, evoluída, objetiva”.

98. Sofisma. Argumentação constituída por falsos ra
ciocínios ou elaborações aparentemente cor re tos, 
com a intenção de induzir em erro, o que su põe 
máfé – caraminhola. Falsear com so fisma.

“Conscin com segundas intenções, dolosa, falsa”.

Qualidade pensênica. Priorizar a fidedignidade, 
sin ceridade, a autenticidade em todas as ma ni fes
tações conscienciais multidimensionais. Ser ela 
mesma – a real consciência. 

“Conscin fidedigna, honesta, sincera”.

99. Su per fi cia lidade. Qualidade de manifestação 
pen sê nica sem metodologia, onde é muito co
mum a lei do menor esforço, procurando atalhos 
e processos dispensando esforço, denodo e per se
ve rança continuada na execução de atos do em pi
ris mo popular. 

“Conscin ignorante, superficial”.

Erudição. Investir a maior parte de tempo e aten
ção nos pontos fracos de seu conhecimento, in
clusive enu me rando perguntas, questões, pro ble
mas e hi póteses.  Profundidade nas auto pes qui sas.

Autopesquisologia. Desenvolver a auto cien ti fi
cidade e elevar o percentual do carregamento nos 
pens ou da racionalidade nos autopensenes (men
tal somática).

Desassédio Mentalsomático. Realizar o auten
fren  ta men to.

“Conscin erudita, sabença”.

100. Teimosia.  É o ato ou efeito de a consciência in sis
tir em ter razão em todas as situações. 

“Conscin grosseira, malcriada, rudimentar, tosca, 
teimosa”.

Visão Panorâmica. Enxergar além dos olhos.  
A visão abrangente buscando sempre enxergar 
além dos confins do planeta onde vive tem po
raria mente. Perceber as sincronicidades mul ti di
mensionais (VIEIRA, 2007. p. 953).

“Conscin visionária, conectada”.
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101. Tendenciosidade. Ten der a atribuir crédito a si 
mesmo, quando os even tos são favoráveis e cul par 
os outros quan do os eventos são des fa vo ráveis.

“Conscin tendenciosa, facciosa, sectária”.

Imparcialidade. Primar pela neutralidade, im
par cialidade e/ou isenção nas manifestações cons
cienciais.  

Autoconscientização. Proceder com autocrí
tica rigorosa quanto às tendências em todos os 
campos de atividade humana.

“Conscin imparcial, neutra, autoconsciente”.

102. Tríade da Erronia. Desatenção quanto as suas 
mani fes tações conscienciais; com portamento am
bí guo; dúbio; duvidoso; questionável. 

“Conscin desatenta, dispersiva, lacunada, so dada, 
sem fundamento”.

Anticorruptibilidade. Evitar racionalizar os er
ros, as omissões, os equívocos, através da autor ga
nização e criação de priori dades evolutivas. 

Autocrítica. Primar pela exatidão, fato, evi dên
cia, verdade, realidade (existência). Ser au to im
perdoador quan to aos próprios erros e omis sões, 
a fim de eliminar as autocorrupções cons cien tes. 

“Conscin autêntica, sincera”.

103. Vontade Débil. Qualidade de fragilidade da 
vontade, ausência de ação; falta de decisão; fra
queza de ânimo, de energia ou ociosidade da 
consciência. A vontade débil determina o in
compléxis.

“Conscin apática, desanimada, frágil”.

Vontade Inquebrantável. Empregar o maior 
po der da cons ciência. Também conhecida como  
a fa  cul da de de praticar a ação ou a capacidade 
de to mar de cisões. A vontade férrea determina  
o com plé xis.  

“Conscin autodeterminada, dinâmica, decidida”.

Fraqueza. A fraqueza (no caso, desmotivação, carência, abulia, 
acídia) é o caminho para todas as patologias e parapatologias das cons
ciências (VIEIRA, 1996, p 82).

Entendimento. A conciência precisa, antes de tudo, entender 
as imaturidades às quais está sujeita, a fim de evitálas. Tais imaturida
des vicejam onde menos se espera.

Patologia. Para toda Parapatologia a solução é a cosmoética,  
e para toda loucura a libertação é a homeostasia – estado de equi
líbrio íntimo pacificador do microuniverso consciencial. Discernir  
é autocurarse (VIEIRA, 1994, p. 74).

Profilaxia. A melhor profilaxia é desenvolver a mentalsomática. 
A autoconsciencialidade evolui pelo autodiscernimento.  

Terapia. A melhor terapia é melhorar a própria imunidade atra
vés de pensenes saudáveis – ortopensenidade – Ortopensenologia. 
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Linearidade. O pensamento sadio, reto, linear (linearidade 
pen sênica), menos doença se manifesta, pois a conscin não se escravi
za, não entra no processo da autovitimização. 

Paliativos. Ninguém cura alguém. Quando se diz que fulano 
curou muitas pessoas, a rigor, ele ajudou a estabilizar as energias cons
cienciais de certas pessoas predispostas, por algum tempo. A consciên
cia produzimos sempre paliativos nas assistências intra e intercons
cienciais. Só existe a autocura evolutiva (VIEIRA, 2007, p. 1108).

Terapêutica. Conforme Vieira (2003, p. 472), o domínio pes
soal da bioenergética, da projetabilidade lúcida e da autopesquisa 
franca, com o emprego do autodiscernimento, pode sustentar a erra
dicação das Parapatologias, facultando o desenvolvimento da maturi
dade integrada da conscin.

a  comPreeNsão  quaNto  às  próprias  intencionalidades   
hoje,  iNvestiNdo  em  qualificá-las  cada  vez  mais,  cujo 
resultado  Não  aParece  de  imediato,  coNstituirá  iNves

timeNto  que  trará  benefícios  duradouros  amanhã.
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14. Intenção-Ação Grupal

Definição. A intenção-ação grupal é a autodeterminação, o pro
pósito, a disposição, o movimento da conscin afinizada ao holopense
ne grupal visando buscar a convergência, coerência na convivialidade 
interconsciencial, procurando promover a elaboração e a dinamização 
de verpons, com o megafoco na interassistencialidade multidimensio
nal e a megameta no completismo da maxiproéxis grupal. 

Sinonímia: 1. Realização das megametas grupais. 2. Confor da 
cognição grupal. 3. Paradiplomacia. 4. Redes de intenções e relações 
evolutivas. 

Antonímia: 1. Antipatia. 2. Repulsão. 3. Amoralidade. 

Base. A intenção é a base de todos os processos da consciência. 
Um problema relevante para a evolução consiste na qualificação das 
intenções para os propósitos da con secução da autoproéxis, procuran
do realizála com atos cosmoéticos.

Materpensene. Pela Pensenologia, a natureza da intencionali
dade, que caracteriza o materpensene pessoal, tornase superior ao 
materpensene do holopensene grupal. Mudase o Cosmos a partir do 
umbigão (VIEIRA, 1997, p. 100).

Síntese. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – 
Intenção grupal: megainterassistencialidade.

Pensene. Pensar apenas ou desejar simplesmente não leva nin
guém a parte alguma. É necessária ação. A ação é o ato de funcionar 
com a faculdade e disposição de executar algo e os fins adequados são 
os primeiros requisitos para a ação eficaz.   

Elemento. São três os elementos básicos para o procedimento 
da intenção-ação grupal: o grupo, os objetivos e as técnicas.
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Diagnóstico. O diagnóstico analítico da intenção social deve 
sempre anteceder qualquer ação.

O Grupo. Os grupos são formados pelas consciências que têm 
objetivos e procuram atingilos, através de determinados meios. Um 
grupo de referência normativo típico é a “comunidade”, que espera de 
cada grupo o cumprimento de certas funções para certos fins e para 
certas pessoas. Exemplo positivo disto é a Cognópolis localizada em 
Foz do Iguaçu, PR, Brasil, onde todo voluntário participa de modo 
au tônomo e livre, independente da estrutura conscienciocêntrica a qual 
esteja vinculado, contribuindo com seu posicionamento crítico cos
moético para o acerto grupal e os rumos evolutivos aos quais almeja 
chegar, ou seja, para a evolução grupal. Para bem produzir, o grupo 
precisa ter intenção clara, definida e conhecida com ações transparen
tes e cosmoéticas.

Princípio. O princípio básico do comportamento racional é que 
os meios devem estar de acordo com os fins e tanto se aplica ao com
portamento individual quanto ao grupal.

Definição. O comportamento é a maneira de proceder de uma 
consciência em relação a outra, ou a reação de um indivíduo, de um 
grupo ou de uma espécie aos complexos fatores que compõem o seu 
meio ambiente.

Tipo. O comportamento pode ser classificado em:
1. Comportamento individual: com base na interação entre  

a pa ragénetica, a genética e a mesologia, ou dos seus antecedentes e da 
capacidade mental. A pessoa escolhe os objetivos e os meios por sua 
própria vontade, embora os adapte de acordo com o grupo social em 
que se encontra ou gostaria de se encontrar.

2. Comportamento grupal: a escolha dos objetivos magnos  
e dos meios resulta da interação da condição íntima da conscin (reali
dade intraconsciencial), existentes entre as consciências participantes 
(realidade interconsciencial) e produto de pressões externas (realidade 
extra consciencial). Assim, enquanto a escolha individual represen
ta uma ação e reação simples e direta, a do grupo é consequência 
de nu merosas intenções que, de algum modo, podem e devem ser 
orien ta das. Podemos entender também a interação grupal através do  
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tri nô mio: intercompreensão-intercooperação-intercomunicação nas rela
ções conscienciais.

Dinâmica. A dinâmica da ação grupal assistencial baseiase no 
consenso do grupo, adquirido na vivência do binômio: admiração-
-discordância das consciências. As atividades grupais comoéticas são 
melhor aceitas e bemsucedidas quando o grupo trabalha como um 
todo (intercooperação) e não quando resulta do esforço individual 
(egotismo) ou de uma categoria.

Produtividade. Todas as consciências do grupo, e não somente 
os coordenadores e/ou líderes, respondem pela qualidade da produ
ção grupal. A interassistencialidade, chamada de produtividade sadia, 
pode ser aumentada pelo esforço sinérgico de todas as consciências 
que compõem o grupo ou individualmente através da qualidade das 
relações, promovida pela interação e avaliação contínua do progresso 
conseguido, e meios usados para alcançálo.

Política. A decisão em grupo, quando realizada numa atmosfe
ra democrática, conduz a uma aceitação mais franca por parte dos 
membros do grupo e à sua consecução com melhor eficácia. A parti
cipação de todas as conscins do grupo nas realizações acarreta maior 
produtividade na maxiproéxis, contribuindo na redução do índice de 
desistência ou dissidência individual.

Conduta. Quando várias conscins resolvem agir de maneira se
melhante, a percepção indivudual de que muitas outras estão igual
mente empenhadas lhe confere maior firmeza às decisões pessoais. 
Elas não querem apenas resolveremse, querem estar de acordo com as 
outras “consciências mais sadias”.

Conscin. A pessoa não deseja perder o grupo e as companhias  
evolutivas de que desfruta, deixando de cumprir uma obrigação co
nhecida e assumida perante seus pares (colegas evolutivos). O desejo 
de ser respeitada e de possuir boa reputação entre as conscins dos gru
pos evolutivos que considera importante pode ser uma das mais for
tes motivações da consciência. Este estímulo é importantíssimo, pois  
a conscin colocase à prova quanto à superioridade da ação grupal 
sobre a individual.
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Técnicas. As técnicas de grupo, um dos padrões predetermina
dos de interação consciencial, oferecem melhores condições para  
o pro gresso na direção dos objetivos (intenções) grupais que o compor
ta mento impulsivo e imprevisível. 

Preferência. Devese dar preferência à técnica capaz de ativar as 
motivações individuais e incentivar a dinâmica interna e externa do 
grupo, a fim de que as forças melhor se integrem e se dirijam para os 
objetivos do grupo.

Taxologia. Em geral, técnicas mais tradicionais de estímulo  
à ação grupal já têm nomes consagrados. As mais conhecidas são deba
te, painel, simpósio, diálogo, entrevista, reunião de comissão e outros. 

Natureza. A conscin, pela sua própria natureza, sempre trabalha 
com objetivos, emprega os meios necessários para alcançálos, cons
ciente ou inconscientemente.  

Inação. Até a inação pode ser uma técnica, pois, provoca reação 
nos outros. 

Liderança. Segundo Beal et alii (1972, p. 29) “A liderança é um 
pro cesso de estímulo mútuo, pelo qual, por meio de ações recíprocas 
bemsucedidas, as diferenças individuais são controladas, e a energia 
humana que delas deriva, encaminhada em benefício de uma causa 
comum”, e “Líder é a pessoa cujas ideias auxiliam o grupo a orientar
se na direção dos seus objetivos”. 

Influência. Portanto líder é aquele(a) que deveria ter maior dis
cernimento, uma cosmovisão da situação social, influenciar por suas 
ideias e ações o pensamento e as atitudes dos outros.

Conceito. Podese ver que o conceito atribui maior importân
cia à liderança que ao líder, por que a liderança, antes de mais nada,  
é um processo de discernimento teático, onde aparece o trafor do líder 
em política administrativa, social ou grupal.

Fator. O fator realmente importante é a ação procedente da in
tenção qualificada. Conforme Ram Charam, indiano especialista em 
liderança, líder que se destaca é aquele que sabe exatamente a ação  
a ser praticada (A NOTÍCIA, 2008, p. 29).
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Democracia. Quando o grupo democrático atinge o seu mais 
alto nível de desenvolvimento, a liderança não se manifesta concen
trada, mas distribuída entre os membros. Quanto mais distribuída, 
tanto mais democrático é o grupo.

Influência. Sendo a liderança o processo de influenciar pessoas 
por meio de ideias, não há limites ao número de líderes dentro do 
grupo. Quanto mais, tanto melhor, porque o próprio ato de liderar, 
observado sob qualquer ângulo, desenvolve a iniciativa, o espírito in
ventivo e o sentido de responsabilidade. Qualquer membro é líder 
quando apresenta a solução apropriada no momento preciso (certo).

Atributo. O atributo da liderança pode ser aprendido, e qualquer 
um que tenha a intenção pode aprimorála pelo estudo e aplicação.

Valores. O caráter do grupo exerce influência no comporta
mento de seus componentes. O sistema de valores da pessoa, o que 
ela considera importante, envolve todos os fundamentos estudados, 
porém, alicerçados numa escala de valores. São os guias pelos quais  
a conscin e o grupo estabelecem seus objetivos. Os interesses moti
vacionais da consciência derivam desse sistema de valores, que estru
turam a sua experiência atual e orientou o seu passado. Os valores 
explicam as intenções, as razões pelas quais as conscins se reúnem em 
grupo, se influenciam mutuamente, selecionam os objetivos e adotam 
suas técnicas. 

Aprendizado. Aprender e/ou assumir os papéis necessários, ser 
capaz de mudar de papel para fazer frente às exigências de dada situa
ção, são sinônimos de ajustamento da personalidade social e, segundo 
Moreno (1975), de abertura e de afirmação da própria personalidade.

Questionologia. Eis, 3 perguntas pertinentes ao líder, com res
peito à intenção:

Qual é a intenção do líder no dia a dia?
Qual é a intenção do líder em exercer a liderança?
Qual a intenção do indivíduo sobre um grupo e deste sobre  

o indivíduo? 
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Grupo. A pesquisa sociométrica de Thrasher (1927) descreve  
a interpretação mútua de sinais sutis pelos quais as intenções do gru-
po são transmitidas de um participante para o outro. Segundo Klein 
(apud Beal, George, M.; Bohlen, Joe M. & Raudabaugh, J. Neil; 1972)  
“O homem não quer apenas resolver-se, quer estar de acordo com os outros 
homens”. Em numerosas profissões, pessoas passam o tempo lidando 
com grupos. 

Instrumento. Considerando a Serenologia, o anonimato do Se
renão (líder cosmoético evolutivo) é a maior evidência da libertação 
da grupocarmalidade, condição expressa na Serenologia através do 
Colégio Invisível dos Serenões, sendo este inteiramente de bases policár
micas. A grupocarmalidade é, portanto, mero instrumento temporá
rio pelo qual a consciência aperfeiçoa a bússola cosmoética (VIEIRA, 
2003, p. 260).

a  fôrma  individual,  pessoal  de  se  manifestar  é  suPe
rior  à  do  gruPo,  coNtudo,  Necessitase  da  gruPali
dade  Para  burilar  a  autoPeNseNização  e  maNifestar
se  multidimeNsioNalmeNte  de  maneira  homeostática.

