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Resumo:
Este artigo expõe a teática, com a descrição de exemplos da atuação sinérgica presente nos contextos de autopesquisa associada à interassistencialidade e à tenepes.
Além de tecer considerações quanto à interação envolvendo processos autopesquisísticos, interassistencialidade e tenepes, tem por objetivo apresentar uma técnica de pesquisa para o mapeamento de variáveis da conduta pessoal, com avaliação conscienciométrica visando à alavancagem do sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes, aproveitando-se de recursos intraconscienciais. A metodologia utilizada deriva de registros da experiência pessoal, alicerçados pela bibliografia específica utilizada
na pesquisa. Conclui que as amostras verificadas evidenciam a interatividade do sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes e suscita efeitos conjugados, convergentes, catalisadores e potencializadores da evolução consciencial.
Abstract:
This article exposes the theory, describing examples of synergic actions within contexts of self-research associated with interassistantiality and penta. In addition to making considerations about the interaction involving self-research processes, interassistantiality and penta, it aims to present a research technique for mapping variables of
personal conduct, with conscientiometric evaluation intended at leveraging the self-research–interassistantiality–penta synergism, taking advantage of intraconsciential resources. The methodology used derives from registers of the personal experience, supported by the specific bibliography used in the research. It concludes that the observed
samples demonstrate the interactivity of the self-research–interassistantiality–penta
synergism and raises conjugated, convergent, catalyst and enhancer effects of the consciential evolution.
Resumen:
Este artículo expone la teáctica, con descripción de ejemplos de la actuación sinérgica presente en los contextos de autoinvestigación asociada a la interasistencia y a la
teneper. Además de hacer consideraciones cuanto a la interacción envolviendo procesos autoinvestigativos, interasistencialidad y teneper, tiene como objetivo presentar una
técnica de investigación para el mapeo de variables de la conducta personal, con evaluación concienciométrica con la finalidad de impulsar el sinergismo autoinvestigación-interasistencialidad-teneper, aprovechándose de recursos intraconcienciales. La
metodología utilizada deriva de registros de experiencia personal, respaldados por la
bibliografía específica utilizada en la investigación. Se concluye que las muestras verificadas evidencian la interactividad del sinergismo autoinvestigación-interasistencialidad-teneper y provoca efectos conjugados, convergentes, catalizadores y que potencializan la evolución conciencial.
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INTRODUÇÃO
Contextualização. O interesse pelo assunto despontou em razão do materpensene do XVII Fórum da
Tenepes focado na interação entre autopesquisa, interassistência e a tenepes. Ao se deparar com essa ideia,
surgiu a proposta em aliá-lo ao compartilhamento de experiências pessoais tarísticas.
Metodologia. Para o desenvolvimento da autopesquisa, a autora utilizou buscas em rememorações, em
registros pessoais e na bibliografia contributiva ao aclaramento da autoexperiência. Quanto aos elementos
mais presentes e sinérgicos na alavancagem, além do potencial assistencial tenepessístico; da propulsão interassistencial das produções autopesquisísticas realizadas, ressalta-se processo da evolutividade consciencial
angariado desde os primórdios da chegada ao conhecimento da Conscienciologia.
Abordagem. O artigo foca no registro da teática, com base em autovivências experimentadas, mediante
exemplos da atuação sinérgica presente nas interações entre processo de autopesquisa, contribuição interassistencial e empenho na tenepes, fundamentado nos conceitos conscienciológicos.
Objetivo. O propósito é, além de compartilhar a teática pessoal, propor uma técnica e respectivo instrumento de pesquisa para mapear variáveis da conduta pessoal e promover avaliação conscienciométrica de
modo a obter autodiagnóstico assertivo, definindo recursos intraconscienciais para a alavancagem da autovivência do sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes.
Organização. O texto segue organizado em 3 seções:
1. Significados essenciais. Discorre sobre os principais conceitos abordados no artigo.
2. Casuística elucidativa. Expõe casos de experiências autovivenciais da autora que ilustram o sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes.
3. Proposição de Ferramental para Impulsionamento Autoevolutivo. Apresenta técnica e instrumento de pesquisa, utilizados em mapeamento conscienciometrológico, propondo aos interessados a adoção desses recursos de modo a impulsionar o sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes.

