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Resumo:
Este artigo reúne conceitos-chave advindos da análise de práticas descritas por pesquisadores que nas suas publicações mencionaram formas adotadas na autoavaliação
consciencial aplicada conscienciometricamente ou de metodologias para tal, conjugadas com atuações práticas na condição de conscienciômetra docente no subsídio à autoconscienciometria dos discentes e experimentações pessoais da autora. O objetivo
é evidenciar o processo da abordagem conscienciométrica com ênfase nas etapas do
seu transcurso, bem como características usualmente associadas a elas. O artigo fornece um panorama geral com base teática e uma posição contributiva ao incremento da
compreensão do corpus da Conscienciometrologia, expansão do entendimento da Epistemologia conscienciometrológica e, sobretudo, para registro do seu modus faciendi
metodológico e particularidades que podem ampliar a compreensão das inter-relações
interdisciplinares.
Abstract:
This article brings together key concepts arising from the analysis of practices de scribed by researchers mentioning ways they have been adopted in conscientiometrically applied consciential self-assessment or methodologies for this purpose, combined
with practical actions taken as a conscientiometrist instructor in subsidizing students'
self-conscientiometry, and personal experimentations from the author. The objective is
to highlight the process of the conscientiometric approach with an emphasis on its
stages, as well as on characteristics usually associated with them. The article provides
a general overview with a theorice basis and a contributory stance towards increasing
the comprehension of the corpus of conscientiometrology, expanding the understanding of conscientiometrological epistemology and, above all, registering its methodological modus faciendi and particularities that can expand the understanding of interdisciplinary interrelationships.
Resumen:
Este artículo reúne conceptos-claves derivados del análisis de prácticas descriptas
por investigadores que en sus publicaciones mencionan formas adoptadas en la autoevalución conciencial aplicada concienciometricamente o metodologías para tal, conjugadas con actuaciones prácticas en la condición de concienciómetra docente en el subsidio a la autoconcienciometría de los estudiantes y experimentos personales de la
autora. El objetivo es evidenciar el proceso de abordaje concienciométrico con énfasis
en las etapas de su transcurso, así como características usualmente asociadas a ellas. El
artículo presenta un panorama general con base teáctica y una posición contributiva al
incremento de la comprensión del corpus de la Concienciometrología, expansión del
entendimiento de la Epistemología concienciometrológica y, sobre todo, para registro
de su modus faciendi metodológico y particularidades que pueden ampliar la comprensión de las interrelaciones interdisciplinares.
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INTRODUÇÃO
Motivação. Este trabalho tem em vista a contribuição em duas vertentes: 1. Em estudos para fortalecer
teáticas da Conscienciometrologia conforme explicitado por Vieira (2018, p. 13.330 a 13.334) no verbete Interrelações Interdisciplinares; 2. Contribuição para aprofundamento quanto às proposições científicas conscienciometrológicas, abarcando a autopesquisa da Consciência Poliédrica (Vieira, 2018, p. 6.553 a 6.555).
Desenvolvimento. Diante dos intentos pesquisísticos optou-se por focar nas bases conceituais e em
práticas da Conscienciometrologia para fundamentar as etapas do processo de facilitação e realização da
conscienciometria.
Objetivo. O propósito é evidenciar as etapas da abordagem conscienciométrica, fundamentadas em autovivências experienciadas e parapercepções da autora na condição de conscienciômetra e autopesquisadora.
Metodologia. Para a elaboração do artigo foi realizado levantamento bibliográfico da Conscienciologia
pertinente ao tema, analisado em confronto com a teática pessoal da autora. Decorre de experiências de cons cienciômetra na prática parapedagógica de subsídios à autoconscienciometria dos discentes e de experimentações pessoais enquanto autopesquisadora.
Organização. O artigo segue organizado em duas seções:
1. Contexto e Conceitos da Conscienciometrologia. Contextualiza e apresenta conceitos específicos da
Conscienciometrologia visando elucidar termos usuais no exercício da conscienciometria.
2. Teática da Conscienciometria. Discorre sobre publicações anteriores que abordam a respeito de processos de autoavaliação e metodologia de práticas características da conscienciometria e, em seguida, propõe
abordagem conscienciométrica discriminada em 7 etapas.