Referências Bibliográficas:

1. Beal, George, M.; Bohlen, Joe M.; Raudabaugh, J. Neil; Liderança  
e Dinâmica de Grupo (Leadership and Dynamic Group Action); trad. Waldir da Costa 
Godolphim e Sigrid Faulhaber Godolphim; 288 p.; 36 caps.; 3 esquemas; 17 ilus.; 20 
fórmulas; 2 sociogramas; 21 x 14 cm; br.; 6ª. Ed.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 
1972; página 29.

2. A Notícia; O Guru da ExpoGestão 2008; Entrevista: Ram Charam; Seção: 
AN.economia / negócios; 1 foto; Joinville, SC; 25. 05. 08; página 29. 

3. Moreno, Jacob Levy; Psicodrama; Cultix; São Paulo, SP; 1975.
4. Thrasher, Frederic; The Grang; University of Chicago Press; 1927. 
5. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 

caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3 a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia  
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 18 e 36. 
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6. Idem: 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 
Brasil; 1997.

Bibliografia Consultada:

Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia Digital; 11.034 p.; glos. 
2.498 termos (verbetes); 192 microbio grafias; 147 tabs.; 191 verbetógrafos; 8a Ed. Di
gital; Versão 8.00; Associação Internacional Editares; & Associação do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013. (Versão atualizada 
disponível em: www.tertuliacoscienciologia.org). Verbetes:

1. Conscin  Pesquisadora:  Intermissiologia;  Homeostático.
2. Conteúdo  da  Consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático.
3. Efeito  da  Autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro.
4. Escala  de  Discrição:  Holomaturologia;  Homeostático.
5. Liberdade  Interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 
6. Megatrafor:  Homeostáticologia;  Homestático.
7. Parapercepciologia:  Parapercepciologia;  Neutro.
8. Parassociograma:  Evoluciologia;  Homeostático.
9. Síntese  Caracterial:  Perfilologia;  Neutro.
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15. Auditoria da Autopensenidade

Definição. A auditoria da autopensenidade é a ação ou ato de 
examinar e avaliar minuciosa mente as intenções pessoais buscando 
aferir a predominância da autopensenização. 

Etimologia. O termo auditoria vem do idioma Latim, auditor, 
“o que ouve; auditor; ouvinte”, e do sufixo Grego, -ia, formador de 
substantivos. Surgiu em 1664.

Sinonímia: 1. Autopensenometria. 2. Avaliação autopensênica. 
Antonímia: 1. Heteropensenometria. 2. Desmensuração auto

pensênica. 
Pensene. Os pensenes são emitidos continuadamente, indepen

dente de se estar consci en te ou não. Tornase necessário desenvolver 
o próprio raciocínio, pensar por si mesmo, ter autocrítica, a fim de 
perceber se a consciência não está digerindo ideias alheias (intrusão 
pensênica) que lhe são desfechadas por sistemas de imposição indireta 
– heterassédios.

Autopensene. O conteúdo do autopensene é a primeira unida-
de de medida da inteligência da conscin. O autopensene é a causa de 
toda ação consciencial (VIEIRA, 2014, p. 217).

Qualificação. Melhorar a realidade íntima, a intencionalida-
de básica do ego ou o motor diretor dos autesforços da personalidade  
é um dos assuntos mais importantes da vida humana. 

Autolucidez. A qualificação da intenção é extremamente rele
vante. O ideal é a pessoa não perder tempo com quantidade, mas com 
qualidade. A autenticidade é fundamental e, por isso, a intenção pre
cisa ser nítida, clara, transparente para caminhar evolutivamente em 
direção ao anonimato do Serenão. 

Megapensene. Eis um megapensene trivocabular sintetizando 
o tema: – Evoluciólogo: auditor evolutivo. 

Taxologia. Sob a ótica da Pensenologia, a auditoria pensênica 
pode ser classificada em 2 categorias: quanto à cronêmica e à proxêmica.

1. Cronêmica. Quanto à cronêmica, pode ser em caráter habitu
al, periódica ou permanente. 
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a) Habitual: quando a autorreverificabilidade intencional se 
tor na um hábito.

b) Periódica: quando a autorreverificabilidade da intenção é rea
lizada em período específico ou experimental. 

c) Permanente: quando a autorreverificabilidade intencional  
é um processo inato da consciência. 

2. Proxêmica. Quanto à proxêmica, a auditoria pensênica pode 
ser interna e externa.

a) Interna: quando a autochecagem da intenção é realizada para 
dentro – processo centrípeto, ou seja, analisa as autointenções da cons
ciência consigo mesma.

b) Externa: quando a autochecagem da intenção é realizada 
para fora – processo centrífugo, ou seja, analisa as autointenções para 
fora de si mesmo.

Mundividência. Quando a pessoa começa a se preocupar com 
o que pensa ou penseni za, procurando ter firmeza de propósitos, sope
san do o que é cosmoético, ela começa a melhorar o equilíbrio da auto
pensenidade. Iniciase o processo da linearidade pensênica, com o pen
sa mento mais linear, mais lógico e racional, chegando num determinado 
pon to em que esse hábito vira rotina. Começa, então, a per ceber que 
os pensamentos ficam cada vez mais equilibrados e pacificados porque 
pon dera, faz mais autorre flexão. Conforme melhora os solilóquios,  
a au to crítica se desenvolve e a autopa ci ficação traz a im perturbabilidade. 

Caracteriologia. Sob a ótica da Intencionologia, a auditoria das 
autointenções pode ser classificada em 3 categorias: 

1. Interna (intraconsciencial): ela com ela mesma. O que e quan
to penso sobre mim mesmo?

2. Externa (extraconsciencial): ela com o externo. O que e quan
to penso em coisa externa a mim mesma?

3. Inter-relacional (interconsciencial): ela com as demais cons
ciências. O que e quanto penso nas demais consciências e/ou nos 
princípios conscienciais?
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Autexpressão. Através destes autoquestionamentos a consciên
cia pode buscar aferir os efeitos, as decor rências e o resultado das 
ações, condutas e comportamentos, observando se a autoimagem 
con diz com a hetero imagem, se o au toconceito está de acordo com 
o heteroconceito, procurando auferir, assim, o percentual de auto
coerên cia mul ti dimensional.  

Carregamento. No âmbito da Holossomatologia, buscase aferir 
o carregamento pensênico ou a incidência monopolizadora da inten
ção da consciência especificamente quanto ao uso dos 4 veículos de 
manifestação, na vigília física ordinária:

1. Somática. Emprega corretamente o seu soma? Respeita  
e o seu limite somático? “Cada consciência responderá, perante a lei de 
causa e efeito, pelo emprego do corpo físico em que se manifesta no mun-
do” (VIEIRA, 2015; p. 22).

2. Energossomática. Emprega corretamente o seu energosso
ma? Utiliza adequadamente as suas energias conscienciais? Aplica lu
cidamente e cosmoeticamente os poderes holochacrais?

3. Psicossomática. Emprega corretamente o veículo dos desejos 
(psicossoma)?  Emprega cosmoeticamente as potências do cardiocha
cra? Mantém o autodomínio racional e equilibrado da afetividade?

4. Mentalsomática. Emprega cosmoeticamente o mentalsoma? 
Prioriza corretamente o mentalsoma na existência intrafísica? Mani
festa autodiscernimento quanto à qualidade da intraconsciencialidade 
pessoal?

Estudo. O estudo técnico das autointenções quanto ao holosso
ma favorece o fortale cimento da identidade pessoal. 

Autoconscienciometria. O empreendimento de ações lúcidas 
pode significar que a pes soa já analisou a si mesma e priorizou mani
festarse de maneira mais coerente multidimen sionalmente. Eis, em 
ordem alfabética, por exemplo, 8 efeitos na personalidade da conscin 
pesquisadora, decorrente da auditoria da autopensenidade:

1. Autoconsciência quanto à predominância das autointenções.
2. Autoconsciência quanto ao background vivencial pessoal.
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3. Autoconsciência quanto ao nível de autoconsciencialidade.
4. Autoconsciência quanto ao nível de coerência nas autopense

nizações.
5. Autoconsciência quanto ao nível de interassistencialidade.
6. Autoconsciência quanto ao percentual de intenção reta (in-

tentio recta).
7. Autoconsciência quanto ao universo das autointenções – in

traconsciencialidade.
8. Autoconsciência quanto ao comprometimento relacionado  

à consecução da proéxis. 

Chave. A medida justa ou a relação de discernimento entre von
tade e intencionalidade é a chave de todos os atos, atitudes e conse
quências existenciais.

Recursos. Sob a ótica da Paratecnologia, eis, por exemplo, na 
ordem alfabética, 16 instrumentos conscienciológicos didáticos e pa
radidáticos que podem ser utilizados enquanto planilhas técnicas de 
auto e heteroauditoria da pensenidade: 

01. Autoinventariograma: favorece a ampliação da visão pa
norâmica do timeline seriexológico ou a cosmovisão sobre o potencial 
holobiográfico pessoal.

02. Código Pessoal de Cosmoética: o CPC estabelecido teati
camente faz a pessoa reciclar e evoluir pelo posicionamento de viver 
com firmeza através de regras autoimpostas, assunção do autoimper
doamento cosmoético.

03. Conscienciograma: faz a pessoa pensar, refletir, sopesar no 
que é o mais correto, sadio, homeostático e o que é o mais errado, 
patológico ou nosográfico nas automanifesta ções, indicando o per
centual evolutivo de holomaturidade perante a Escala Evolutiva das 
Cons ciências. 

04. Consciencioterapia: ajuda a pessoa a ampliar a autocogni
ção quanto aos mecanis mos disfuncionais, auxiliando no alívio e/ou 
na remissão das patologias e parapatologias, melho rando a saúde ho
los somática.
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05. Curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma: 
a autexposição sem pejo auxilia a pessoa enxergar realidades abscon
sas, obscuras ou desconhecidas de si mes ma e planificar a autorrecin.

06. Dinâmica Parapsíquica: continuísmo teático perene ajuda 
a pessoa a observar sutilezas do processo anímicoparapsíquico atra
vés do desenvolvimento da autoparapercepti bilidade com o auxílio da 
equipe extrafísica de amparadores.

07. Docência conscienciológica: a tares faz a conscin exempli
ficar a teaticidade e a verbação do princípio da descrença na liderança 
interassistencial. 

08. Escrita de artigos, verbetes, livros: faz a conscin assumir 
a responsabilidade interassistencial teática perante os grupos de con
vivência.

09. Intencionograma: leva a conscin a ver que o que faz a pes
soa mudar ou evoluir é a mudança da intenção, a opção pela cosmo
ética, através do holopensene pessoal da autotrans parência pessoal.

10. Laboratório conscienciológico: propicia à conscin inte
ragir com ambientes, ener gias, realidades mais sadias, homeostáticas  
e/ou consciências mais evoluídas.

11. Parapercepciograma: conviver racionalmente com a técni
ca dos fatos orientando as pesquisas faz a conscin diagnosticar o status 
pessoal quanto ao potencial interassistencial.

12. Pensenograma: faz a pessoa pensar sobre si mesma, na ma
neira de ser, no modus operandi, faciendi e vivendi de maneira mais 
retilínea, autopensenidade interassistencial.

13. Preceptoria conscienciométrica: faz a conscin se ver de ma
neira mais abran gente, cosmovisiológica.

14. Técnica da Autorreflexão de 5 horas: faz a pessoa ponderar 
sobre si mes ma, imergir, aden trar na intraconsciencialidade, favorecen
do a apre ensão imediata das condutas predominantes.

15. Técnica do Confor: faz a pessoa qualiquantificar o percen
tual de automani festação consciencial quanto à natureza intencional 
homeostática ou nosográfica.

16. Técnica do Trafor: faz a conscin aperfeiçoar a interassisten
cialidade lúcida.
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a  auditoria  da  autopensenidade  Promove  a  clareza  
quaNto  às  irracioNalidades,  às megailusões  autoco
gNitivas  PreseNtes  Nas  autoPeNseNizações,  favore
ceNdo  à  coNsciN  qualificar  a  interassistencialidade.

Referências Bibliográficas:

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 Internacional de Projeciologia; 
Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 53, 79, 97, 99, 115. 

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; 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 184 e 223.

3. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia Digital; 11.034 p.; glos. 2.498 
termos (verbetes); 192 microbio grafias; 147 tabs.; 191 verbetógrafos; 8ª Ed. Digital; 
Versão 8.00; Associação Internacional Editares; & Associação do Centro de Altos Estudos 
da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 8333..

4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holo ciclo; 
2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 
esquema da evolução cons ci en cial; 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 In ternacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2014; página 217.

5. Idem; Sol nas Almas; Boa Nova; Uberaba, MG; 2015; p. 22.

Bibliografia Consultada:

Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia Digital; 11.034 p.; glos. 
2.498 termos (verbetes); 192 microbio grafias; 147 tabs.; 191 verbetógrafos; 8a Ed. Di
gital; Versão 8.00; Associação Internacional Editares; & Associação do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013. (Versão atualizada 
disponível em: www.tertuliacoscienciologia.org). Verbetes:

1.  Carregamento  na  Pensenidade;  Pensenologia;  Neutro. 
2.  Perfil  Assistencial;  Interassistenciologia;  Homeostático.
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16. Intencionalidade Cosmoética

Definição. A intencionalidade cosmoética é a essência, teor, con
teú do, bagagem, know-how, background evolutivo da consciência, 
cons cin ou consciex, ou a qualidade de holoautenticidade vivenciada 
multidimensionalmente com autolucidez, autodiscernimento nas ati
vida des interassistenciais perante a evolução continuada.

Etimologística. O termo cosmoética é formado pelo elemento  
e composição do idioma Grego, kósmos, “ordem; decência; organiza
ção; ordem do universo; constituição; mundo; universo”. Surgiu no 
idioma Português no Século XIX. A palavra ética vem do idioma La
tim, ethika, “ética; moral natural; parte da filosofia que estuda a mo
ral”. Esta procede do idioma Grego, éthikós, de éthikê, “ético, relativo 
à moral”, e éthicá, “tratado sobre a moral, ética”, conexo com o Grego, 
êthos, “modo de ser; caráter; costume”. Surgiu no Século XV.  

Sinonímia: 1. Bússola consciencial; norte evolutivo. 2. Quali
ficação da autopensenização. 3. Autoortopensenidade. 4. Vontade ho
meostática.

Antonímia: 1. Desqualificação da autopensenização.  2. Pato
pensenidade. 3. Vontade desgovernada.

Neologística. O termo Cosmoética é neologismo técnico da 
Evo luciologia.

Megapensene. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao 
tema: – Cosmoética: orientação evolutiva. Cosmoética: paradever assi-
milado.

Atributo. A intencionalidade cosmoética é atributo da consciên
cia, conscin ou consciex, impulsionadora da autevolução e está acessí
vel a qualquer pessoa que deseja aprimorar as qualidades das relações 
e assumir maior responsabilidade evolutiva.

Citaciologia.  Segundo Vieira (2007, p. 888) ser cosmoético  
é manter a lucidez assistencial cada vez mais aguçada.

Impedidor. O impedidor da intencionalidade cosmoética é o agen
te negativo ou parapatológico capaz de impedir o nível da auto lucidez, 
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intelecção, racionalidade e a retilinearidade pensênica da conscin 
(VIEIRA, 2013).

Comedimento. Saber conterse é uma das primeiras coisas que 
devemos apren der. A conscin proba é aquela que mede o seu direito 
pelo seu paradever. Segundo Pitágoras, “Nenhum homem é livre se não 
puder comandar a si mesmo”. Come dimento denota cosmoética.

Consciencialidade. O procedimento, modo de proceder, de 
portarse é um espelho onde cada conscin mostra a sua própria ima
gem. O caráter é o resultado desse procedimento. Podese dizer que 
a face da receptividade sorri para a pessoa, quando o que precisa flui 
para ela do Cosmos, naturalmente. O preço da vivência da autocos
moeticidade é a perene serenidade da consciência.