I. SIGNIFICADOS ESSENCIAIS
Embasamento. Eis as 3 principais conceituações da Conscienciologia consideradas neste trabalho:
Autopesquisa. A autopesquisa é o ato de pesquisar-se; inclui investigação, observação, estudo, análise, avaliação e / ou diagnóstico da consciência sobre a própria manifestação perante a autorrealidade e as inter-relações conscienciais, intra e extrafísicas. A disciplina
conscienciológica que trata das autopesquisas está subordinada à Autoexperimentologia
(Vieira, 2018, p. 3.721 a 3.724).
Interassistencialidade. A interassistencialidade é a vivência da assistência interconsciencial, mútua, fundamentada notadamente na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento (tares), inteligência evolutiva (IE), Cosmoética, policarmalidade e no princípio
cósmico de quem é menos doente assiste ao mais doente (Vieira, 2018, p. 13.149).
Tenepes. A tenepes (tarefa energética pessoal é a transmissão de energia consciencial (EC),
assistencial, individual; programada com horário diário, da consciência humana, auxiliada
por amparador ou amparadores; no estado da vigília física ordinária; diretamente para consciexes carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum; ou conscins
projetadas, ou não, próximas ou a distância, também carentes ou enfermas (Vieira, 2011,
p. 11).
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Sinergismologia. O sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes caracteriza-se pela faculdade de a consciência predisposta promover resultantes homeostáticas, de caráter cosmoético, a partir da
ação de 1 dos 3 elementos.
Hipótese. Perante os conceitos, argumentos e proposições expostas, eis a hipótese principal deste trabalho, considerando os estudos, vivências e autoexperimentações da autora-pesquisadora: a atitude autopesquisística, a atuação interassistencial ou a conduta tenepessística, ativa-se ou desencadeia os outros 2, suscitando efeitos conjugados convergentes, catalisadores e potencializadores da evolução consciencial.
Assentamento. Com base no arcabouço teórico apresentado, na seção seguinte busca-se explicitar
a prática a partir da apresentação de fatos autovivenciados.

II. CASUÍSTICAS ELUCIDATIVAS
Autovivência. De acordo com a experiência da autora-pesquisadora, adiante são apresentadas as 6 possibilidades multidirecionais de interatividade atuante entre a autopesquisa, a interassistencialidade e a tenepes, destacando interconexão identificada, seguida de parágrafo, contendo a narrativa dos fatos autovivenciados pela autora, com destaque para os elementos do sinergismo:
TENEPES →AUTOPESQUISA → INTERASSISTENCIALIDADE
Atrativo. Logo nos primeiros acessos aos conhecimentos da Conscienciologia, a prática da Tenepes destacou-se pela possibilidade de ajuda aos outros pela doação de energias. Porém, ao constatar que se tratava
de técnica que exigia o atendimento a alguns requisitos, foi iniciado um projeto de preparação, adentrando
à Autopesquisa. A partir daí, desencadeou-se o interesse em aprofundar-se nos meandros da Autopesquisologia, o qual tornou-se relevante linha de Interassistencialidade, buscando, aprimorando e promovendo contribuições autoevolutivas e grupais na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
INTERASSISTENCIALIDADE → TENEPES → AUTOPESQUISA
Intenção. A tendência pensênica pela prática da Interassistencialidade é característica presente no histórico da autora: 1. Na infância, sonhava com local montanhoso contendo manancial para suprimento às necessidades das pessoas que viviam naquelas redondezas. Cada qual chegava lá, colocava o que tinha e pegava para si o que precisava. 2. Na juventude, percebeu que só repartir o que possuía e fazer doações não era
suficiente; a insatisfação levou à busca de correntes que pudessem explicar as mazelas da vida, vindo à descoberta das práticas de doações energéticas, as quais traziam bem-estar pessoal, mas com o passar do tempo
já não satisfazia mais. 3. Nesse ínterim, ao deparar-se com as possibilidades da tenepes, animou-se inicialmente pelo fator da doação diária, sem necessidade de rituais. Porém, ao ampliar o entendimento, se empreendeu na Autopesquisa, a qual passou a proporcionar a principal fonte alavancadora da autoevolução.