I. CONTEXTO E CONCEITOS DA CONSCIENCIOMETROLOGIA
Elucidação. A seguir, são feitas apreciações contextualizando meios e conceitos relacionados à teática
da Conscienciometrologia.
Especialidade. A Conscienciometrologia é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao estudo das
medidas conscienciológicas, de acordo com o paradigma consciencial para avaliar o nível de holomaturidade
da consciência poliédrica.
Nomenclatura. Originalmente, em Vieira (1999, p. 38), a Conscienciometrologia foi nomeada “Conscienciometria”, porém, a partir do lançamento da Enciclopédia da Conscienciologia em 2006, tal nomenclatura foi modificada posteriormente quando por orientação do próprio propositor passou-se a adotar o sufixo
“logia” em todas as especialidades conscienciológicas.
Conscienciometria. Ao ser adotada a palavra Conscienciometrologia para nomear a especialidade conscienciológica, o termo conscienciometria passou a ser utilizado com o significado relacionado a atividades
conscienciometrológicas ou conscienciométricas.
Conscienciograma. O Conscienciograma (Vieira, 1996) é o instrumento principal da Conscienciometrologia, com 2.000 questões distribuídas em 10 seções contendo cada uma 10 Folhas de Avaliação (FA), as
quais contemplam qualidades ínsitas à seção na qual ela está inserida, apresentando 20 itens e questões asso ciadas com atributos relativos à qualidade da FA e um determinado assunto-chave.
Inserção. Vieira (1999, p. 37 a 43) apresentou as 70 especialidades-base da Conscienciologia sistematizadas em um quadro sinóptico, constante no Anexo I, ao final do artigo, no qual pode-se observar que
Oliveira, Nilse. Etapas da Abordagem Conscienciométrica.

Conscientia, 25(3): 335-345, jul./set., 2021

337
a Conscienciometrologia está na 4ª ordem lógica, inserida na Holomaturologia, sob o espectro da Evoluciologia que, ao lado da Holossomatologia, representam as duas macroespecialidades da Pensenologia, a especialidade master. Na terceira ordem, do lado anterior da Holomaturologia encontram-se a Experimentologia
e a Holocarmologia.
Meta. Vieira (2003, p. 449), ressalta que a meta básica da Conscienciometria consiste na identificação
das aptidões evolutivas da consciência e no estabelecimento da educação autoprogramada para promover
a evolução consciencial.
Essência. No verbete Base da Conscienciologia, introduzido na Enciclopédia da Conscienciologia em
23.08.2009, Vieira (2018, p. 4.596), expressa assim: “tendo em vista a Conscienciometrologia, o estudo da
consciência na abordagem integral, holossomática, multidimensional, bioenergética, projetiva, autoconsciente e cosmoética, é a essência da Conscienciologia”.
Unidade. “A unidade de medida ou de trabalho dentro da Conscienciometria é o autodiagnóstico” (Vieira, 2003, p. 449).