Criticidade. Sob a ótica da Discernimentologia, é necessário 
ter autocrítica depurada para chegar à intencionalidade qualificada  
e heterocrítica equilibrada para chegar à intencionalidade cosmoética. 
Conforme Vieira (2007, p. 174) a intenção cosmoética é a conscin 
mudar a si mesma individualmente; o restante é efeito secundário 
gru pal e coletivo imediato. Sem autorreflexão ortopensênica não se 
mu da hábitos arraigados.

Antítese. A vacina contra a autocorrupção é a vontade e a inten
cionalidade qualificada porque tudo na vida depende da qualidade da 
intenção que se imprime aos padrões de conduta. A intencionalidade 
qualifica a natureza do pensene, principalmente da energia, a qual 
transmite a verdadeira mensagem através do comportamento huma
no. É necessário aclarar as verdadeiras intenções para conferir harmo
nia àquelas que não estão de acordo com aquilo que se almeja. O que 
realmente se almeja deve estar em harmonia com o fluxo do Cosmos.

Autexpressão. Considerando o universo da Cosmoeticologia,  
a qualidade da autexpressão é aferida pelo conjunto de princípios e va
lores pessoais magnos ínsitos na automanifestação através do Código 
Pes soal de Cosmoética (CPC) ou pela incorruptibilidade vivida pela 
cons ciência.

Cosmoética. O CPC orienta as relações com os outros, elimi
nando as manipulações interconscienciais. Segundo Vieira (2007,  
p. 889) a Cosmoética nos ensina a viver melhor. 
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Sinceridade. A autossinceridade assiste o outro pela qualidade 
da energia que retrata a vivência do pensene cosmoético. 

o  domínio  da  pensenização  é  fator  esseNcial  à  auto
maNifestação  cosmoética  Na  diuturNidade  de  qualquer  
coNsciêNcia,  seja  homem  ou  mulher.  cosmoética  é  su
ti lizar  a  iNteNcioNalidade  ao  PoNto  da  omnipresença.

Questionamento. As suas escolhas pessoais são baseadas em prin
cípios e valores cosmoéticos? Qual é o valor prioritário para você? Qual 
é o valor que move a sua intencionalidade?

Referências bibliográficas:

1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 
434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos.; 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo,; 
ono.; 29 x 21,5 x7 cm; enc.; 3ª. Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 
PR; 2007; páginas 174, 888 e 889.

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. revisada e amplia
da; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 
1999; página 39. 
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17. Ortointenção

Definição. A ortointenção é a intenção de ir além, ultrapassar, 
transpor, extrapolar, transcender a cognição humana, pela amplitude 
autopensênica (expansão do mentalsoma), com o objetivo de acessar 
ideias, sentimentos e manifestações energéticas, e/ou parafatos, atra
vés do esforço íntimo (automotivação) da conscin em entender a si 
mes ma, para atomizar a autopensenidade, a fim de qualificar a interas
sistencialidade.

Etimologística.  O prefixo orto deriva do idioma Grego, orthós, 
“reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu na Linguagem Cien
tífica Internacional a partir do século XIX. O termo intenção vem do 
idioma Latim, intentìo, “ação de entesar, de estender, tensão, pressão, 
esforço; plano, intenção, vontade”, e surgiu no Século XIII.

Sinonímia: 1. Autopensenização polifásica; metapensenidade. 
2. Hiperpensene; pensene conscienciológico. 3. Extrapolacionismo; 
paracognição; supervisão.  4. Intencionalidade madura, pura, reta.

Antonímia: 1. Pensenidade monofásica; fechadismo conscien
cial. 2. Pensene; pensamento humano. 3. Miopevisão; truncagem 
consciencial; inépcia humana. 4. Intencionalidade fraca, insegura, 
torta.  

Realidade. No contexto da Experimentologia, a predisposição 
da conscin em vivenciar a ortointenção desencadeia extrapolações 
conscienciais geradoras de insights – inspirações, intuições, lampejos, 
vislumbres de ideias, memórias, lembranças retrocognitivas, precogni
tivas desafiadoras, esclarecedoras e motivadoras, ampliando a cosmo
visão e o autodiscernimento quanto ao comprometimento em relação 
à execução da proéxis individual e grupal (maxiproéxis). 

Relação. Com base na Cosmovisiologia, a ortointenção tem rela
ção direta com o desenvolvimento da cosmovisão – ver o mundo por 
vários ângulos.
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Prioridade. Do ponto de vista da Priorologia, a ortointenção  
é a vivência da intencionalidade teática com o propósito de qualificar 
o autodiscernimento assistencial pelo desenvolvimento da cosmovião. 

Cotejo. No estudo da Parafisiologia, a intenção está para o cére
bro físico – cognição humana – assim como a ortointenção está para 
o paracérebro – paracognição.   

Proéxis. Na Proexologia, a ortointenção discernidora propicia 
a escolha do caminho reto – “encurtar distâncias”, enquanto processo 
evolutivo pessoal rumo à desperticidade (caminho da evolutividade). 

Egocarma. Nos estudos da Grupocarmologia, a ortointenção 
cosmoética mostra a atenção da conscin voltada para fora de si mes
ma, “ação centrífuga”, trabalhando em prol da policarmalidade. 

Resultado. Um exemplo de miniortointenção consiste na cons
cin alavancar a condição de compléxis – completismo existencial da 
proéxis; enquanto que um exemplo de maxiortointenção seria chegar 
à condição de consciência livre – CL.

Síntese. Eis a síntese deste assunto ortointenção através de me
gapensene trivocabular: – Megaposicionamento humano lúcido.

Decisão. No âmbito da Decidologia, a megadecisão lúcida  
é o momento em que a conscin deixa de ser apenas teórica e passa  
a priorizar a teática, carregando a intencionalidade no pen, (ideia ou 
pensamento específico), com o objetivo claro, definido, voltado à exe
cução da própria programação existencial (proéxis), tendo por meio  
e fim a interassistencialidade. 

Modificações. A consciência modifica os seus pensamentos  
e sen timentos a toda hora e em qualquer estado consciencial.

Inversão. Pela Invexologia, o alcance da desperticidade está en
tre as ortointenções dos inversores ao atingirem a faixa dos 40 anos de 
idade (LOCHE, 2004, p. 90). 

Seriéxis. Sob a ótica da Seriexologia, para a “conscin desperta, 
a seriéxis não somente deixou de ser teórica há muito tempo, como 
também, mais do que isto, ela procura, agora planificar o meio de 
livrarse dela, o mais rápido que lhe seja possível, na condição de uma 
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das metas prioritárias, agilizadoras de sua evolução. O que a consciên
cia procura, acha” (VIEIRA, 1994, p. 593). 

Pen. Toda manifestação consciencial depende, acima de tudo, 
da qualidade do pen, ou da autopensenidade (VIEIRA, 1994; p. 290).

Holochacralidade. O que estabelece o grau da qualidade do 
relacionamento da sua consciência intrafísica com outras consciências, 
intra e extrafísicas, é o grau de qualidade da irradiação de suas ECs, 
pessoais ou singulares (VIEIRA, 1994; p. 215). 

Pergunta. Se você pudesse acordar amanhã com uma nova qua-
lidade ou habilidade que não tem hoje, qual escolheria?  

Intenção. Segundo a Intencionologia, a falta de intencionalidade 
clara, lúcida, faculta à conscin vivenciar situações desagradáveis, devi
do à incúria, à desatenção e ao desinteresse em relação à ortopensenida
de, podendo levar aos auto e heterassédios, predispondo contrafluxos,  
e/ou accident proneness na jornada evolutiva.   

Consciencialidade. O egoísmo é a intencionalidade nosográfica 
da conscin com tendências de levar tudo em seu próprio interesse (um
bigão), e para alcançálo não leva em conta nenhum princípio moral. 
Todo egoísmo é mera pretensão (V. Brasil, Ubiratan; A Intenção do Autor  

é de se Transformar em Mito; O Estado de S. Paulo; Jornal; São Paulo, SP; 15.09.01). 
Ponto. Egocentrismo é a condição doentia da consciência no 

movimento contrário – contramão da evolução. Corresponde ao pon
to de paragem do processo evolutivo, traduzido pela incapacidade de 
perceber e/ou ter sensibilidade pelos outros. A consciência vê tudo 
segundo seu ponto de vista. “O egoísmo é pai e mãe de todos os er ros” 
(VIEIRA, 1994; p. 1108).

Análise. Dentro do universo da Conscienciologia, a Autopesqui
sologia e a Experimentologia proporcionam subsídios para a realiza
ção de autenfrentamento, (conflitos, crises, gargalos), oportunizando 
o esclarecimento e/ou entendimento, sustentadores das autossupera
ções, recins e recéxis pela atualização de neoconceitos ou verpons.
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Profilaxia. A autorreflexão profunda faculta a higiene conscien-
cial.

Paraprofilaxia. A verdadeira defesa da conscin ou consciex é a in
tencionalidade sadia, reta, cosmoética, ou seja, o estado de autoluci
dez da consciência.

Lucidez. Atinente à Cosmoética, o princípio da reciprocidade 
diz: “O que você não gosta que lhe façam, não faça aos outros” (SI, 2004, 
p.43).

Autoridade. O autodiscernimento cosmoético é o atributo da cons
ciência, que por si só, já faz as acepções das coisas e/ou das pessoas. 
Quem tem maior ascendência, autoridade evolutiva, realiza a seleção 
natural pela qualidade das suas energias conscienciais – ortopen se
nidade.

Vivências. O desempenho da conscin pode ser auferido a partir 
dos seus ortopensenes ou talentos pessoais – trafores; quanto mais sin
ceridade, autenticidade, mais know-how evolutivo a pessoa manifesta. 

Reciclagem. A reciclagem intraconsciencial – mudança só ocorre 
quando a pessoa decidiu mudar, pela sua própria vontade – Voliciolo-
gia. É uma decisão pessoal, intransferível e inadiável. 

Assistência. Consoante à Assistenciologia, a ortointenção consis
te em prestar assistência de alto nível às consciências e passar desper
cebido – anonimato. Ajudase a quem precisa e não a quem se quer, 
tendo por modelo evolutivo o Serenão.   

Recursos. Os elementos básicos que estruturam a ortointenção 
são os três poderes da consciência: vontade, intencionalidade, autor
ganização. Atuam concomitante o autodiscernimento, lucidez, tangi
bilizados pela cosmoética. 

Modo. Como atua a ortointenção? Ser mola propulsora da in
tencionalidade sadia na reeducação evolutiva.

Fim. Para qual objetivo trabalha a ortointenção? Dinamizar  
a evolução consciencial pela assistência qualificada. 
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Meta. Segundo Vieira (2003, p. 221), a “meta individual mais 
inteligente é a conscin alcançar o nível de parapsiquismo cosmoético com 
o predomínio da mensagem sobre a moldura, ou seja, o mentalsoma 
atuante sobre as energias conscienciais”.

Vivências. A autoconsciência – interiorização da própria cons
ciência é o resultado da megameta vivenciada com intencionalidade 
cosmoética ao longo de suas múltiplas vidas – seriéxis, fundamentada 
na inteligência evolutiva da consciência.

Paraolhos. “Sob a ótica da Evoluciologia, evoluir é estender os 
paraolhos além do coronochacra” (VIEIRA, 2003, p. 799).

a  qualificação  das  autointenções  é  o  que  há  de  
mais  sério  Na  Natureza  pensênica,  PoNto  crucial 

Para  diNamizar  a  autevolução.  NeNhuma coNsciêNcia 
busca  qualquer  meta  evolutiva  voando  no vácuo.

Autoconsciencialidade. Perante a Holomaturologia, a autocons
ciencialidade, por intermédio da hiperacuidade ou megalucidez do 
parapsiquismo e das parapercepções energéticas, consegue 3 façanhas 
transcendentais: 1. Visão. Enxerga além dos olhos. 2. Audição. Es
cuta além das orelhas. 3. Fato. Percebe além do tato de toda a pele 
(VIEIRA, 2003, p. 220).
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18. Autodiscernimento

Definologia. “O autodiscernimento é o ato ou efeito de discernir 
e determinar a capacidade pessoal superior de compreender situações 
com clareza e exatidão, primeiro, para depois julgar, distinguir, deci
dir e identificar, separando o lógico do ilógico, o verossímil do inveros
símil, o homeostático do caótico, o positivo do negativo, o verdadeiro 
do falso, o certo do errado, o sadio do patológico, o melhor do péssi
mo, o ideal do inframedíocre, o prioritário do preterível, o neofílico 
do neofóbico, o novíssimo do ultrapassado, o joio do trigo, o racio
nal do irracional, a exatidão da ambiguidade, a sensatez da coragem,  
a prudência da imprudência, além do bom senso, da boa intenção e da 
boa vontade, capaz de dar maior acerto, justiça, consenso e evolução 
consciencial às tomadas de decisão e posição da consciência” (VIEI
RA, 2012).

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma 
Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. Apareceu na Terminologia 
Científica no Século XIX. O termo discernimento procede do idioma 
Latim, discernere, “separar, escolher apartando com cuidado, discernir, 
distinguir”. Surgiu, em 1770, como descernimento, e, em 1836, deri
vou para discernimento.

Sinonímia: 1. Autojuízo crítico. 2. Bom senso. 3. Essência do 
mentalsoma.  

Antonímia: 1. Indiscernimento. 2. Inépcia consciencial. 3. Inap
tidão; incompetência.

Unidade. A unidade de medida da intenção é o autodiscerni
mento. 

Realismo. O autorrealismo leva ao autodiscernimento que dá 
direção e sentido à intencionalidade, enquanto que o megadiscerni-
mento nasce da vivência multidimensional (VIEIRA, 1994, p. 74).

Autoridade. O autodiscernimento cosmoético é o atributo da 
consciência, que por si só, já faz as acepções cosmoéticas das coisas  
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e das pessoas. Quem tem maior ascendência evolutiva, ou maior au
toridade cosmoética realiza a seleção natural pela qualidade das ener
gias conscienciais advindas da autoortopensenidade. Segundo Vieira 
(1994, p. 74), discernir é autocurarse.

Ilação. É possível afirmar que a retificação da automanifestação, 
depende, antes de mais nada, da qualificação da intenção na qual está  
o valor da ação, consequentemente, cada intenção tem sua razão mul
tidimensional de ser. 

Autopesquisa. Por isso, enquanto pesquisador que se disseca, 
descobrirá na autorreleitura da sua holobiografia os costumes, as cren
ças, a visão de conjunto dos fatos e parafatos que marcam a existência 
humana e quem sabe seriexológica.

Extrapolacionismo. Segundo a Experimentologia, uma técnica 
para favorecer insights, extrapolações ou lampejos de memória os quais 
a consciência teve acesso durante provável curso intermissivo é valer
se do mentalsoma para ver “além”, analisando as verdades relativas 
de ponta (verpons) e procurando discernir quais as informações que 
vincaram ou que chamaram mais a atenção e verificando a qualidade 
das ideias. 

Posicionamento. No âmbito da Mentalsomática, observar a li
nearidade pensênica para em determinado momento evolutivo se per
guntar:  este é o melhor caminho para todos? Procurando pensar o mais 
lógico (paralógico) possível, analisando tudo, ou melhor,  cortando tudo  
o que não presta – “o que não presta, não presta mesmo, não adianta 
fazer maquiagem” (VI EIRA, 2014) –, até a autopensenidade tornarse 
autêntica, cosmoética. Isto favorece o posicionamento pessoal levando 
à holoautencidade multidimensional.

Direções. Para qualquer autodirecionamento em uma prospec
tiva racional, dentro do microuniverso consciencial, seja na investi
gação do passado, na sondagem do presente, ou na projeção do futu
ro, sempre encontraremos ocorrências ainda mais sutis e sofisticadas 
(VIEIRA, 1999, p. 36).
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Taquipsiquismo. O autodiscernimento é o agente dinamizador 
das paraper cepções e, conforme o tempo passa a tendência é a conscin 
cosmoética ampliar o discernimento. Geralmente, no início, a cons
ciência confunde o taquipsiquismo e ansiosismo, mas com o tempo, 
ela vai, pouco a pouco, dominando o estresse, a ansiedade e começando 
a entrar na fase do burilamento consciencial. O ideal é sempre buscar 
o taquipsiquismo cosmoético. Porém só se chega a essa condição se 
tiver constância, saúde ou homeostase holossomática para poder dina
mizar aspecto intelectual da intraconsciencialidade.