TENEPES → INTERASSISTENCIALIDADE → AUTOPESQUISA
Engajamento. O interesse inicial pela Tenepes levou à participação no grupo aberto de pesquisas conscienciológicas (GPC) de estudos da tenepes do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
em São Paulo, permitindo a interação com pessoas que conduziram às práticas da Interassistencialidade; os
colegas evolutivos daquele grupo muito contribuíram não só para os estudos dos conceitos conscienciológicos, mas principalmente pelo acolhimento inicial e paciência; esse fato, a princípio natural, permitiu a elevação da autoestima naquela esfera até então desconhecida e incitou o comprometimento com o voluntariado
conscienciológico, decorrente das descobertas e estímulos iniciais para a teática da Autopesquisa.
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AUTOPESQUISA → INTERASSISTENCIALIDADE → TENEPES
Decisão. Ao iniciar os primeiros passos na Autopesquisa, instigada pela participação no GPC, na condição de aluna, pouco a pouco dava-se a compreensão do processo da pesquisística conscienciológica e, nas
apreciações que fazia, a forma de raciocínio e as elaborações lógicas que realizava, chamava a atenção no
grupo, incorrendo daí o movimento de Interassistencialidade; enquanto colaborava em ampliar o entendimento dos colegas no aprofundamento das leituras e pesquisas e, dentre eles, muitos então tenepessistas,
contribuíam para a aquisição de autoconfiança própria quanto à autocapacitação para a Tenepes, fator esse
decisivo para a assunção da tarefa energética pessoal.
AUTOPESQUISA → TENEPES → INTERASSISTENCIALIDADE
Autodestravamento. A Autopesquisa iniciada na fase preparatória conduziu ao amadurecimento íntimo,
possibilitando o início das práticas da Tenepes de maneira tranquila, sem sobressaltos e contando com potente presença de amparo extrafísico, irradiando para a Interassistencialidade, em diversas esferas da automanifestação, a qual atuante e ampliada se qualifica continuamente de maneira progressiva.
INTERASSISTENCIALIDADE → AUTOPESQUISA → TENEPES
Foco. No aprofundamento da Interassistencialidade, decidiu-se pela dedicação às abordagens da Autopesquisologia, elegendo enquanto pontos de convergência as especialidades da Conscienciometrologia e da
Conscienciografologia, na condição de molas-mestras da Autopesquisa, a qual tem por fio condutor a qualificação da Tenepes.
Potencialização. Mediante a elucidação da interatividade presente, propõe-se uma ferramenta conscienciometrológica para impulso autoevolutivo a partir da estimulação do sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes.

III. PROPOSIÇÃO DE FERRAMENTAL PARA IMPULSÃO AUTOEVOLUTIVA
Apresentação. Esta seção apresenta uma ferramenta da Conscienciometrologia incluindo a técnica de
mapeamento conscienciometrológico e instrumento de pesquisa que consiste em formulário de variáveis para
autoavaliação, para estimular o sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes.
DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DO MAPEAMENTO CONSCIENCIOMETROLÓGICO
Objetivo. A técnica do mapeamento conscienciometrológico visa fornecer subsídio à autoconscienciometria (Oliveira, 2019), aplicada sob a ótica de temática pré-definida.
Etapas. A aplicação é feita em duas etapas, conforme segue:
1. Etapa da determinação paramétrica. Consiste em delimitar uma faceta, fator ou tema para a avaliação do autodesempenho e selecionar variáveis relativas ao contexto temático escolhido.
2. Etapa da aferição das variáveis. A partir da determinação paramétrica, com base nas autovivências,
esta fase abrange a avaliação por meio de variáveis selecionadas na fase anterior.
Aferição. Com base na determinação paramétrica, avaliar-se perante a listagem de variáveis pré-selecionada ou elencadas anteriormente conforme o contexto temático escolhido, ponderando da seguinte forma:
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1. Traço. Em cotejo da variável com a determinação paramétrica, considerar a natureza da manifestação:
se foi positiva, negativa ou neutra e então determinar a característica do traço: se trafor, trafar ou trafal.
2. Grau. Assinalar o grau para a condição traforista, trafarista ou trafalista indicada, pontuando conforme o impacto do traço: alto, médio ou baixo, conforme segue, em ordem da ponderação autoavaliativa:
A. Alto impacto: condição ostensiva, muito marcante; pontuação = 3.
B. Médio impacto: de significância considerável, medianamente relevante; pontuação = 2.
C. Baixo impacto: pouco significante, condição rara ou ocasional; pontuação = 1.
Mapa. Após a aferição das variáveis, obtém-se visão global quanto à abrangência das variáveis mais potentes, mais deficientes ou inexistentes.