Resultado. O autodiagnóstico nesse contexto é sinônimo de síntese conscienciométrica que, conforme
definido em Costa (2018, p. 20.959), consiste no resultado ou conclusão da análise auto e heteroconscienciométrica realizada pela conscin utilizando técnicas da Conscienciometrologia.
Exemplologia: “minissíntese conscienciométrica = a identificação de minitrafor e minitrafar conscienciais; maxissíntese conscienciométrica = a identificação do megatrafor e do megatrafar conscienciais; megassíntese conscienciométrica = a elaboração do mapa conscienciométrico complexo da consciência” (Costa,
2018, p. 20.961).
Referencial. A síntese conscienciométrica (autodiagnóstico), decorre da investigação e análise de amostragem das reações e da Perfilologia pessoal, para identificar os traços intraconscienciais atuantes de modo
traforista, trafarista ou trafalista e aferi-los em cotejo com os atributos da Escala Evolutiva das Consciências
(Vieira, 2003, p. 198) em 14 patamares, para discernir o patamar da evolutividade, pela autavaliação evolutiva (Vieira, 2018, p. 2.321), conforme a faixa conscienciológica (Vieira, 2018, p. 10.796).
Perfilologia. Conforme Vieira (2018, p. 17.211 a 17.214), a Perfilologia se dedica ao estudo específico
das teáticas dos perfis manifestados pelas consciências nos quais se incluem trafores e trafares, inteligência
evolutiva, nível cognitivo, temperamento e demais características sinalizadoras da singularidade das cons ciências, conscins e consciexes. Trata-se de especialidade que se vincula à Conscienciometrologia.
Indicador. Para a identificação do perfil consciencial utilizan-se indicadores conscienciométricos, os
quais consistem em parâmetros referenciais para proceder autoavaliação evolutiva, por meio de aferiçãoqualiquantitativa técnica quanto ao autodesempenho consciencial.
Exemplos. Em verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, Denk (2019) enumera 71 medições de
avaliação consciencial e respectivas variáveis qualiquantitativas, dentre as quais eis 2 para exemplificação:
1. Autoprodumetria: o nível da eficácia dos objetivos; as produções evolutivas. 2. Temperamentometria: o nível das reações comportamentais e emocionais; a análise da personalidade; a refutação inteligente.
Benefícios. No exercício da conscienciometria ocorrem múltiplas benesses intraconscienciais, dentre
elas a autocompreensão ampliada das próprias conquistas evolutivas, natural entendimento íntimo de travões
e vulnerabilidades e vislumbre de aspectos a investir para o avanço da maturidade consciencial. Esses fatores
promovem elevação no nível de homeostase geral, conforme explana Vieira (2018, p. 12.136 a 12.139).
Cooperação. Os efeitos homeostáticos são alcançados pela conscientização íntima da própria consciência pela prática da Conscienciometrologia, a qual pode, pela interconexão pontual com outras especialidades
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conscienciológicas de modo intercooperativo por vieses de inter-relações interdisciplinares (Vieira, 2018,
p. 13.330).
Contribuição. Embora a efetividade positiva das práticas conscienciometrológicas seja inerente à conscientização pessoal da conscin autoavaliada, ela pode receber aportes contributivos pelo subsídio à autoconscienciometria (Oliveira, 2019), realizado com base no autodiscernimento e intencionalidade cosmoética
pelo olhar conscienciométrico (Daroit, 2018, p. 15.904 a 15.908). Nesse sentido, ocorrem as atividades parapedagógicas oferecidas pela Associação Internacional da Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS).
Recursos. Um manancial de técnicas e instrumentos de pesquisa aplicáveis na conscienciometria estão
disponíveis no rol de recursos das especialidades conscienciológicas e, ainda, outros podem ser criados de
acordo com as circunstâncias e os objetivos.
Técnicas. Existem inúmeras técnicas aplicáveis às etapas da abordagem conscienciométrica sendo que
outras podem ser criadas ou adaptadas. Nos objetivos do presente artigo não há intuito de mencionar técnicas
específicas e sim ater-se à natureza delas.
Exemplos. Dentre as inúmeras técnicas possíveis de serem aplicadas, podem-se citar diversas delas rela cionadas à utilização do Conscienciograma e outras, por exemplo, estas duas: a técnica do autovivenciograma (Stédile & Facury, 2010, p. 100 a 109) e a técnica do autoinventariograma (Fonseca, 2018, p. 21.638
a 21.645).
Instrumentos. Igualmente às técnicas, existem múltiplos instrumentos que podem ser criados, adaptados ou exclusivos para abordagem conscienciométrica, a exemplo das planilhas adotadas nos cursos da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), além do Conscienciograma,
do gráfico autoconscienciométrico detalhado por Bonassi (2011, p. 105 a 118) e, também, outros instrumentos identificados no projeto proposto por Zaslavsky & et al (2020, p. 123 a 135).
Abordagem. No processo de aprofundamento para se chegar à autoconscienciometria, dá-se a abordagem conscienciométrica, considerando os conceitos e contexto da Conscienciometrologia:
Definologia. A abordagem conscienciométrica é o conjunto de procedimentos técnicos pelos quais o conscienciômetra sonda, ausculta, raciocina, interpreta e pondera sobre a realidade consciencial em análise, objetivando auxiliar a mensuração pela própria conscin motivada, considerando traços-força a reforçar (autotrafores), traços-fardo a superar (autotrafares) e traços faltantes a desenvolver (autotrafais), em prol da homeostase holossomática
autevolutiva (Oliveira, 2018, p. 47).