Entrosamento. Quando a consciência tem o entendimento 
da questão da prioridade evolutiva, a sua tendência é ter mais reti
linearidade pensênica e permanecer na linha da interassistencialida
de. Quando se coloca prioridade nas manifestações conscienciais e se 
vivencia a interassistencialidade, aumentase a tranquilidade íntima  
e a consciência acaba errando menos. O Serenão aparece onde tem mais 
gente precisando dele.

vivenciar  a  brandura,  a  leveza,  benevolência  atra
vés  da  suavidade  iNterassisteNcial  abre  as meNtes  

sem  criar  atrito  e  as  palavras  libertárias  deslizam  
pelas  mentes  humanas  sem  aprisioná-las.

Questionologia. O que predomina em seu livrearbítrio madu
ro: a boa vontade, as boas intenções ou o autodiscernimento? Que provei
tos evolutivos vem você obtendo com o emprego autoconsciente do 
seu livrearbítrio? (VIEIRA, 1996, p. 172).
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CONCLUSÃO

Intenção. A intenção é o espelho, o conteúdo, o caminho,  
a de terminação mental que dá o encadeamento da vontade. A inten
ção cla ra, sadia, vivenciada, conduz para o melhor. 

Natureza. A natureza dos homens é a mesma, são os seus há
bitos e comportamentos que os mantêm separados. Se a pessoa cair 
em si, ela recicla, através da mudança da intenção e opção pela Au
tocosmoética. É inteligente promover o que encanta ao invés de atacar 
o que lhe desagrada. O homem de bem exige de si mesmo, o homem 
medíocre espera tudo dos outros.

Contribuição. Ao se examinar os erros de um homem, se co
nhece o seu caráter. O que se reflete numa pessoa é a sua intenção.  
O problema é a consciência não ter segunda intenção, mas intenção sin
cera. A verdadeira intenção só advém à consciência quando ela já ana
lisou a si mesma, fez autorreflexão, autavaliação conscienciométri ca.

Autopensenização. Quem tem a intenção de querer verdadeira
mente se conhecer, deverá virarse para si próprio e a partir de si tomar 
a decisão de descobrir ou decodificar a sua maneira de manifestarse.

Meta. A megameta da conscin é chegar à autoortopensenidade 
lúcida em relação a si e às demais consciências, pautada na boa vonta
de, intencionalidade sadia e no autodiscernimento.

Ação. Saber o que é certo e não fazêlo é autocorrupção espúria. 
A menor ação é maior do que a maior intenção. É necessário o auto
discernimento parapsíquico, além da boa vontade e da boa intenção 
no exercício de qualificação das autointenções. 

Megassabedoria. A maior demonstração de megassabedoria  
é a qualificação da intencionalidade. Se a consciência melhora a inten
ção, tornase uma companhia mais agradável porque é a sua intencio
nalidade que impulsiona e constrói a sua vida.

Depuração. Aos poucos, ao longo das vidas sucessivas, percor
rendo diferentes estágios evolutivos, a consciência faz a depuração das 
autointenções. O burilamento da intencionalidade é a postura que 
ga rante o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido. 
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Assistenciologia. A interassistencialidade há de ser sempre go
vernada pela intenção discernidora. Com isso, podese inferir que  
a conscin que se predispõe à qualificação dos processos mnemônicos 
acaba vivenciando extrapolações, sempre assentadas no merecimento 
pessoal, fator que transcende a iniciativa da própria conscin.

Autodiscernimento. O autodiscernimento superentende a in
tenção da consciência lúcida. 

a  maior  coNquista  evolutiva  da  coNsciN   
é  o recoNhecimeNto  da  PróPria  coNscieN 
cialidade,  vivêNcia  da  autocosmoeticidade   

iNterassisteNcial  multidimeNsioNal.

Questionologia. Qual é a minha intenção ao assistir as consci
ências?
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GLOSSÁRIO  DA  
CONSCIENCIOLOGIA

Observações. Aqui estão listadas 282 denominações, pala vras compos
tas, expres sões e seus equivalentes técnicos da Cons cien ciologia.

Abordagem extrafísica – Contato de uma consciência com outra nas 
dimensões ex trafísicas.

Acidente parapsíquico – Distúrbio físico ou psicológico gerado por in
fluências ener géticas, interconscienciais, doentias, em geral de origem extrafísi
ca, ou multidimen sio nal.

Acoplamento áurico – Interfusão das energias holo chacrais entre duas 
ou mais cons ciências.

Agenda extrafísica – Anotação por escrito da relação de alvos conscien
ciais extrafí sicos, prioritários – seres, locais ou ideias, que o projetor projetado 
procura alcançar gradativamente, de ma neira cronológica, estabelecendo esque
mas inteligentes ao seu desen vol vimento.

Alucinação (Latim: hallucinari, errar) – Percepção aparente de objeto 
externo não presente no momento; erro mental na percepção dos sentidos, sem 
fundamento em uma reali dade objetiva.

Alvo mental projetivo – Meta predeterminada que a conscin objetiva 
alcançar, atra vés da vontade, intenção, menta li zação e de ci são, ao se ver lúcida 
fora do soma.

Amência consciencial – Condição da consciência incapaz de pensar 
com equilíbrio mental razoável.

Amparador – Consciex auxiliadora de uma conscin ou de vá rias cons
cins; benfeitor extrafísico. Expressões equivalentes, arcai cas, desgastadas e en
vilecidas pelo emprego continuado: anjo de guar da; anjo guardião; anjo de luz; 
guia; mentor.

Andaimes conscienciais – Muletas psicológicas ou fisio ló gi cas quando 
dispensá veis.

Androchacra (andro + chacra) – O sexochacra do homem.
Andropensene (palavra composta: andro + pen + sen + ene) – Pensene 

especí fi co da conscin masculina primitiva ou o machão. 
Androssoma (andro + soma) – O corpo humano masculino ou específi

co do homem.
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Animismo (Latim: animus, alma) – Conjunto dos fenô me nos intra  
e extracor pó reos pro duzidos pela conscin, sem inter ferên cias externas, como, 
por exemplo, o fe nômeno da projeção cons ciente induzida pela própria von
tade.

Antipensene (anti + pen + sen + ene) – O pensene anta gônico, comum 
nas re fu tações, nos omniquestionamentos e nos de bates produtivos.

Aparição intervivos – Ação do aparecimento da cons ciên cia do projetor 
huma no, projetado, às conscins.

Assedialidade – Intrusão pensênica interconsciencial, doen tia. Expres
são equivalente, anacrônica: obsessão; há nume rosas conscins que se defendem 
contra esta palavra.

Assim (as + sim) – Assimilação simpática de ECs, ou ener gias conscien
ciais, pela vontade, não raro com a decodificação de um conjunto de pensenes 
de outra (s) consci ência (s).

Atacadismo consciencial – Sistema de comportamento individual ca
racterizado pela diretriz de se levar em conjunto, ou de eito, os atos conscien
ciais, sem deixar rastros ou gaps evolutivos, negativos, para trás.

Aura (Latim: aura, sopro de ar) orgástica – Energia holo chacral do facies 
sexualis do homem ou da mulher no momento exato do orgasmo ou do clímax 
do ato sexual.

Aura peniana – Energia sexochacral em torno do pênis, notadamente 
quando em ereção, perceptível por qualquer pessoa motivada, em especial pelo 
próprio homem exci tado sexualmente.

Autobilocação (Grego: autos, próprio; latim, bis, 2; e lo cus, lugar) cons-
cien cial – Ato de o projetor (ou projetora) intra fí sico encontrar e contemplar  
o próprio corpo hu mano (soma) frente a fren te, estando a sua consciência (cons
cin) fora dele, sediada noutro veículo de manifestação consciencial.

Autoconsciencialidade – Qualidade do nível de auto conhe cimento por 
parte da pró pria consciência; megaconhecimento. 

Autoconscientização multidimensional (AM) – Condição da lucidez 
madura da conscin quanto à vida consciencial no estado evoluído de multidi
mensionalidade, alcan çado através da PL, ou projetabilidade lúcida.

Autoimperdoador – Conscin – homem ou mulher – que não se perdoa, 
em suas au todisciplinas, quanto aos próprios erros e omissões, a fim de elimi
nar as autocor rupções conscientes. Esta condição sadia se antepõe à condição, 
também sadia, do hetero perdoa dor (ou heteroperdoadora), perdoador univer-
sal, sincero, em relação a  todos os seres, para sempre, um princípio básico da 
maxifra ter nidade.
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Automimese existencial – Imitação, por parte da conscin, das próprias 
vivências ou experiências passadas, sejam do renas ci mento intrafísico atual ou 
de existências anterio res.

Automimeticidade – Qualidade consciencial da automimese existencial.
Autopensene (auto + pen + sen + ene) – O pensene da pró pria consciência.
Autoprojeção – Saída da conscin para outra dimensão cons ciencial, atra

vés do men talsoma, ou do psicossoma, intencional ou provocada pela vontade.
Base física – Local seguro, escolhido pela conscin para dei xar o seu soma, 

inanimado ou repousando, enquanto se projeta cons cien te mente para outras 
dimensões conscienciais fora dele; du pló dromo. Um holopensene projeciogêni
co domiciliar. Apre senta re la ção di re  ta com: a alcova energeticamente blindada;  
a tenepes; o epicon; a ofiex; o pro je  tarium; o pre  cognitarium; e o retrocognitarium.

Binômio lucidez – rememoração – Conjunto das duas con di ções in
dispensáveis à cons cin para que a mesma obtenha uma projeção lúcida (fora do 
soma) plenamente satisfatória.

Biopensene (bio + pen + sen + ene) – O pensene especí fico da consciência 
humana.

Bitanatose – Desativação e descarte do holochacra, depois da dessoma, in
cluindo a re tirada dos resquícios das conexões ener géticas do holochacra no psicos
soma; segunda morte; segunda dessoma.

Bradipensene (bradi + pen + sen + ene) – O pensene de fluxo vagaroso, 
próprio da consciência humana bradipsíquica.

Cardiochacra (cardio + chacra) – O quarto chacra básico, agente in
fluente na emo tividade da conscin, vitalizador do coração e dos pulmões.

Casal incompleto – Par de homem e mulher que não chega a for mar 
o casal ínti mo – aquele que pratica o ato sexual completo, contudo, mantém 
forte laço afetivo.

Catatonia extrafísica – Condição fixa da conscin, quando projetada, 
que mantém atos extrafísicos estereotipados, repetidos e, em geral, inúteis ou 
dispensáveis quanto à sua evolução.

Cérebro abdominal (V. Subcérebro abdominal).
Chacra – Núcleo ou campo limitador de energia conscien cial, cujo con

junto constitui ba sicamente o holochacra, paracorpo energé tico dentro do so
ma, fazendo a junção com o psi cossoma, atuando como ponto de conexão pelo 
qual a EC flui de um veículo cons ciencial para outro.

Ciclo mentalsomático – O ciclo ou curso evolutivo da cons ciência que 
se inicia na sua condição de CL, ou consciência livre, em que desativa definiti
vamente o seu psicos soma (terceira desso ma) e vi ve tão só com o mentalsoma.

Ciclo multiexistencial – Sistema ou condição de alternância contínua, 
em nosso nível evolutivo médio, de um período de renas ci mento intrafísico 



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 149

(seriéxis) com outro período pósdesativação somá tica, extrafísico, ou a inter-
missão.

Clima interconsciencial – Condição do multientendimento em um 
encontro inter consciencial, estabelecida através de pensenes afinizados, espe
cialmente carregados nas ECs, ou energias cons cien ciais. Há climas, climinhas  
e climões interconscienciais.

Compléxis (comple + exis) – Condição da completude exis ten cial da 
proéxis da consciência humana.

Comunidade extrafísica – Reunião e vida em comum de cons ciexes em 
uma dimensão extrafísica.

Con – Unidade hipotética de medida do nível de lucidez da conscin ou 
da consciex.

Concentração consciencial – Estado da focalização direta, sem desvios, 
dos senti dos, atributos conscienciais, vontade e inten ção da consciência sobre 
um só objeto.

Consciência (Latim: con + scientia, com conhecimento) livre (CL)  
– Cons ciên cia – ou melhor: consciex – que se libertou definiti vamente (desati
vação) do psicossoma ou paracorpo emo cio nal, e das fieiras das seriéxis, situada 
na hierarquia evolu tiva depois do Ho mo sapiens serenissimus. 

Conscienciês – Idioma telepático, não simbólico, nativo nas dimensões 
conscien ciais das Socie xes muito evoluídas.

Conscienciograma – Planilha técnica das medidas avaliati vas do nível de 
evolu ção da consciência; megateste consciencial que tem por modelo o Homo 
sapiens serenissimus, responsável por uma conta corrente egocármica positiva. 
Instrumento básico em pre ga do nos testes conscienciométricos.

Conscienciologia – Ciência que estuda a consciência de mo do integral, 
holossomá tico, multidimensional, multimilenar, multi exis ten cial e, sobretudo, 
conforme as suas re ações perante as EIs e as ECs, bem como em seus múltiplos 
estados.

Conscienciólogo (a) – Conscin empenhada no estudo per ma nente e na 
experimenta ção objetiva, dentro do campo de pesqui sas da Conscienciologia, 
na qualidade de agente de renovações evolutivas (agente retrocognitor), no traba
lho libertário das cons ciên cias em geral.

Conscienciometria – Disciplina que estuda as medidas cons cien cio ló gi
cas, ou da cons ciência, através dos recursos e métodos ofe recidos pela Conscien
cio logia, capazes de as sentar as bases possí veis da matematização da consciência. 
Instrumento principal: consci en ciograma.

Consciencioterapia – Tratamento, alívio ou remissão de dis túrbios da 
consciên cia, executados através dos recursos e técnicas derivados da Conscien
ciologia.
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Consciex (consci + ex) – Consciência extrafísica; o paraci dadão ou para
cidadã da Sociex. Sinônimo envilecido pelo uso: desencarnado.

Conscin (consci + in) – Consciência intrafísica; a perso nalidade humana; 
o cida dão ou cidadã da Socin. Sinônimo envi lecido pelo uso: encarnado.

Continuísmo consciencial – Condição da inteireza – sem brechas – na 
continui dade da vida consciencial através da previsão providencial e do autor
revezamento evolutivo, ou seja: a emenda desta vivência do momento, às vivên
cias imediatamente anterior e posterior, incessan te mente, em um todo coeso e 
único, sem solu ção de conti nuidade nem experiências consci enciais estanques.

Contracorpo – O mesmo que holochacra, o veículo espe cífico da EC 
da conscin.

Contrapensene (contra + pen + sen + ene) – Pensene intra cons ciencial da 
conscin; refutação mental muda; palavra mental; o pen sene mudo; um tipo de 
intrapensene.

Copensene (co + pen + sen + ene) – O pensene da coop ção específica do 
coro, dos rezadores em grupo e das multidões.

Cordão de ouro – Suposto elemento energético – à seme lhança de um 
controle remo to – que mantém o mentalsoma ligado ao paracérebro do psicos
soma.

Coronochacra (corono + chacra) – O chacra da área do sincipúcio, coroa 
o holo chacra.

Cosmoconsciência – Condição ou percepção interior da cons ciência do 
cosmo, da vida e da ordem do Universo, em uma exal ta ção inte lectual e cosmo
ética impossível de se descrever, quando a consciên cia sente a presença viva do 
Universo e se torna una com ele, em uma unidade indivisível. Há comunicação 
inter consciencial nesta condição peculiar.

Cosmoética (cosmo + ética) – Ética ou reflexão sobre a mo ral cósmica, 
multidi mensional, que defi ne a holomaturidade, situada além da moral social, 
intrafísica, ou que se apresenta sob qualquer rótu lo humano.

Cosmoeticidade – Qualidade cosmoética da consciência.
Cosmopensene (cosmo + pen + sen + ene) – Pensene espe cífico do cons

cienciês ou do estado da cosmoconsciência; forma de comunicação do cons
cienciês.

Curso grupocármico – Conjunto dos estágios da consciên cia dentro do 
grupo cons ciencial evolutivo.

Curso intermissivo – Conjunto de disciplinas e experiên cias teáticas 
adminis tradas à  cons ciex, depois de determinado nível evolu tivo, durante o 
período da intermissão cons ciencial, dentro do seu ciclo de existências pessoais, 
objetivando o completismo cons ciencial (complé xis) da próxima seriéxis.
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Dermatologias da consciência – Expressão composta atri buída às Ci
ências convenci onais, fisicalistas, subordinadas ao para digma newtonianocarte
siano, mecani cista, que centram as suas pes quisas tão somente no soma, porque 
não dispõem da instru men tali dade necessária para as investigações técnicas, di
retas, da cons ciência em si; derma tolo gias da conscin. Ciências periconscienciais.