Instrumento. O instrumento de pesquisa associado à técnica do mapeamento conscienciometrológico
contemplando as etapas 1 e 2 é uma planilha contendo a tabela 1, com 3 colunas.
TABELA 1. PLANILHA DO MAPEAMENTO CONSCIENCIOMETROLÓGICO
Trafor ou
Grau do traço:
Variável
Trafal
1, 2 ou 3

EXEMPLIFICAÇÃO
Aplicação. Segue demonstração de aplicação da técnica do mapeamento conscienciometrológico, utilizada para instigar a interatividade do sinergismo autopesquisa-tenepes-interassistencialidade. Nesse exemplo, compôs-se os parâmetros assentados para a autopesquisa, sequencialmente, conforme estes 4 fatores da
determinação paramétrica:
1. Faceta escolhida: no âmbito das pesquisas pessoais, foi definido o estofo tenepessístico.
2. Casuística: perante o conjunto de fatos vivenciados, no período pós-início das mudanças de rotina
impostas pela pandemia da Covid-19, com nítida intensificação de demanda extrafísica na tenepes, a autora
selecionou como parâmetro de pesquisa a casuística repetida naqueles dias em que estando tranquila no interior de casa, percebia-se acometida de cansaço instantâneo e intenso levando à necessidade de deixar o que
estava fazendo, deitar-se e passar por adormecimento entre 30 e 60 minutos, ficando com vaga lembrança de
tumultos extrafísicos e participação do amparador da tenepes. Depois desses incidentes, em horários e contextos diferentes, o resto do dia transcorria normalmente, assim como a seção da tenepes na manhã seguinte.
3. Fato interveniente: intercorrência positiva (em ambiente seguro e sem consequências prejudiciais),
mostrou-se bastante favorável, porém, intraconsciencialmente, ficou patente a baixa lucidez parapsíquica.
4. Propósito: identificar aspectos da automanifestação para ampliar o estofo tenepessístico.
AFERIÇÃO DE VARIÁVEIS VERSUS TRAÇOS PESSOAIS
Planilha. Utilização do instrumento de pesquisa do mapeamento conscienciometrológico, consistindo
em planilha denominada “condições potencializadoras da tenepes”, tendo na determinação paramétrica, a seleção de 28 variáveis, relacionadas a seguir na tabela 2, a qual compõe a planilha para a aferição de potencializadores da tenepes.
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Escolha. As 28 variáveis selecionadas correspondem com condições relacionadas na seção Caracterologia do verbete Extra da Tenepes (Vieira, 2018, p. 10.719 a 10.722), enquanto condições da conscin capazes
de serem consideradas como extras potencializadores para a vivência diária da tenepes.
Traços. Mediante a natureza das variáveis utilizadas, para a aferição dos potencializadores da tenepes,
indica-se considerar duas condições quanto ao traço: trafor (se estiver presente) e trafal (quando for ausente).
TABELA 2. PLANILHA PARA AFERIÇÃO DE POTENCIALIZADORES DA TENEPES
Trafor ou Grau do traço:
Variável
Trafal
1, 2 ou 3
01. Atacadismo consciencial: a autocosmovisão
02. Autocriticidade: quando mais apurada; a Descrenciologia
03. Autoparapsiquismo: holopercuciência pessoal; inteligência evolutiva
04. Autopesquisologia
05. Cipriene
06. Compreensão avançada da Conscienciologia
07. Conexão com Central Extrafísica
08. Desperticidade
09. Duplismo
10. Ectoplastia
11. Euforin
12. Extrapolacionismo parapsíquico: autovivência
13. Força presencial desassediadora
14. Heuristicologia: a autoinventividade
15. Higidez autopensênica
16. Homeostase holossomática
17. Invéxis
18. Leiturologia: o nível de intelectualidade cosmoética
19. Lexicologia: os dicionários cerebrais ricos
20. Macrossoma
21. Paramicrochip
22. Poliglotismo
23. Predomínio da pensenidade no pen
24. Primener
25. Retilinearidade autopensênica
26. Taquipsiquismo
27. Triatletismo conscienciológico
28. Universalismo
Observação. No Anexo I deste artigo são apresentadas definições ou aproximações simples das 28 variáveis, visando ampliar a compreensão delas.