Embasamento. Nesta seção foi apresentado o arcabouço das principais conceituações ínsitas às práticas
atuais da Conscienciometrologia (Ano-base: 2020), buscando-se assentar conceituações para propiciar compreensão das suas bases metodológicas.

II. TEÁTICA DA CONSCIENCIOMETRIA
BASES METODOLÓGICAS
Caracterologia. Nas abordagens conscienciométricas, alinhadas e fundamentadas ao paradigma consciencial, destacam-se, dentre outras, as 7 características a seguir expostas em ordem alfabética:
1. Autoquestionamento. Em conformidade com Vieira (2003, p. 449), a Conscienciometrologia tem por
objetivo estabelecer critérios para avaliar a conduta da consciência por meio de baterias de testes pelos quais
é possível traçar o perfil da conscin perante os seus autodesempenhos multidimensionais.
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2. Cosmoeticidade. Concernente à Comunicologia, os termos utilizados devem ser precisos na informação de modo a se evitar informação inadequada, subinformação ou desinformação e não transmitir conteúdo
que promova estupro evolutivo. “O limite adequado da forma define se os meios justificam os fins” (Vieira,
2018, p. 6.407).
3. Criticidade. Dar resposta às questões das folhas de avaliação é o recurso mais prático para a categorização conscienciométrica, com autocriticidade máxima quanto às próprias condições e conquistas evolutivas
(Vieira, 2014a, p. 486).
4. Detalhismo. “Será sempre inteligente o estudo do detalhismo aplicado à Holomaturologia” (Vieira,
2003, p. 1.097).
5. Exaustividade. Vieira (2003, p. 519), em frase enfática, reforça: a técnica da exaustividade lógica
quando criticamente aplicada à conscienciometria acompanhada de avaliações detalhistas, aponta traços intraconscienciais, minis e megas.
6. Fatuística. Nas mensurações ínsitas à Conscienciometrologia é fundamental averiguar casuísticas
pessoais, ocorrências autovivenciadas, com base principalmente em fatos autovivenciais para tirar conclusões apropriadas (Vieira, 2014a, p. 69).
7. Tecnicidade. Quanto à base dos procedimentos correlatos à conscienciometria é notório o padrão técnico, valendo-se da Racionalidade Paracientífica (Vieira, 2018, p. 18.770 a 18.775).
PRECEDENTES
Contribuição. As pioneiras publicações de Zaslavsky (2018, 2019 e 2020) são relevantes para a compreensão teática quanto ao método científico da Conscienciologia e motivaram o presente trabalho, não no
sentido de tratar de modo direto a teoria metodológica mas, por despertar o interesse em contribuir na solidi ficação de bases da cientificidade conscienciológica, aliado à atuação da autora em práticas da Conscienciometrologia, a partir do registro e de análise do processo teático vigente.
Referências. Existem trabalhos expressivos publicados na Conscienciologia, especialmente relativos
à autopesquisa e à prática conscienciometrológica. Contudo, verifica-se a importância de ampliar a explicitação quanto aos conceitos e fundamentos, embora nesse sentido se destaquem as 4 publicações com base metodológica, relacionadas a seguir em ordem cronológica de publicação, seguidas por breve observação.
1. Autoanálise. Bonassi (2001), com o objetivo de exemplificar a análise da consciência por ela mesma,
detalha a utilização do Conscienciograma, propõe técnicas em etapas para análise rápida e aprofundada nas
respostas aos 2.000 itens do livro e, além de outras teáticas conscienciometrológicas, especifica 4 etapas:
compreensão, casuística pessoal, perguntas com respostas para si mesmo e pontuação.
Observação. As fases, etapas e outros conteúdos propostos por Bonassi trouxeram extraordinária contribuição para o entendimento e a aplicação da Conscienciometrologia e os efeitos dela decorrentes, além da
mera metrificação. Porém, em si, está circunscrito à utilização do Conscienciograma; não contempla a aplicação ou a adoção de outros recursos passíveis à abordagem conscienciométrica.
2. Autoavaliação. Sprenger & et al (2001) estabelece correlação com a avaliação empresarial e, com
considerações argumentadas quanto ao paradigma consciencial, estabelece parâmetros em 7 etapas de base
metodológica na prática da autoavaliação no contexto holossomático, pluriexistencial e multidimensional
para determinar o nível evolutivo pessoal.
Observação. O referido trabalho é pertinente à Conscienciometrologia, embora interpole e subverta alguns conceitos, por exemplo, citar a autopesquisa como instrumento da conscienciometria em etapa da Cons Oliveira, Nilse. Etapas da Abordagem Conscienciométrica.