Desassim (desas + sim) – Desassimilação simpática de ECs exercida pela 
im pulsão da vontade, normalmente através do EV.

Descoincidência vígil – Condição parapsíquica da conscin – projetor 
ou projetora – em que a mesma se percebe com o psi cos so ma fora do estado 
da coincidência, em plena vigília física or dinária, sem se sentir completamente 
integrada ao soma, gerando a inten si fi cação de parapercepções e fenômenos 
energéticos e pa ra  psíquicos.

Desperticidade – Qualidade consciencial do ser desperto.
Desperto (des + per + to) – Ser intrafísico, ou conscin, desassediado, 

perma nente, total, plenamente autoconsciente da sua qualidade de despertici
dade.

Dessoma (des + soma) – Desativação somática, próxima e ine vitável para 
todas as cons cins; projeção final; primeira morte; morte biológica; monotana
tose. A dessoma (sim plesmente) ou pri meira dessoma é a desativação do corpo 
humano ou soma. A se gunda desso ma é a desativação do holochacra. A terceira 
dessoma é a desativação do psicossoma.

Devaneio – Enredo fantasioso criado pela imaginação du ran te o estado 
da vigília fí sica ordinária da consciência humana.

Dimener (dime + ener) – Dimensão energética das cons ciên cias; dimen
são holo chacral; dimensão três-e-meia. Dimensão na tu ral do holochacra.

Dupla evolutiva – Duas consciências que interagem posi tivamente em 
evolução conjunta; condição existencial de evoluti vi dade intercooperativa a 2.

Ectopia consciencial – Execução insatisfatória da proéxis, de maneira 
excêntrica, deslocada, fora do roteiro programático escolhido para a própria 
vida intrafísica.

Egocarma (ego + carma) – Princípio de causa e efeito, atu ante na evolu
ção da consciência, quando centrado exclusivamente no ego em si. Estado do 
livrearbítrio preso ao egocentrismo infantil.

Egopensene (ego + pen + sen + ene) – O mesmo que auto pen sene; a uni-
dade de me di da do egoísmo consciencial, segundo a Cons cien ciologia, ou, mais 
apropria damen te, a Cons cienciometria.

Energia consciencial (EC) – A energia imanente que a cons ciência em
prega em suas manifestações em geral; o ene do pensene.

Energia imanente (EI) – Energia primária, vibratória, es sen cial, multi
forme, impes soal, difusa e dispersa em todos os obje tos ou realidades do Uni
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verso, de modo onipo tente, ain da indo ma da pela consciência humana, e de
masiadamente sutil para ser des co  berta e de tec tada pelos atuais instrumentos 
tecnológicos.

Enumerologia – Técnica didática de feitura e processamen to de textos, 
centrada na autocrítica informativa.

Epicon (epi + con) – Epicentro consciencial; conscinchave do epicen
trismo opera cional, que se torna um fulcro de lucidez, as sistencialidade e cons
trutividade inter dimen sional, através da ofiex. Tem relação direta com a tenepes 
ou a tarefa energética pessoal.

Era consciencial – Aquela na qual a média das conscins encontrarseá 
suficien te mente evoluída, através dos impactos, re de fi nições e revoluções cria
das pela vivência da projetabilidade lúcida (PL), implantandose o primado da 
autoconscien cialidade.

Estado de animação suspensa – Aquele no qual a conscin tem sus
pensas, tempora riamente, as funções vitais essenciais do seu corpo celular, re
tornando, depois, às suas condições fisiológicas normais, em certos casos sem 
ocorrer quaisquer danos à sua saú de, sobrevivendo as células em metabolismo 
de hibernação humana.

Estado vibracional (EV) – Condição técnica de dinamiza ção máxima 
das energias do holochacra, através da impulsão da vontade.

Estigma assediador – Um insucesso, sempre dramático, em geral pa
tológico, ou uma derrota evolutiva, assentada, em geral, em uma autobcecação 
consciencial geradora da melin ou da melex. Muitas vezes, resulta em acidentes 
parapsíquicos.

Euforex (eufor + ex) – Condição de euforia extrafísica, após a desativação 
somá ti ca, gerada pelo cumprimento razoável da pro éxis; euforia post-mortem; 
paraeuforia; eu foria póssomática.

Euforin (eufor + in) – Condição da euforia intrafísica, antes da desativação 
somáti ca gerada pelo cumprimento razoável da proé xis; euforia pré-mortem. Con
dição predis ponente ideal à moréxis positiva.

Eunuco consciencial – Conscin castrada e manipulada cons ciencialmente 
pelos sec tários, domesticadores dos robôs satisfeitos, os escravos modernos da 
massa impen sante.

Existência holochacral – Vida intrafísica ou a seriéxis da consciência 
humana.

Existência trancada – Vivência humana ou da seriéxis sem a produção 
de PCs; vi da humana troposférica somente com projeções inconscientes, vege
tativas, característi cas do estado do paracoma evolutivo; seriéxis trancada.

Experiência da Quase-Morte (EQM) – Ocorrência pro je tiva, involun
tária ou for çada por circunstâncias humanas, crí ti cas, da consciência humana, 
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comum a doentes terminais, pacien tes mo rituros e sobre viventes da morte clí
nica.

Extrafísico – Relativo àquilo que esteja fora, ou além, do es ta do intrafí
sico ou huma no; estado consciencial menos físico do que o soma.

Fenômeno concomitante à PC – O que ocorre no continuum espaço
tempo ou não, mas simultaneamente com o desenvolvimen to da experiência da 
projeção consciente, de modo espontâneo e ines perado.

Fenômeno projetivo – Ocorrência parapsíquica específica do âmbito de 
pesquisa da Projeciologia.

Fitopensene (fito + pen + sen + ene) – O pensene rudimen tar da planta;  
a unidade léxica da planta, segundo a Conscienciologia.

Geoenergia (geo + energia) – Energia imanente (EI) pro ve  ni en te do solo 
ou da terra e absor  vida pela conscin através da pré--kun dalini. Expressão arcai
ca: energia telúrica.

Gestação consciencial – Produtividade evolutiva, útil, da cons  ciência 
humana, dentro do quadro de obras pessoais da pro gra mática da sua proéxis.

Ginochacra (gino + chacra) – O sexochacra da mulher.
Ginopensene (gino + pen + sen + ene) – O pensene espe cífico da lingua

gem e co municabilidade femi nina.
Ginossoma (gino + soma) – O corpo humano feminino ou específico 

da mulher, es pecializado na reprodução animal da vida intrafísica da conscin;  
o cor po afrodisíaco.

Grafopensene (grafo + pen + sen + ene) – A assinatura pen  sênica da cons
ciência humana.

Grecex (gr + rec + ex) – Grupo de reciclantes existenciais; reunião  
e vi vência intra física, conjunta, em grupo, objetivando a ex pe  riência das recéxis 
pla nificadas. Plural: grecexes.

Grinvex (gr + inve + ex) – Grupo de inversores existenciais; reunião  
e vivência in trafísica, conjunta, em grupo, objetivando a ex pe riência das invéxis 
planificadas. Plural: grinvexes.

Grupalidade – Qualidade do grupo evolutivo da cons ciên cia; condição 
da evolutivi dade em grupo.

Grupocarma (grupo + carma) – Princípio de causa e efeito, atuante na 
evolução da consciência, quando centrado no grupo evo lutivo. Estado do livre
arbítrio individual, preso ao grupo evolutivo. 

Grupopensene (grupo + pen + sen + ene) – O pensene sectário, corpo
rativista e anti po licármico; mas o grupopensene po de ser também construtivo.

Heteropensene (hetero + pen + sen + ene) – O pensene de outrem em 
relação a nós. 
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Hiperacuidade – Qualidade da lucidez máxima da conscin alcançada 
pela recupera ção – que lhe é possível – dos cons.

Hiperespaços conscienciais – Dimensões conscienciais ex tra  físicas.
Hiperpensene (hiper + pen + sen + ene) – O pensene heu rístico; a ideia 

original da descoberta; o pensene neofílico; a uni dade de medida da invenção, 
segundo a Conscien ciometria.

Hipnagogia (Grego: hipnos, sono; e agogós, condutor) – Condição cre
puscular de transição da consciência entre o estado da vigília física ordinária  
e o estado do sono natu ral. É um estado al te rado da consciência.

Hipnopompia (Grego: hipnos, sono; e pompikós, procissão) – Condição 
de transição do sono natural, introdutória ao desper tamento físico, no semisso
no que procede o ato de acordar, carac terizada por imagens oníricas com efeitos 
auditivos e visões alu ci na tórias que subsistem após o despertar. É um estado 
alterado da consciência.

Hipopensene (hipo + pen + sen + ene) – O mesmo que pro to  pensene ou 
fitopense ne. 

Holocarma (holo + carma) – Reunião dos 3 tipos de ações e rea ções cons
cienciais – egocarma, grupocarma e policarma – dentro dos princípios de causa 
e efeito, atuantes na evolução da consciência.

Holochacra (holo + chacra) – Paracorpo energético da cons  ciência hu
mana.

Holochacralidade – Qualidade das manifestações da conscin derivadas 
do holo chacra.

Holomaturidade (holo + maturidade) – Condição da ma turi dade inte
grada – bioló gica, psicológica, holos somática e multi di mensional – da cons
ciência humana.

Holomemória (holo + memória) – Memória causal, com pos ta, multi
milenar, mul tiexistencial, implacável, ininterrupta, pes soal, que retém todos os 
fatos relativos à cons ciência; multimemó ria; polimemória.

Holopensene (holo + pen + sen + ene) – Pensenes agregados ou consoli
dados. Sinônimo envilecido pelo uso: egrégora. Esta pa lavra gera resistência em 
larga faixa dos leitores sérios das ciências. 

Holopensene domiciliar – Base física; alcova energeti ca mente blinda
da; ofiex.

Holorgasmo (holo + orgasmo) – Orgasmo holossomático; êxtase máximo 
gera do pelas energias de todo o holossoma.

Holossoma (holo + soma) – Conjunto dos veículos de ma nifestação da 
conscin: soma, holochacra, psicossoma e mentalso ma; e da consciex: psicosso
ma e mentalsoma.

Holossomática – Estudo específico do holossoma.
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Homeostase holossomática – Estado integrado, hígido, de harmonia 
do holossoma.

Homopensene (homo + pen + sen + ene) – O pensene da emissão e da 
recepção tele pática; a unidade de medida na telepa tia, segundo a Consciencio
metria.

Homo sapiens serenissimus – Consciência quando na vi vên cia integral 
da condição do serenismo lúcido. Sinônimo de em pre go popular: Serenão.

Incompléxis (in + comple + exis) – Condição existencial da proéxis in
completa da consciência humana.

Instituição conscienciocêntrica – Aquela que centraliza seus objetivos 
na cons ciência em si, e em sua evolução, ao modo do Instituto Internacional de 
Projeciologia (IIP); coo pera tiva cons ciencial, dentro da Socin Conscienciológi
ca, com base nos víncu los empre gatício e cons  ciencial.

Interfusão holossomática – Estado das assins máximas en tre duas cons
ciências.

Intermissão  – Período extrafísico da consciência entre duas das suas se
riéxis pessoais.

Intermissão pós-somática – Período extrafísico da cons ciên cia imediato 
à sua desa tivação somática.

Intermissão pré-somática – Período extrafísico da cons ciência anterior 
ao seu renas cimento intrafísico.

Intermissibilidade – Qualidade do período de intermissão de uma 
consciência.

Interprisão grupocármica – Condição da inseparabilidade grupocármi
ca do princípio consciencial evolutivo ou consciência.

Intraconsciencialidade – Qualidade das manifestações es pe cíficas da 
intimidade da consciência.

Intrafisicalidade – Condição da vida intrafísica, humana, ou da existên
cia da consciência humana.

Intrapensene (intra + pen + sen + ene) – Pensene intra cons ciencial da 
consciência humana.

Intrusão energética – Invasão de uma consciência em outra através das 
ECs ou do holochacra.

Intrusão espermática – Introdução do esperma de um ho mem no se
xossoma da mu lher, durante o ato sexual.

Intrusão holochacral – Invasão de uma conscin em outra através do 
holochacra; in trusão energética.

Intrusão holossomática – Invasão de uma consciência em outra através 
de todo o ho lossoma.
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Intrusão interconsciencial – Ação exercida por uma cons ciência sobre 
outra.

Intrusão mnemônica – Colisão da memória intrusiva de uma consciex 
asse dia dora sobre a memória cerebral de uma cons cin assediada (paramnésia).

Intrusão pensênica – Invasão de uma consciência em outra através do 
mental soma.

Intrusão psicossomática – Invasão de uma consciência em outra através 
da emocio nalidade, ou pelo psicossoma.

Intrusão volitiva – Invasão da vontade de uma consciência em outra 
através da hete rossugestão ou heterohipnose.

Inversor existencial – Conscin que se dispõe a executar a in véxis na vida 
intrafísica.

Invexibilidade – Qualidade da execução intrafísica da in véxis.
Invéxis (inve + exis) – Técnica da inversão existencial exe cu tada pela 

consciência humana.
Macro-PK destrutiva – Psicocinesia ou PK (psychokinesis) nociva, capaz 

de acarre tar prejuízos à conscin, podendo estes, in clu sive, serem fatais ao soma.
Macrossoma (macro + soma) – Soma foradesérie ou su per maceteado 

para a exe cução de uma proéxis específica.
Mandato pré-intrafísico – Programação existencial para a vi da humana 

planejada antes do renascimento intrafísico da cons ciência; proéxis.
Maturidade integrada – Estado da maturidade consciencial mais evolu

ída, além da maturidade biológica ou física, e da matu ri dade mental ou psico
lógica; holomaturidade.

Maxifraternidade – Condição interconsciencial, universa lis ta, mais 
evoluída, fun da men tada na fraternidade pura da cons ciên cia autoimperdoa
dora e heteroperdoadora, me ta inevitável na evolução de todas as consciências; 
megafraternidade.

Maximoréxis (maxi + mor + exis) – Condição da moréxis existencial  
– a maior – ou quando vem para a cons cin completista, na qualidade de acrés
cimo ou adendo (base su peravitária), quanto ao compléxis da sua proéxis; por
tanto, a execução de um extra sadio de um mandato exis tencial concluído.

Maxipensene (maxi + pen + sen + ene) – O pensene pe culiar às CLs ou 
Cons ciências Livres.

Maxiprimener (maxi + prim + ener) – Condição da prima vera energética 
máxi ma ou prolongada.

Maxiproéxis (maxi + pro + exis) – Programação existencial máxima, por 
atacado, ou visando à execução de tarefa na vivência do universalismo e da ma
xifraternidade, com bases policármicas.

Megameta – O objetivo maior da autevolução para a cons ciência.
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Megapensene (mega + pen + sen + ene) – O mesmo que orto pensene;  
o pensene reto ou cosmoético. 

Megapoder – A condição evoluída de lucidez magna, cos moética, da 
cons ciência.

Megatrafar (mega + tra + far) – O trafar máximo da cons ciência.
Megatrafor (mega + tra + for) – O trafor máximo da cons ciência.
Melex (mel + ex) – Condição da melancolia extrafísica, pós so mática ou 

post-mor tem; parame lancolia.
Melin (mel + in) – Condição da melancolia intrafísica ou pré-mor tem.
Mentalsoma (mental + soma) – Corpo mental; o paracorpo do discerni

mento da consciência. Plural: mentaissomas.
Metassoma (meta + soma) – O mesmo que psicossoma, ins tru mento 

extrafísico de consciexes e conscins.
Microuniverso consciencial – A consciência considerada de per si, 

como um todo, englobando todos os seus atributos, pen senes e mani festações 
no desenvolvimento da sua evolução. O mi cro cosmo da consciência em relação 
ao macrocosmo do Universo. 

Mimese cosmoética – Impulso social produtivo de imitação dos ante
passados evoluí dos.

Minimoréxis (mini + mor + exis) – Condição da moratória existencial 
– a menor – ou quando vem para a cons cin incom ple tis ta ressarcir o seu déficit 
holocármico (base defici tária) ou concluir a con di ção do compléxis quanto à sua 
proéxis; portanto, o aca ba mento de um mandato exis ten cial ainda inconcluso.