Mapa. Após a aferição dos 28 itens, com base no resultado, é feita avaliação dos percentuais na distribuição dos trafores e trafais e o grau deles.
Complemento. Complementar à técnica, a partir da avaliação do mapa, pode-se aplicar a técnica do
confor conscienciométrico, visando apurar possíveis trafares concomitantes aos trafores e trafais.
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O confor conscienciométrico é o conteúdo e forma presentes na manifestação da conscin,
homem ou mulher, considerando a atuação interconectada entre aptidão coexistente (trafor),
travão adjacente (trafar) e habilidade ausente (trafal), cuja perquirição objetiva estabelecer
diagnóstico conscienciometrológico e favorecer a ampliação do grau de homeostase íntima
(Oliveira, 2019).

Aplicação. Para apurar os 3 elementos do confor conscienciométrico, é indicado apoiar-se em um trafor
mega ou bastante expressivo, em trafal viável de conquista no atual momento evolutivo e em trafar para
o qual a conscin esteja mobilizada e em condições de mitigar.

Trafor
Autopesquisologia
Heuristicologia

EXEMPLOS
Trafar
Vulnerabilidade a patopensenes
(dificultador da retilinearidade
autopensênica permanente)
Melin (antônimo de cipriene)

Trafal
Higidez Autopensênica
Poliglotismo

Ampliação. Essa seção expôs especificamente técnicas e instrumento de pesquisa típicos da Conscienciometrologia. Conforme o interesse do tenepessista e da autopesquisa, podem ser utilizadas muitas outras possibilidades. Nos trabalhos de Zaslavsky et al. (2020) e de Afonso (2021) são elencadas outras possibilidades
que podem ser aplicadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sinopse. O artigo, considerando a essencialidade da autopesquisa, da interassistencialidade e da tenepes,
foca em abordagens teáticas e demonstra o sinergismo entre estes 3 elementos substanciais da Conscienciologia e que juntos, possibilitam intensificador evolutivo ímpar.
Conscienciometria. Ao evidenciar a decorrência positiva do sinergismo autopesquisa-interassistencialidade-tenepes, incorrendo de modo multidirecional, o artigo vai além, propondo a aplicação prática de ferramenta conscienciometrológica para a conscin interessada em promover intencionalmente tais efeitos e, deixa
em aberto, a possibilidade de outras aplicações.

A CONTINUIDADE NO PROCESSO DA TENEPESSIBILIDADE REQUER
AUTOPESQUISA PARA PODER PROMOVER A AUTOCOMPREENSÃO
E A IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE TENEPESSISTAS, CONGRUENTES
AO ESTILO INTRACONSCIENCIAL E À INTERASSISTENCIALIADADE.
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ANEXO I
Definições dos itens das variáveis utilizadas para aferir potencializadores da tenepes
01. Atacadismo consciencial: a autocosmovisão
A cosmovisão humana é a condição da conscin quando capaz de enxergar além das ocorrências ou interesses banais da cotidianidade diuturna, depois de ter alcançado alguma conquista intrafísica, ou terrestre,
para servir de mirante e observar a distância, por cima, sobrepairando os impulsos da mediocridade
e perdendo o interesse pelas miríades de estímulos das trivialidades e idiotismos culturais do Zeitgeist
(Vieira, 2018, p. 7.476).
02. Autocriticidade: quando mais apurada; a Descrenciologia
A Descrenciologia é a Ciência aplicada ao estudo pessoal, técnico, teático, de dissecção e aferição racional
da qualidade, condição ou caráter da autenticidade ou realidade de qualquer assunto, fato, parafato, fenômeno ou parafenômeno, descartando toda postura ou qualquer atitude de credulidade, sem a chancela da autexperimentação ou autovivência específica, ou seja, somente com base no princípio da descrença (Vieira,
2018, p. 8.272).
03. Autoparapsiquismo: a holopercuciência pessoal; a inteligência evolutiva
O autoparapsiquismo avançado é o predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível mais elevado, quando aplicadas às tarefas interassistenciais diversificadas (Vieira, 2018, p. 3.518).