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ciencioterapia. Contudo, tem o mérito pioneiro de indicar 7 etapas para a organização metodológica da autoavaliação consciencial, mesmo que elas possam necessitar de adaptações.
3. Cosmoeticometria. Nader e Schmit (2003) descrevem e exemplificam um método denominado Cosmoeticometria desenvolvido em 5 fases, sendo a primeira delas a compreensão máxima do tema pesquisado
com utilização do Conscienciograma, seguida pela autoanálise, autoprescrição e autoprofilaxia, autodiag nóstico com a discriminação dos traços e aprofundamento com a produção de gescon tarística.
Observação. A proposição do método Cosmoeticometria, em uma sequência lógica ilustra fundamentalmente meios e práticas da conscienciometria e extrapola a abordagem puramente conscienciometrológica.
No âmbito da Cosmoeticologia, abarca também objetivos da Consciencioterapeuticologia e adentra a Recinologia, ilustrando a prática das inter-relações entre as disciplinas conscienciológicas nas autopesquisas.
4. Metodologia. Simões & Araújo (2007) salientam a abordagem conscienciométrica no caráter de parametrização quanto ao posicionamento evolutivo e, para elucidar, apresentam um quadro relativo à forma de
abordar, o foco de atuação e relações, considerando as práticas da Conscienciometria, da Consciencioterapia
e da Parapedagogia. Quanto à metodologia conscienciométrica, a apresenta em 4 etapas: autorreflexão, posicionamento, autodefinição e planejamento.
Observação. O artigo Metodologia Conscienciométrica (Simões & Araújo, 2007) determina com propriedade o foco da Conscienciometrologia. Com relação às etapas, elas podem ser expandidas, reclassifica das e reavaliadas. Exemplos: 1. A fase de planejamento fecha o ciclo natural, mas ela é efeito decorrente do
autodiagnóstico, a unidade de medida da autoconscienciometria. 2. Na primeira etapa, é ideal separar casuística de autorreflexão, caracterizando bem a etapa de obtenção de informações de base autovivencial.
PROPOSIÇÃO
Premissas. As etapas da abordagem conscienciométrica têm por base as 3 seguintes premissas, igualmente importantes, elencadas em ordem alfabética:
1. Corpus. O contexto e conceitos consolidados da Conscienciometrologia, assim como os preceitos do
paradigma consciencial e dos itens reforçadores relacionados anteriormente na Caracterologia.
2. Ordem. Embora as etapas apresentadas guardem uma relação lógica entre si não necessariamente elas
ocorrem em ordem sequenciada unidirecional; podem existir retomada e reentrâncias de uma em outra, até se
chegar na etapa final, de conclusão temporária.
3. Paratecnologia. A abordagem conscienciométrica é permeada pela racionalidade, a qual se potencializa com o emprego das parapercepções no conceito de paratecnologia da intelecção, conforme descrição de
Vieira (2018, p. 16.881 a 16.884). Para cada uma das etapas observa-se algum parafenômeno mais comum.
Ratificação. As 3 premissas da abordagem conscienciométrica são fundamentadas na teática. Além da
fundamentação explicitada do arcabouço teórico, elas se sustentam na consistência da parapedagogia conscienciometrológica, cujo aprendizado advém da prática docente na qual se verificam os efeitos objetivos palpáveis nos resultados observados e relatados pelos discentes na atuação heteroconscienciométrica, além da pró pria observação da autora enquanto cobaia autoexperimentadora. Para tal, faz-se ao leitor-pesquisador
o convite para aplicação do princípio da descrença: não creia simplesmente; experimente.
Roteiro. A classificação proposta na condição de 7 etapas básicas na teática da conscienciometria está
alinhada ao teor da definição de abordagem conscienciométrica, considerando os verbos de ação: sondar,
auscultar, raciocinar, interpretar, ponderar, mensurar e discriminar os traços intraconscienciais atuantes na
automanifestação, conforme segue, relacionadas em ordem funcional:
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1. Sondagem. Exposição de casuística e obtenção de informações genuínas, buscando apreender o perfil
consciencial revelado pelo conjunto complexo no que se manifesta no holossoma e na estrutura intrapsíqui ca: temperamento, atributos, traços intervenientes, valores, autoconflitos, comportamentos de autodefesa, influências mesológicas e culturais, dentre outras facetas.
Observações: tal momento exige atenção para captar bem a narrativa. Durante a exposição, podem ser
feitas perguntas oportunas para ampliar a apreensão. Ajuda muito a predisposição para os acoplamentos
energéticos e paracontato com a equipex.