Minipensene (mini + pen + sen + ene) – O pensene es pe cífico da criança, 
às vezes em função do cérebro ainda em de sen  vol vimento.

Miniprimener (mini + prim + ener) – Condição da prima vera energética 
mínima ou efêmera. Ocorre, não raro, durante o pe río do da lua de mel.

Miniproéxis (mini + pro + exis) – Programação existencial mínima,  
a varejo, ou objetivando a execução de uma tarefa míni ma, ainda grupocármica.

Mnemossoma (mnemo + soma) – O soma considerado especi ficamente 
quanto à me mória da consciência, em todas as suas formas.

Monitoria extrafísica – Condição da assistência de cons cie xes sadias em 
favor da conscin equilibrada, quando esta de sem pe nha tarefa da consolação ou 
do esclareci mento, também equilibrada.

Monodotação consciencial – Vida intrafísica sob a pressão de assédios 
constantes de seres doentios experienciada pela cons cin medíocre, de poucos 
talentos, sem versatili dade.

Monopensene (mono + pen + sen + ene) – O pensene repe ti tivo; o monoi
deís mo; a ideia fixa; o eco mental; repensene.

Monotanatose – O mesmo que dessoma; primeira morte.
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Moréxis (mor + exis) – Condição da moratória existencial, ou um 
comple men to de vi da intrafísica, facultado a determinadas cons cins, confor
me o seu mérito holo cár mi co. A moré xis pode apre  sentar uma base deficitária  
– a menor – minimoréxis; ou supe r a vi tária – a maior – maximoréxis, quanto 
aos resultados da proéxis.

Morfopensene (morfo + pen + sen + ene) – O pensamento ou um con
junto de pen samentos quando reunidos e se expressan do, de algum modo, 
como uma forma. Expres são ar caica, agora em desuso: forma-pensamento.  
A acumulação de morfopensenes com  põe o ho lopen sene.

Neofilia – Adaptação fácil da conscin às situações, coisas e  acon
tecimentos no vos. Oposto de neofobia.

Neopensene (neo + pen + sen + ene) – O pensene da cons cin, quando se 
manifesta através de novas sinapses ou conexões in ter  neuroniais, capaz de criar 
a recin ou a reci cla gem intra cons ciencial; a unidade de medida da renovação 
consciencial, segundo a Cons cienciologia, ou, mais apropriadamente, a Cons
cienciometria.

Ofiex (ofi + ex) – Oficina extrafísica do epicon intrafísico (praticante 
da tenepes). Os recursos e insta lações extrafísicas da ofiex são múltiplos e sur
preendentes. Um holopensene domi ciliar.

Oniropensene (oniro + pen + sen + ene) – O mesmo que pato pensene. 
Orientador Evolutivo – Consciência coadjutora da coor de nação inte

ligente da proé xis, ou da evolução consciencial de uma ou mais consciências, 
do mesmo grupo carma. Condição evolutiva en tre o ser des perto e o Serenão.

Ortopensene (orto + pen + sen + ene) – O pensene reto ou cosmoético, 
próprio da ho lo maturidade consciencial; a unidade de medida da cosmoética 
prática, segundo a Cons cien ciometria.

Pangrafia – Escrita parapsíquica multímoda, abrangente e so fisticada.
Para – Prefixo que significa além de, ao lado de, como em paracérebro. 

Significa, também, extrafísico.
Paracérebro – Cérebro extrafísico do psicossoma da cons ciên cia nos es

tados extrafí sico (consciex), intrafísico (conscin) e pro jetado, quando através 
do psicossoma.

Paracomatose consciencial – Estado de coma extrafísico da conscin, 
quando projeta da, que permanece invariavelmente in cons ciente e, portanto, 
sem rememorações extrafí sicas.

Paradigma consciencial – Teorialíder da Conscienciologia fundamen
tada na própria consciência.

Parafisiologia – Fisiologia dos veículos de manifestação da consciência, 
excluído o cor po humano ou soma.
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Paragenética – A genética adstrita às heranças da cons ciên cia, através do 
psicosso ma, da vida anterior ao embrião humano.

Para-homem – Consciex com visual de homem ou conscin homem 
projetada. Ex pres são sinônima, desgastada e envilecida pe lo uso: entidade espi-
ritual masculina.

Paramulher – Consciex com visual de mulher ou conscin mulher pro
jetada. Expres são sinônima, desgastada e envilecida pelo uso: entidade espiritual 
feminina.

Parapatologia – Patologia dos veículos de manifestação da consciência, 
excluído o cor po humano ou soma.

Parapensene (para + pen + sen + ene) – O pensene espe cífico da consciex 
ou consciência extrafísica.

Passesparaoescuro – Expressão popular para significar a trans missão 
técnica, diá ria, de energias conscienciais, ou ECs, por uma conscin, diretamente 
a consciexes, cons cins projetadas, ou no estado da vigília física ordinária, com 
assistência permanente de am paradores. Expressão técnica: tenepes (tarefa ener
gética pessoal).

Patopensene (pato + pen + sen + ene) – O pensene pa to ló gi co ou da 
amência consciencial; o pecadilho mental; a vontade pa to lógica; a intenção do
entia; a ruminação cerebral.

Pensen (pen + sen) – Pensamento e sentimento.
Pensene (pen + sen + ene) – Unidade de manifestação prá ti ca da cons

ciência, se gun do a Conscienciologia, que considera o pen sa mento ou ideia (con
cepção), o senti men to ou a emo ção, e a EC (energia consciencial) em conjunto, 
de modo indissociável.

Pensenedor – Instrumento pelo qual a consciência ma ni fes ta os seus 
pensamentos e atos. No caso específico da conscin, o pen  se nedor fundamental 
é o soma.

Pensenidade – Qualidade da consciência pensênica de alguém.
Podossoma (podo + soma) – O soma considerado especi ficamente quan

to à aplicação dos pés ou o trabalho com os pés, por exemplo, o do jogador de 
futebol.

Policarma (poli + carma) – Princípio de causa e efeito, atu an te na evolução 
da consciência, quando centrado no senso e vivên cia da maxifraternidade cósmica, 
além do egocarma e do grupocarma.

Porão consciencial – Fase de manifestação infantil e ado les cente da cons
cin, até che gar ao período da adultidade, caracteri za da pelo predomínio dos 
trafares mais primitivos da consciência multi veicular, multiexistencial e mul
timilenar.
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Pré-casal – Condição inicial, preliminar ou de tateios, da se xualidade 
humana prática dentro da Socin.

Precognição (Latim: pre, antes; cognoscere, conhecer) ex tra física – Fa
culdade per ceptiva pela qual a consciência, plena mente projetada para fora do 
corpo humano, fica conhecendo fatos indeterminados vindouros, inclusive ob
jetos, cenas e formas dis tan  tes, no tempo futuro.

Precognitarium – Base física preparada tecnicamente para a pro dução 
de PCs pre cognitivas.

Prékundalini – Chacra secundário plantar. Há 2 planto cha cras no holos
soma da conscin. Expressão própria da Conscien ciologia.

Pré-serenão – Conscin, ou consciex, que ainda não vive o se re nismo lú
cido.

Pré-serenão intrafísico alternante – Conscin capaz de vi ver consciente, 
ao mesmo tempo, no estado da vigília física ordiná ria e pro jetada, de quando 
em quando, em di mensões extrafísicas.

Primener (prim + ener) – Primavera energética; condição pes  soal, mais 
ou menos duradoura, de apogeu das ECs sadias e cons  trutivas.

Primener a 2 – Primavera energética da dupla evolutiva, cujos parceiros 
se amam de fato e dominam as aplicações das ECs sadias, com inteira lucidez, 
construindo as suas proéxis através de gestações conscienciais. 

Primopensene (primo + pen + sen + ene) – O mesmo que causa primária 
do Universo; o primeiro pensamento que foi composto. Este vocábulo não tem 
plural.

Princípios pessoais – Conjunto de valores e iniciativas nor teadores da 
vida conscien cial, escolhido pela consciência, a partir da holomaturidade, mul
tidimensionalidade e cos moética vivida.

Proéxis (pro + exis) – Programação existencial específica de cada conscin 
em sua seriéxis.

Proéxis avançada – Programação existencial da conscin, líder evolutiva, 
dentro de uma tarefa libertária específica do grupo car ma, mais universalista  
e po licármica, onde é mi ni peça lúcida e atuante dentro do maximecanismo da 
equipe multidimensional.

Projeção consciente (PC) – Projeção da conscin para além do soma; 
experiência ex tracorpórea.

Projeção consciente assistida – Aquela pela qual a cons cin vêse assis
tida duran te o ex pe rimento, de modo direto, por um am pa rador, quase sempre 
perito em projeta bili da de lúcida (PL).

Projeção semiconsciente (PSC) – Experiência onírica em que a cons
cin projetada se reconhece lúcida em parte, de modo desordenado. Não é uma 
projeção consciencial ideal; sonho lúcido.
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Projeciocrítica – Crítica projeciológica.
Projeciografia – Estudo técnico dos registros projeciológicos.
Projeciologia (Latim: projectio, projeção; grego: logos, tra ta do) – Ciência 

que estu da as projeções da consciência e seus efei tos, inclusive as projeções das 
ECs para fora do holossoma.

Projecioterapia – Ciência das profilaxias e terapias deri va das das pesqui
sas e técni cas da Projeciologia.

Projetabilidade lúcida (PL) – Qualidade parafisiológica, pro jetiva, lúci
da, da cons ciência, capaz de descoincidirse ou tirar os seus veículos de manifes
tação da condição de alinhamento do holos soma, inclusive através da impulsão 
da própria vontade.

Projetarium – Base física preparada tecnicamente para a pro dução das 
PCs.

Protopensene (proto + pen + sen + ene) – O pensene mais rudimentar;  
o mesmo que fitopensene ou hipopensene.

Psicossoma (Grego: psyckhé, alma; soma, corpo)  Paracor po emocional 
da cons ciência; o corpo objetivo da conscin.

Quirossoma (quiro + soma) – O soma considerado espe ci fi ca mente 
quanto à aplica ção das mãos ou o trabalho manual.

Recesso projetivo – Fase existencial da conscin carac terizada pela cessa
ção espontâ nea – temporária quase sempre – das experiências projetivas lúcidas, 
dentro de uma sequência de expe ri mentos intensivos.

Recexibilidade – Qualidade da execução intrafísica da re céxis.
Recéxis (rec + exis) – Técnica da reciclagem existencial executada pela 

consciência humana.
Reciclante existencial – Conscin que se dispõe a executar a re céxis.
Recin (reci + in) – A reciclagem intrafísica, existencial, in tra consciencial 

ou a reno vação cerebral da conscin através da cri ação de novas sinapses ou co
nexões interneuro niais capazes de per mitir o ajus te da proéxis, a execução da 
recéxis, a invéxis, a aqui si ção de ideias novas, os neopensenes, os hiperpensenes 
e ou tras con quistas neofílicas da consciência humana automotivada. 

Repensene (re + pen + sen + ene) – O pensene repetido. O mes mo que 
mono pensene, ideia fixa ou monoideísmo.

Repercussões parapsicofísicas – Reações entre 2 veículos de manifes
tação cons cien cial, durante o ato de entrarem em conta to entre si, tanto entre 
veículos diferen tes de uma cons ciência, ou en tre veículos semelhantes de duas 
ou mais consciências. Tais re per  cus sões podem ser intrafísicas e extrafísicas.

Retrocognição (Latim: retro, atrás; cognoscere, conhecer) – Faculdade 
percep ti va pela qual a conscin fica conhecendo fatos, ce nas, formas, objetos, 



INTENÇÃO –  Manifestação Atributológica da Consciência 162

sucessos e vivências per tencentes ao tempo passado distante, comumente rela
cionados com a sua holo me mó ria.

Retrocognitarium – Base física preparada tecnicamente pa ra a produção 
de projeções conscientes (PCs) re trocognitivas.

Retropensene (retro + pen + sen + ene) – O pensene especí fico das 
autorretro cognições; o mesmo que o engrama da Mnemo técnica; a unidade de 
medida das retro cogni  ções, segundo a Cons cien ciometria.

Robéxis (rob + exis) – Robotização existencial; condição da conscin 
tropos férica, excessivamente escravizada à intrafisi ca lida de ou quadridimensio
nalidade.

Romance extrafísico – Conjunto dos atos pelos quais a cons cin namora 
ou mantém um caso afetivo sadio ou positivo, estando projetada fora do soma.

Sedução holochacral – Ação energética, com intenção do mi  nadora mais 
ou menos consciente, de uma consciência sobre outra(s).

Sene (sen + ene) – Sentimento e energia consciencial.
Serenão – Nome popular do Homo sapiens serenissimus.
Serialidade – Qualidade da consciência sujeita às seriéxis.
Seriéxis (seri + exis) – 1. Seriação existencial evolutiva da consciência; 

existên cias sucessivas; renascimentos intrafísicos em série. 2. Vida humana ou 
intrafísica. Sinô ni mo desgastado e envi lecido pelo uso excessivo para a primeira 
acepção: reencarnação; esta palavra arcaica não mais atinge as pes soas sérias de
dicadas às pesquisas de ponta da consciência.

Sexochacra (sexo + chacra) – O chacra radical ou sexual básico da cons
ciência humana. Ex pres são antiga relativa à EC des te chacra: kundalini (o fogo 
serpentino). 

Sexopensene (sexo + pen + sen + ene) – A fantasia sexual; a uni dade de 
medida do adul tério mental, segundo a Cons cien ciometria.

Sexossoma (sexo + soma) – O soma considerado especi fi ca mente quanto 
ao seu sexo.

Sexossoma feminino afrodisíaco – O soma da mulher, con si derado 
especi fi ca men te quanto ao sexo, quando em condições plás ticas capazes de atu
ar como afrodisíaco. Veja Ginossoma.

Sexossomática – Estudo específico do soma quanto ao seu sexo, ou se
xossoma, e suas relações com a conscin, seja o homem ou a mu lher.

Sinalética parapsíquica – Existência, identificação e em pre go auto cons
ciente dos si nais energéticos, anímicos, parapsí qui cos e  per so  nalíssimos, que 
to da conscin possui.

Sociex (soci + ex) – Sociedade Extrafísica ou das cons cie xes. Plural: so
ciexes.
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Socin (soci + in) – Sociedade Intrafísica ou das conscins; Sociedade Hu
mana. Plural: Socins. 

Soltura do holochacra – Condição de liberdade relativa de atuação do 
paracorpo energético da conscin, em relação ao psicos so ma e ao soma.

Soma – Corpo humano; o corpo do indivíduo do reino Ani mal, filo 
Cordata, clas se Ma míferos, ordem Primatas, família Ho mi nídia, gênero Homo, 
espécie Homo sa piens, o mais elevado ní vel de animal sobre este Planeta; apesar 
do exposto, é o veículo mais rús tico do holossoma da consciência humana.

Sonho – Estado consciencial natural intermediário entre o es  tado da 
vigília física or di nária e o sono natural, caracterizado por um conjunto de ideias 
e imagens que se apre sen tam à cons ciên cia. O sonho aflitivo que tem como 
efeitos a agitação, a angús tia e a opres são durante o seu desenvolvimento, recebe 
os nomes de: pesadelo; terror noturno; alucinação pesadelar.

Sono – Estado natural de repouso no homem e nos animais superiores 
que se carac teriza especialmente pela supressão normal e pe riódica da atividade 
perceptiva, da motricidade voluntária, e da vida de relação, pelo relaxamento 
dos sentidos e dos músculos, pela dimi nuição das frequências circulatória e res
piratória, e ainda pela ati vi dade onírica; durante o qual o organismo recuperase 
da fadiga.

Subcérebro abdominal – O umbilicochacra (centro de ener gia cons
ciencial acima do umbigo), quando escolhido inconscien te mente pela cons cin, 
ainda de evolução medíocre, para sede de suas manifestações. O cérebro abdo
minal, pseudocérebro abdo mi nal, ou subcé rebro abdominal é a eminência parda 
do cérebro na tu ral, encefálico (coronochacra e fron tochacra); um embaraço in
de fensável na autevolução consciente.

Subpensene (sub + pen + sen + ene) – O pensene carregado pelas energias 
cons cien ciais adstritas ao subcérebro abdominal, no tadamente do umbilicochacra; 
a unidade de medida do subcérebro abdominal, segundo a Conscienciometria.