2. Ausculta. A partir dos fatos apreendidos, busca-se abstrair a temática prioritária para a abordagem
conscienciométrica por meio de autorreflexão.
Observações: essa etapa exige acuidade quanto aos possíveis ruídos na comunicação buscando apreender os não ditos que podem estar permeando as ocorrências explicitadas. Na ausculta ajuda muito as leituras
energéticas; podem-se fazer ensaios para checagem e definição de qual é a questão mais assertiva e assistencial para ir adiante.
3. Conjecturas. A partir do estabelecimento do tema central definido para averiguação e da questão
a ser examinada podem ser traçadas hipóteses iniciais, valendo-se dos elementos inseridos no próprio contexto e em associações de ideias, buscando checar as suposições por meio de diálogos e solilóquio.
Observações: para firmar conjecturas, muito ajuda a decodificação da sinalética parapsíquica pessoal.
4. Interpretação. A partir das conjecturas elaboram-se análises mais profundas que levam a um posicionamento com a compreensão mais aproximada possível do conteúdo intraconsciencial ínsito.
Observações: nessa etapa podem ocorrer desassédios de modo inusitado ao modo da parainterceptação
desassediadora (Vieira, 2018, p. 16.621 a 16.624), embora sem intenção explícita de aplicação de tal técnica.
5. Ponderação. Nessa etapa costumam ocorrer, espontaneamente, clareza mental e parapercepção de
limpidez no campo energético pela identificação de pontos cegos ou aspectos que estavam obscuros quanto
à automanifestação consciencial, possibilitando ponderar quanto aos pontos maduros e imaturos da automanifestação e efetuar comparações para a aferição do grau de evolutividade pessoal.
Observações: nessa etapa, por vezes, percebe-se fenômeno similar da paraconscienciometria, conforme
explana Vieira (2018, p. 16.399 a 16.402).
6. Mensuração. Uma vez estabelecida a ponderação pessoal, autocompreendida de acordo com os critérios pré-definidos e a escala de referência previamente clareada fazem-se a mensuração, estimativa ou pontuação representada por uma nota.
7. Discriminação. Na última etapa chega-se ao autodiagnóstico conscienciométrico, uma síntese de todo
o processo possibilitando discriminar trafores, trafares e trafais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sinopse. O artigo buscou propiciar visão geral da Conscienciometrologia, localização e definições importantes relacionadas à especialidade e, após enumeração e comentários de publicações que aprofundam so bre práticas da conscienciometria detalhando-as em etapas, foi feita uma proposição que embasa e expande
a abordagem conscienciométrica.
Perspectiva. Nessa proposição, o ponto central foi evidenciar, fundamentar e registrar as etapas da
abordagem conscienciométrica e, para isso, o foco foi a descrição pontual, citações e indicação de referên cias contextualizadas.
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Etapas. No processo destacam-se 7 etapas constatadas, com enfoque em fundamentar tecnicamente
a abordagem conscienciométrica observável nos campos multidimensionais no exercício docente voltado ao
subsídio à autoconscienciometria. Embora o artigo tenha essencialmente considerado a heteroconscienciometria nas práticas parapedagógicas, essas mesmas etapas poderiam ocorrer a partir da atuação autônoma da
consciência, sem a participação de facilitador do processo.
Cientificidade. As etapas da abordagem conscienciométrica podem ser analogamente associadas ao percurso das práticas clássicas das pesquisas científicas, englobando: coleta de dados; especificação do tema;
problematização; elaboração de hipótese; análises, fundamentação, mensuração, classificação e qualificação,
tendo por referência a holomaturidade relativa à evolução consciencial, em conformidade ao paradigma da
Conscienciologia.
Parapsiquismo. No decorrer das etapas ressalta-se a presença de fenômenos parapsíquicos corroborados
ou cogitados, especialmente correlacionados ao parapsiquismo intelectual, evidenciando o contexto interdimensional presente na teática da conscienciometria.
Prospectiva. A pesquisa e as exposições explicitadas no presente artigo fundamentam a abordagem
conscienciométrica com detalhamento do seu processo em etapas. Isto contribui para ampliar a compreensão
do contexto metodológico da Conscienciometrologia e propiciar prosseguimento dos estudos, elaboração de
neoconstructos e aprofundamento epistemológico dessa e de outras especialidades, por pesquisadores da
Conscienciologia.
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ANEXO I
QUADRO SINÓPTICO - 70 ESPECIALIDADES DA CONSCIENCIOLOGIA
1ª Ordem
Lógica

2ª Ordem
Lógica

3ª Ordem
Lógica

4ª Ordem
Lógica
Parabiologia

5ª Ordem
Lógica
Parabotânica
Parazoologia
Conviviologia

Comunicologia

6ª Ordem
Lógica

Projeciologia

Assistenciologia
Projeciografia
Projeciocrítica

Cosmanálise
Parapedagogia

Infocomunicologia
Ressomática
Proexologia

Intrafisicologia

Invexologia
Recexologia

Experimentologia

Dessomática

Holorressomática

Intermissiologia
Extrafisicologia

Parageografia
Paratecnologia

Evoluciologia

Parassociologia

Conscienciocentrologia

Paracronologia

Para-história
Paraprofilaxia

Paraclínica

Parassemiologia
Paraterapêutica
Projecioterapia

Consciencioterapia

Pensenologia

Paranestesia
Paracirurgia

Parassepsia
Para-hemostasia
Paracicatrização

Egocarmologia
Holocarmalogia

Holomaturologia

Grupocarmologia
Policarmologia
Conscienciometria*
* Nome atual:
Conscienciometrologia

Despertologia

Sexossomática

Ginossomática
Androssomática

Serenologia

Cosmoética
Somática

Macrossomática
Holochacralogia
Psicossomática
Holossomática

Mentalsomática

Paragenética
Paraneurologia
Mnemossomática

Paranatomia
Parafisiologia

Parafenomenologia – Parapercepciologia – Cosmoconscienciologia
Para-regeneração

Parapatologia
Homeostática

Fonte. Vieira (1999, p. 38).
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