Tacon (ta + con) – Tarefa da consolação, assistencial, pes soal ou grupal, 
primária.

Taquipensene (taqui + pen + sen + ene) – O pensene de flu xo rápido, 
próprio da cons cin taquipsíquica. 

Tares (tar + es) – Tarefa do esclarecimento, assistencial, pes soal ou gru
pal, avança da. Plural: tarefas do esclarecimento.

Teática (te + ática) – Vivência conjunta da teoria e da prá tica por parte 
da conscin ou da consciex.

Telepensene (tele + pen + sen + ene) – O mesmo que homo pensene.
Tenepes (t + ene + pes ) – Tarefa energética pessoal, diária, multidimen

sional, com assistência permanente de amparadores, a lon go prazo ou para o 
restante da vida intrafí sica. Expressão po pular: passes-para-o-escuro.
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Trafar (tra + far) – Traçofardo da personalidade da cons cin; componen
te negativo da estrutura do microuniverso cons cien cial que a cons ciência ainda 
não consegue alijar de si ou des ven ci lharse até o mo mento.

Trafor (tra + for) – Traçoforça da personalidade da cons cin; componente 
positivo da estrutura do microuniverso conscien cial que impulsiona a evolução 
da consciência.

Tridotação consciencial – Qualidade dos 3 talentos conju ga dos mais 
úteis ao cons cienciólogo: a intelectualidade, o para psi quis mo e a comunicabili
dade; tridotalidade cons ciencial.

Tritanatose – Desativação e descarte do psicossoma com a en trada da 
consciên cia do Homo sapiens serenissimus na condi ção de Consciência Livre 
(CL); terceira dessoma.

Umbilicochacra (umbilico + chacra) – O chacra umbilical (acima do 
umbigo) ou relativo à fisiologia e parafisiologia (abdo mi  nais) da consciência 
humana.

Universalismo – Conjunto de ideias derivadas da universa lidade das leis 
básicas da Natureza e do Universo e que, através da evolução natural da cons
ciência, tornase inevi tavelmente, a sua fi lo sofia dominante; cosmismo.

Varejismo consciencial – Sistema primário de compor ta mento indivi
dual carac teri zado pela ação através de atos conscien ciais menores, isolados e de 
mínimo resultado produtivo ou efeito evolutivo magno.

Veículo da consciência – Instrumento ou corpo pelo qual a cons ciência 
se manifesta na intrafisicalidade (conscin) e nas di men sões extrafísicas (conscin 
projetada e consciex).

Verbação (verb + ação) – Interação prática do verbo e da ação no com
portamento coerente da consciência; resultado da pa la vra ratificada pelo exem
plo através dos teste munhos vividos pela conscin.

Vírus da Socin – Qualquer trafar social na vida intrafísica da consciên
cia humana.

Vivência pessoal (VP) – Experimentação prática, pessoal, di reta, in
transferível, da conscin em seu caminho evolutivo.

Xenofrenia (Grego: xenos, estranho; phrem, mente) – Esta do da cons
ciência huma na, fora do padrão normal da vigília física ordinária, induzido por 
agentes físicos, fisio lógicos, psico lógicos, farmacológicos ou parapsíquicos.

Xenopensene (xeno + pen + sen + ene) – O pensene intrusivo do assedia dor 
nas ocor rências de intrusão pensênica ou assedialidade; a cunha mental; a uni dade 
de medida do assédio interconsciencial, segundo a Conscienciometria.

Zoopensene (zoo + pen + sen + ene) – O pensene do animal subumano, 
sem auto cons ciencialidade; a unidade de medida do prin  cí pio consciencial do 
animal subu mano, segundo a Conscien cio metria.
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Conscienciometria  33, 98
Conscienciometria  149
Conscienciometrologia  34
Consciencioterapia  121
Consciencioterapia  149
Consciex  150
Conscin

proba  125
Conscin  150
Conscin-cobaia  122
Constrangimento  105
Contraponto técnico  79
Convivência  102
Convivialidade sadia  102
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Coragem  97, 106
consciencial  100

Corrupção  94
Cosmoética  92, 94

individual  68
Cosmoética  150
Cosmoeticidade  150
Cosmovisão  127
Cotejo  105
Criticidade psicossomática  50
Criticismo  91
Criticofobia  97
Cronêmica  118
Curso

Conscin-Cobaia Voluntária do Cons-
cienciograma  122

grupocármico  150
intermissivo  150

D
Decidofobia  50, 97
Decisão  24, 101
Decisões  22
Definição pessoal  96
Demagogia  97
Depreensão  105
Dermatologias da consciência  151
Desassedialidade  93
Desassédio mentalsomático  107
Desassim  151
Desconflituosidade consciencial  97
Desejo  22
Desembaraçamento  90
Desempenho  130
Desperticidade  128, 151
Desperto   151
Desprendimento  102
Diagnóstico analítico  112
Dialética  97

argumentativa cosmoética  97
Dignidade  99
Dimener  151
Diminuição de perdas  106

Dinâmica
da ação grupal assistencial  113
parapsíquica  122

Discernimento  20, 22, 94
Discrição  96
Disfemismo  99
Dissimulação  98
Distimia  98
Docência conscienciológica  122
Dogmatismo  98
Domínio energético  53
Dupla evolutiva  151

E
Ectopia consciencial  98, 151
Egão  98
Egocarma  39, 151
Egocentrismo  98, 129
Egocídio  106
Egoísmo  49, 129
Embotamento  98
Encapsulamento

natural (sadio)  99
patológico  99

Energia  79, 81
Energossomática  120
Entrosamento  102
Enumerologia  152
Epicon  152
Equilíbrio  92
Erudição  107
Escrita  122
Esforços  95
Estabilidade emocional  102
Estado vibracional (EV)  152
Estagnação consciencial  99
Estigmatização  99
Ética  92
Eufemismo  99
Euforex  152
Euforin  152
Exemplarismo sadio  53
Existência holochacral  152
Existência trancada  152
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F

Falácias  99
Fascinação  99
Fato  131
Fechadismo  99
Fenomenologia  30
Flexibilidade pensênica  102
Fobias  51, 100
Foz do Iguaçu  112
Fraqueza  108

G

Ganhos secundários  51
Gestação consciencial  153
Grinvex  153
Grupalidade  153
Grupo  111

democrático  115
Grupocarma  153
Grupocarmalidade  116

H

Heterocorrupção  50, 94
Heteroimperdoador  101
Higidez pensênica  54
Higiene  93

consciencial  130
Hiperacuidade  103, 154
Hiperespaços conscienciais  154
Hipocrisia  100
Histrionismo  100
Holoautenticidade  124
Holocarma  154
Holochacra  154
Holochacralidade  154
Holomaturidade  154
Holopensene  154
Holorgasmo  154
Holossinceridade  99
Holossoma  154
Holossomática  154

Homeostase holossomática  155
Homo sapiens

intentus  21
serenissimus  33, 155

Honra  99

I
Imaturidades  100
Imparcialidade  108
Impedidor  124
Impulsividade  100
Inação  114
Inautenticidade  36, 49, 101
Incoerências  101
Incompléxis  155
Incorruptibilidade  94
Indecisão  101
Indisponibilidade  101
Indulgência  101
Infantilismo  101
Inflexibilidade pensênica  102
Instabilidade emocional  102
Intelectualidade  54
Inteligência evolutiva  31
Intenção  20

débil  86
grupal  35
individual  35
intrínseca  27

Intenção-ação  86, 111
grupal  111

Intencionalidade  48, 57, 79, 81, 111, 
118, 130

altruísta  77
assistencial  78
cosmoética  77, 124
evoluída  78
férrea  78
homeostática  58, 74
javalítica  78
libertária  78
lúcida  78
madura  77
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neutra  62, 74
nosográfica  59, 74, 129
ortopensênica  78
qualificada  125
sadia  77
serena  78
universalista  77

Intencionalismo  31
Intencionograma  38, 122
Intencionologia  30
Intencionometria  33
Interassistencialidade  138
Intercompreensão-intercooperação-in-

tercomunicação  113
Interdependência  95, 99
Interfusão holossomática  155
Intermissão  155

pós-somática  155
pré-somática  155

Intermissibilidade  155
Interprisão grupocármica  155
Intolerância  102
Intraconsciencialidade  155
Intrafisicalidade  155
Intrafisicologia  33
Intrusão

energética  155
espermática  155
holochacral  155
holossomática  155
interconsciencial  156
pensênica  156
psicossomática  156
volitiva  156

Inversor existencial  156
Invexibilidade  156
Invéxis  156
Irritabilidade  102
Isolacionismo  102

J
Jactância  102
Justificativas  51

L

Laboratório conscienciológico  122
Lavagem cerebral  51
Liberdade  93
Líder  114
Liderança  114
Lisura  103
Lucidez  24

M

Macro-PK destrutiva  156
Mandato pré-intrafísico  156
Manipulação consciencial  51

espúria  103
Maniqueísmo  103
Maquiavelismo  103
Mascaramento  103
Maturidade consciencial  100, 101
Maturidade integrada  156
Maxifraternismo  91
Maximetaintenção  128
Mecanismos de defesa do ego (MDE)  

51, 103
Megadecisão  128
Megadiscernimento  133
Megameta  156
Megameta(s)  27, 137

evolutivas  17
Megapoder  157
Megatrafar  157
Megatrafor  157
Melex  157
Melin  157
Mentalsoma  157
Mentalsomática  120
Microuniverso consciencial  157
Mimese cosmoética  157
Minimetaintenção  128
Mnemossoma  157
Mobilizações energéticas  96
Moderação  100
Monitoria extrafísica  157
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Monodotalidade consciencial  157
Moralidade  92
Moralismo  92
Moréxis  158
Movimento  99
Murismo  51

N

Neofilia  158

O

Objetividade  107
Objetivos  111
Ofiex  158
Omniquestionamento  96
Orgulho  105
Orientação  92
Orientador evolutivo  158
Ortointenção  87, 127, 128

P

Pangrafia  158
Paracérebro  158
Paracoma consciencial  158
Paradigma consciencial  158
Para-homem  159
Paralogismo  105
Paramulher  159
Parapatologia  89
Parapercepciograma  122
Parapsiquismo  54

cosmoético  131
Passes-para-o-escuro  159
Patologia  89
Pensene  159
Pensenedor  159
Pensene(s)  20, 118
Pensenidade  159
Pensenograma  122
Peremptoriedade  97
Perfeccionismo  105

Personalismo  106
Pesquisa sociométrica  116
Policarma  39, 159
Política  113
Ponderação  100
Porão consciencial  159
Posicionamentos  52
Posturas cosmoéticas  54
Posturas pensênicas  51
Pré-casal  160
Preceptoria conscienciométrica  122
Precognitarium  160
Predisposição  54
Preguiça  106
Pré-kundalini  160
Prepotência  106
Pré-serenão  160

intrafísico alternante  160
Presunção  93
Primener  160

a dois  160
Princípio

da reciprocidade  130
Processo

centrífugo  119
centrípeto  119
de coerentização da intenção  84

Procrastinação  106
Proéxis

avançada  160
Proéxis  160
Projeção

consciente (PC)  160
semiconsciente (PSC)  160

Projeciocrítica  161
Projeciografia  161
Projeciologia  161
Projecioterapia  161
Projetabilidade lúcida (PL)  161
Projetarium  161
Prolixidade  106
Proxêmica  119
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Psicossoma  161
Psicossomática  120
Pusilanimidade  106

Q
Qualidade

consciencial  77
do relacionamento  129
pensênica  107

Qualificação
da intenção  65
das intenções  26

Queixa  107

R
Racionalidade  92, 97, 99
Realismo  97
Recexibilidade  161
Recéxis  161
Reciclagem

parapsíquica  99
Reciclante existencial  161
Recin  52
Reeducação consciencial  105
Respeito consciencial  95
Responsabilidade  96
Retórica  107

cosmoética  107
Retrocognitarium  162
Robéxis  162

S
Sedução holochacral  162
Segunda intenção  137
Serenão  116, 162
Serialidade  162
Seriéxis  162
Sexossoma

feminino afrodisíaco  162
Sexossoma  162
Sinergismo vontade-intenção  87
Slow motion  92

Sociex  162
Socin  163
Sofisma  107
Soma  163
Somática  120
Subnível evolutivo  50
Superexposição  91
Superficialidade  107

T

Tacon  163
Tares  163
Taxologia  57
Taxonomia  57
Teática  107, 163
Técnica  68, 111, 114

da anotação assertiva  72
da autanálise da natureza intencional  

72
da Autorreflexão de 5 horas  122
da megadecisão intencional  44
da Qualificação da Intenção  68
do confor  122
do objetivo quanto à autocrítica  69
do Trafor  122

Teimosia  107
Tendenciosidade  108
Tenepes  163
Teoria Finalista da Ação  31
Terapia  108
Tolerância  102
Trafar  164
Trafor  164
Tríade da erronia  108
Tridotalidade consciencial  164

V

Vaidade  105
Valores  115
Valorização consciencial  95
Varejismo consciencial  164
Veículos de manifestação  120
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Verbação  51, 164
Vergonha  94
Vírus da Socin  164
Visão  131

panorâmica  107
Visibilidade  97
Vivência pessoal (VP)  164
Volição  54
Voliciologia  130

Voliciontencionalidade  86
Vontade  20, 21, 49, 54, 86, 125, 130, 

137
débil  108
desgovernada  86
inquebrantável  108

W
Waldo Vieira  18, 25, 33
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Instituições  
Conscienciocêntricas (ICs)

ICs. As Instituições Conscienciocêntricas (ICs) são organiza ções cujos obje-
tivos, metodologias de trabalho e modelos organizacio nais estão funda men tados no 
Paradigma Consciencial. A atividade principal das ICs é apoiar a evo lução das cons-
ciências através da tarefa do esclarecimento pauta da pelas verdades rela tivas de ponta, 
encontradas nas pesquisas no campo da Ciência Conscienciologia e es pe cialidades.

Voluntariado. Todas as Instituições Conscienciocêntricas são asso ciações 
in dependentes, de caráter privado, sem fins de lucro e man tidas predominantemente 
pelo trabalho voluntário de professores, pes quisadores, administradores e profis-
sionais de diversas áreas.

CCCI. O conjunto das Instituições Conscienciocêntricas e dos voluntários 
da Conscienciologia no planeta compõe a Comunidade Cons cienciológica Cosmo ética 
Internacional (CCCI) formada atualmen te por 24 ICs, incluindo a Asso ciação Inter-
nacional Editares.

AIEC  –  Associação  Internacional  para  Expansão  da  Conscienciologia
Fundação: 22/04/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 111, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1411
Site: www.worldaiec.org
Contato: aiec.comunicacao@gmail.com
Campus Discernimentum: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 201
Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1400
Contato: contato@discernimentum.org

APEX  –  Associação  Internacional  da  Programação  Existencial
Fundação: 20/02/2007
Sede: Rua da Cosmoética, 1.635, Cognópolis, Caixa Postal 921, Centro 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-755
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511
Site: www.apexinternacional.org
Contato: contato@apexinternacional.org 

ARACÊ  –  Associação  Internacional  para  Evolução  da  Consciência
Fundação: 14/04/2001
Campus ARACÊ: Rota do Conhecimento, Km 7, acesso pela BR-262 
Km 87, Distrito de Aracê, Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil
Endereço para correspondência: Caixa Postal 110, Pedra Azul 
Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, CEP: 29278-000
Tel.: +55 (27) 9739-2400
Site: www.arace.org
Contato: associacao@arace.org
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ASSINVÉXIS  –  Associação  Internacional  de  Inversão  Existencial
Fundação: 22/07/2004
Campus de Invexologia: Av. Maria Bubiak, 1.100, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-728 
Tel.: +55 (45) 3525-0913 
Site: www.assinvexis.org
Contato: contato@assinvexis.org 

ASSIPI  –  Associação  Internacional  de  Parapsiquismo  Interassistencial
Fundação: 29/12/2011
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 212, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (11) 2102-1421 – VOIP: +55 (45) 4053-9818
Site: www.assipi.org
Contato: assipi@assipi.com

CEAEC  –  Associação  Internacional  do  Centro  de  Altos  Estudos   
da  Conscienciologia

Fundação: 15/07/1995
Sede: Rua da Cosmoética, 1.635, Cognópolis, Caixa Postal 921, Centro
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-755
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax:+55 (45) 3525-5511
Site: www.ceaec.org 
Contato: ceaec@ceaec.org 

COMUNICONS  –  Associação  Internacional  de  Comunicação  Conscienciológica
Fundação: 24/07/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 206, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1409
Site: www.comunicons.org.br
Contato: comunicons@comunicons.org 

CONSCIUS  –  Associação  Internacional  de  Conscienciometria  Interassistencial
Fundação: 24/02/2006
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, casa 352, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1460
Site: www.conscius.org.br 
Contato: conscius@conscius.org.br 

CONSECUTIVUS  –  Associação  Internacional  de  Pesquisas  Seriexológicas   
e  Holobiográficas

Fundação: 14/12/2014
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, Casa 351, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 9807-1320
Site: www.consecutivus.com.br
Contato: consecutivus@consecutivus.com.br
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COSMOETHOS  –  Associação  Internacional  de  Cosmoeticologia
Fundação: 03/10/2015
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, Sala 104, Cosmoethicarium Cognópolis 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: 55 (45) 9 9921 4122
Site: www.cosmoethos.org.br
Contato: contato@cosmoethos.org.br

ECTOLAB  –  Associação  Internacional  de  Pesquisa  Laboratorial  em  Ectoplasmia  e  
Paracirurgia

Fundação: 14/07/2013
Sede: Avenida Felipe Wandscheer, 6.200, sala 105, Cognópolis
Foz do Iguaçu, PR, Brasil, CEP: 85856-750
Telefone: +55 (45) 2102-1427
Site: www.ectolab.org
Contato: ectolab@ectolab.org

EDITARES  –  Associação  Internacional  Editares
Fundação: 23/10/2004
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 107, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1407 
Site: www.editares.org.br
Contato: editares@editares.org 

ENCYCLOSSAPIENS  –  Associação  Internacional  de  Enciclopediologia  
Conscienciológica

Fundação: 21/12/2013
Sede: Rua da Cosmoética, 1.635, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-755, Caixa Postal 921 
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511 
Site: www.encyclossapiens.org
Contato: contato@encyclossapiens.org

EVOLUCIN  –  Associação  Internacional  de  Conscienciologia  para  Infância
Fundação: 09/07/2006
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, Cognópolis 
Foz do Iguaçu, Paraná, Bra sil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 9909-6129
Site: www.evolucin.org
Contato: evolucin@gmail.com

IC TENEPES – Associação Internacional de Tenepessologia
Fundação: 11/06/2016
Sede: Felipe Wandscheer 6.200, Sala 205, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 9131-2855
Site: www.ictenepes.org
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IIPC  –  Instituto  Internacional  de  Projeciologia  
e  Conscienciologia

Fundação: 16/01/1988
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 103, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1448
Site: www.iipc.org.br
Contato: iipc@iipc.org.br
Campus de Pesquisas IIPC: Estrada do Universalismo, 1.177
Sampaio Correa, Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 28997-970
Tel.: +55 (22) 2654-1186
Contato: campussaquarema@iipc.org

INTERCAMPI  –  Associação  Internacional  dos  Campi  de  Pesquisas  da  Conscienciologia
Fundação: 23/07/2005
Sede: Av. Antonio Basílio, 3006, sala 602, Lagoa Nova 
Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59056-005
Tel.: +55 (84) 3211-3126
Site: www.intercampi.org
Contato: intercampi@intercampi.org

INTERPARES  –  Associação  Internacional  de  Aportes Interassistenciais
Fundação: 15/05/2016
Sede: Rua da Cosmoética, 1635, sala 11, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-755
Tel.: +55 (45) 3525-2652
Site: www.interpares.org.br
Contato: aslascani@yahoo.com.br

JURISCONS  –  Associação Internacional  de  Paradireitologia
Fundação: 25/04/2015
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 350 A, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Site: www.juriscons.org
Contato: juriscons@juriscons.org

OIC  –  Organização  Internacional  de  Consciencioterapia
Fundação: 06/09/2003
Campus OIC: Av. Felipe Wandscheer, 5.935, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 3025-1404 / 2102-1402
Site: www.oic.org.br
Contato: aco@oic.org.br 

ORTHOCOGNITIVUS – Associação Internacional para Implantação da Cognópolis em SC
Fundação: 18/05/2018
Sede: Av. Mal. Castelo Branco, 65, Sala 1111, Torre II, Campinas, São José, Santa Catarina, 
Brasil, CEP: 88101-020
Tel.: +55 (48) 99845-9931
Site: www.cognopolis-sc.org
Contato: contato@cognopolis-sc.org
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REAPRENDENTIA  –  Associação  Internacional  de  Parapedagogia  e  Reeducação  
Cons ciencial

Fundação: 21/10/2007
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.560, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Site: www.reaprendentia.org
Contato: contato@reaprendentia.org.br

UNICIN  –  União  das  Instituições  Conscienciocêntricas  Internacionais
Fundação: 22/01/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 105, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856-750
Tel.: +55 (45) 2102-1405
Site: www.unicin.org
Contato: unicin@unicin.org 

UNIESCON  –  União  Internacional  de  Escritores  da  Conscienciologia
Fundação: 23/11/2008
Sede: Rua da Cosmoética, 1.635, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85853-755
Tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax:+55 (45) 3525-5511
Site: www.uniescon.org
Contato: uniescon.ccci@gmail.com
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Títulos  Publicados  pela  Editares

AUTOR TÍTULO
Adriana Kauati SÍNDROME  DO  IMPOSTOR

Adriana Lopes SENSOS  EVOLUTIVOS  E  CONTRASSENSOS  
REGRESSIVOS

Alessandra Nascimento / 
Felix Wong (Orgs.) CONSCIENCIOLOGIA   É  NOTÍCIA   –   PROJECIOLOGIA

Alexandre Nonato JK  E  OS  BASTIDORES  DA  CONSTRUÇÃO  DE  
BRASÍLIA

Alexandre Nonato et. al. ACOPLAMENTO  ENERGÉTICO
Alexandre Nonato et. al. INVERSÃO  EXISTENCIAL

Alexandre Zaslavsky 
(editor).

INTERPARADIGMAS N.1 – Princípio da Descrença
INTERPARADIGMAS N.2 – Parapercepciologia 
INTERPARADIGMAS N.3 – Pesquisa da Autoconsciência 
INTERPARADIGMAS N.4 – Diálogos Interparadigmáticos
INTERPARADIGMAS N.5 – Precursores Interparadigmáticos

Aline Niemeyer MEGAPENSENES  TRIVOCABULARES  DA  
INTERASSISTENCIALIDADE

Aline Niemeyer /  
Lilian Zolet TÉCNICAS  BIOENERGÉTICAS  PARA  CRIANÇAS

Almir Justi, Amin Lascani  
e Dayane Rossa COMPETÊNCIAS  PARAPSÍQUICAS 

Alzemiro Rufino de Matos VIDA:  OPORTUNIDADE  DE  APRENDER
Alzira Gesing INTENÇÃO
Ana Luiza Rezende (et al) MANUAL DO ECP2
Ana Seno COMUNICAÇÃO  EVOLUTIVA
Anália Rosário Lopes / 
Myriam Sanchez /  
Rita Sawaya

DICIONÁRIO  DE  TECAS  DA  HOLOTECOLOGIA

Antonio Fontenele DECISÕES EVOLUTIVAS
Antonio Pitaguari / 
Marina Thomaz

REDAÇÃO  E  ESTILÍSTICA  
CONSCIENCIOLÓGICA

Arlindo Alcadipani ITINERÁRIO  EVOLUTIVO  DE  UM  RECICLANTE
Bárbara Ceotto DIÁRIO  DE  AUTOCURA
Caio Polizel (Org.) DIRETRIZES DA AUTOGESTÃO EXISTENCIAL

Cesar Cordioli

CALEPINO CONSCIENCIOLÓGICO – COLETÂNEA DE 
APONTAMENTOS PRÓ-EVOLUTIVOS
CONSCIENCIOLOGIA: BREVE INTRODUÇÃO 
À CIÊNCIA DA CONSCIÊNCIA

Cesar Machado
ANTIVITIMIZAÇÃO
PROATIVIDADE  EVOLUTIVA

Cesar Machado / 
Stéfani Sabetzki HUMANIZAÇÃO  PARAPSÍQUICA NA UTI

Cirleine Couto
CONTRAPONTOS  DO  PARAPSIQUISMO
INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  COTIDIANA

Dalva Morem SEMPRE  É  TEMPO
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Dayane Rossa OPORTUNIDADE  DE  VIVER

Débora Klippel
O  PEQUENO  PESQUISADOR:  
MULTIDIMENSIONALIDADE

Dulce Daou
AUTOCONSCIÊNCIA  E  MULTIDIMENSIONALIDADE
VONTADE:  CONSCIÊNCIA  INTEIRA

Eduardo Martins HIGIENE  CONSCIENCIAL
Eliana Manfroi ANTIDESPERDÍCIO  CONSCIENCIAL
Fernando R. Sivelli / 
Marineide C. Gregório

AUTOEXPERIMENTOGRAFIA  PROJECIOLÓGICA

Flavia Rogick
MUDAR  OU  MUDAR
CONSCIÊNCIA CENTRADA  NA  ASSISTÊNCIA

Flavio Amado TEÁTICAS  DA  TENEPES

Flávio Buononato

ANUÁRIO  DA  CONSCIENCIOLOGIA  2012
ANUÁRIO  DA  CONSCIENCIOLOGIA  2013
FATOS  E  PARAFATOS  DA  COGNÓPOLIS  FOZ  DO 
IGUAÇU

Flávio Monteiro e Pedro 
Marcelino

CONS  –  COMPREENDENDO NOSSA EVOLUÇÃO

Graça Razera HIPERATIVIDADE  EFICAZ
Guilherme Kunz MANUAL  DO  MATERPENSENE

Isabel Manfroi
O  EMPREENDEDORISMO  REURBANIZADOR  DE  
HÉRCULES  GALLÓ  E  WALDO  VIEIRA

Jacqueline Nahas / 
Pedro Fernandes

HOMO  LEXICOGRAPHUS

Jayme Pereira
BÁRBARAH  VAI  À  ESTRELA
PRINCÍPIOS  DO  ESTADO  MUNDIAL  
COSMOÉTICO

João Aurélio /
Kátia Arakaki

COGNÓPOLIS  FOZ:  UM  LUGAR  PARA  SE  
VIVER

João Paulo Costa / 
Dayane Rossa

MANUAL  DA  CONSCIN-COBAIA

João Ricardo Schneider HISTÓRIA  DO  PARAPSIQUISMO

Jovilde Montagna
VIVÊNCIAS  PARAPSÍQUICAS  DE  UMA  
PEDIATRA

Julieta Mendonça MANUAL  DO  TEXTO  DISSERTATIVO

Julio Almeida
QUALIFICAÇÃO  AUTORAL
QUALIFICAÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA

Kátia Arakaki
ANTIBAGULHISMO  ENERGÉTICO  –  MANUAL
AUTOFIEX:  TEÁTICA  DO  OFIEXISTA  WALDO  VIEIRA
VIAGENS  INTERNACIONAIS

Laura Sánchez
LASTANOSA:  MEMÓRIA  E  HISTÓRIA  DO  
INTELECTUAL  E HOLOTECÁRIO  DO  SÉCULO  XVII

Lilian Zolet PARAPSIQUISMO  NA  INFÂNCIA
Lilian Zolet /  
Flávio Buononato

MANUAL  DO  ACOPLAMENTARIUM

Lilian Zolet / 
Guilherme Kunz ACOPLAMENTARIUM:  PRIMEIRA  DÉCADA
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Lourdes Pinheiro / 
Felipe Araújo

DICIONÁRIO  DE  VERBOS  CONJUGADOS  DA  LÍNGUA  
PORTUGUESA

Luciana Lavôr (Org.) I  NOITE  DE  GALA  MNEMÔNICA
Luciano Vicenzi CORAGEM  PARA  EVOLUIR  
Lucy Lutfi VOLTEI  PARA  CONTAR
Luiz Bonassi PARADOXOS

Mabel Teles
PROFILAXIA  DAS  MANIPULAÇÕES  
CONSCIENCIAIS
ZÉFIRO

Málu Balona
AUTOCURA  ATRAVÉS  DA  RECONCILIAÇÃO
SÍNDROME  DO  ESTRANGEIRO  

Marcelo da Luz ONDE  A  RELIGIÃO  TERMINA?
Maria Helena Lagrota MINHAS  QUATRO  ESTAÇÕES
Maria Thereza Lacerda A  PEDRA  DO  CAMINHO
Marilza de Andrade PROJEÇÕES  ASSISTENCIAIS
Marina Thomaz /  
Antonio Pitaguari (Orgs.) TENEPES:  ASSISTÊNCIA  INTERDIMENSIONAL  LÚCIDA

Marta Ramiro MANUAL  DA  TÉCNICA  DA  RECÉXIS

Maximiliano Haymann
PRESCRIÇÕES  PARA  O  AUTODESASSÉDIO
SÍNDROME  DO  OSTRACISMO

Miguel Cirera EVOLUCIÓN  DE  LA  INTELIGENCIA  
PARAPSÍQUICA

Moacir Gonçalves / 
Rosemary Salles DINÂMICAS  PARAPSÍQUICAS

Osmar Ramos Filho CRISTO  ESPERA  POR  TI  (Edição Comentada)
Paulo Mello EVOLUTIVIDADE PLANEJADA
Phelipe Mansur EMPREENDEDORISMO  EVOLUTIVO
Reinalda Fritzen CAMINHOS  DE  AUTOSSUPERAÇÃO

Ricardo Rezende VOLUNTARIADO CONSCIENCIOLOGICO 
INTERASSISTENCIAL

Roberto Leimig VIDAS  DE  NATURALISTA
Rodrigo Medeiros CLARIVIDÊNCIA

Rosa Nader
AUTODESREPRESSÃO
MANUAL  DE  VERBETOGRAFIA

Roseli Oliveira DICIONÁRIO  DE  EUFEMISMOS  DA  LÍNGUA  
PORTUGUESA

Rosemary Salles
CONSCIÊNCIA  EM  REVOLUÇÃO
CONCIENCIA  EN  REVOLUCIÓN

Sandra Tornieri MAPEAMENTO  DA  SINALÉTICA  ENERGÉTICA  
PARAPSÍQUICA

Selma Prata O  CÉREBRO  ENVELHECE  E  O  PARACÉREBRO  
ENRIQUECE

Silda Dries TEORIA  E  PRÁTICA  DA  EXPERIÊNCIA  FORA  DO  
CORPO

Tathiana Mota CURSO  INTERMISSIVO

Tatiana Lopes DESENVOLVIMENTO  DA  PROJETABILIDADE  
LÚCIDA
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Tony Musskopf AUTENTICIDADE  CONSCIENCIAL
Vera Hoffmann SEM  MEDO  DA  MORTE
Vera Tanuri PERDÃO
Wagner Alegretti RETROCOGNIÇÕES
Wagner Strachicini CONSCIÊNCIA ANTIDOGMÁTICA

Waldo Vieira

500  VERBETÓGRAFOS  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  
CONSCIENCIOLOGIA
700  EXPERIMENTOS  DA  CONSCIENCIOLOGIA
DICIONÁRIO  DE  ARGUMENTOS  DA  
CONSCIENCIOLOGIA
DICIONÁRIO  DE  NEOLOGISMOS  DA  
CONSCIENCIOLOGIA
ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA
HOMO  SAPIENS  PACIFICUS
HOMO  SAPIENS  REURBANISATUS
LÉXICO  DE  ORTOPENSATAS
MANUAL  DA  DUPLA  EVOLUTIVA 
MANUAL  DA  PROÉXIS  
MANUAL  DA  TENEPES  
MANUAL  DOS  MEGAPENSENES  
TRIVOCABULARES
NOSSA  EVOLUÇÃO
O  QUE  É  A  CONSCIENCIOLOGIA
PROJECIOLOGIA
PROJEÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA

Site da Editora: 
www.editares.org.br



1. Área da Pesquisa: 

Este livro pesquisa temas da  
CONSCIENCIOMETRIA 

especialidade da Conscienciologia.

2. Princípio da Descrença: 

Não acredite em nada, nem mesmo  
nas informações expostas neste livro,  

o inteligente é fazer pesquisas  
pessoais sobre os temas.
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