04. Autopesquisologia
A Autopesquisologia é a Ciência aplicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência, por si mesma,
empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo, no microuniverso consciencial e no Cosmos (Vieira, 2018, p. 3.721).
05. Cipriene
O cipriene é o ciclo de primaveras energéticas (primeneres) vivido, de modo lúcido e contínuo, pela conscin, homem ou mulher (Vieira, 2018, p. 5.749).
06. Compreensão avançada da Conscienciologia
A compreensão da Conscienciologia é o ato ou efeito de compreender os conceitos ou os princípios técnicos constitutivos do corpo de ideias avançadas da Ciência da Consciência (Vieira, 2018, p. 6.212).
07. Conexão com Central Extrafísica
A Central Extrafísica de Energia é a parainstituição especializada, planejada e montada para estocar, manter e monitorar a energia consciencial (EC), ao modo de estação extrafísica de energias conscienciais, objetivando o abastecimento e a distribuição de energias terapêuticas, homeostatizantes, na assistência efetiva
a outras consciências – consciexes e conscins – sob a supervisão direta do Colégio Invisível dos Serenões
(Vieira, 2018, p. 5.554).
08. Desperticidade
O efeito da autodesperticidade é a condição lúcida, sadia, da desassedialidade permanente, total, da conscin
minipeça passando a ser e viver, em novo patamar de completude estável, natural e espontaneamente amparadora, equilibradora, harmonizadora, compensadora, interassistencial, megafraterna e terapêutica em relação à própria força presencial, à manutenção do holopensene pessoal e à estrutura da autoconvivialidade
com os demais princípios conscienciais botânicos, subumanos, humanos e extrafísicos, na dimensão intrafísica e nas dimensões extrafísicas, no Cosmos (Vieira, 2018, p. 9.287).
09. Duplismo
O duplismo libertário é a aplicação teática dos princípios da Duplologia pelos parceiros da dupla evolutiva
harmonizada, com bases na interassistencialidade cosmoética, capazes de unir os esforços de ambos os duplistas, ao mesmo tempo, no exercício da mutualidade ou interatividade das profissões, na vivência da invéxis, nas práticas da tenepes, na condição de minipeças assistenciais, no âmbito do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, até chegar à consecução das megagescons conjuntas (Vieira, 2018,
p. 9.078).
10. Ectoplastia
O ectoplasma é o exsudato energético, semimaterial, de características viscosa, leitosa, quase transparente,
retrátil, contendo propriedades químicas similares aos componentes intracelulares orgânicos, mais facilmenOliveira, Nilse. Sinergismo Autopesquisa-Interassistencialidade-Tenepes: Interatividade Impulsora da Autoevolução.
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te perceptível quando emanado do soma do parapsíquico ectoplasta, durante os transes mediúnicos de efeitos físicos, promotores dos fenômenos de materializações (Leite, 2018, p. 9.144).
11. Euforin
A euforin (eufor + in) é a condição da euforia intrafísica da conscin, antes da desativação do soma, gerada
pelo cumprimento razoável da programação existencial (proéxis) (Vieira, 2018, p. 10.354).
12. Extrapolacionismo parapsíquico: autovivência
O extrapolacionismo é o estudo aplicado às experiências de extrapolações ou antecipações evolutivas, esporádicas, obviamente não habituais nem rotineiras, da consciência em qualquer nível evolutivo, em relação
ao próprio nível atual, imediatamente superior ou outro ainda mais avançado (Vieira, 2018,
p. 10.738).
13. Força presencial desassediadora
A força presencial é o magnetismo ou a eletricidade humana derivada da psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, compondo o conjunto de manifestações pensênicas, holossomáticas, notadamente com
energias conscienciais exteriorizadas, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões conscienciais (Vieira, 2018, p. 11.174).
14. Heuristicologia: a autoinventividade
[...A sequência do universo da Heuristicologia está no polinômio parapsiquismo-multidimensionalidade-neoconstructo-neologismo...] (Vieira, 2014a, p. 1.053).
15. Higidez autopensênica
Higidez = salutar, condição sadia, positiva, no caso, dos próprios pensenes.
16. Homeostase holossomática
A homeostase geral é o processo de regulação pelo qual a vida cósmica pode manter constante o estado do
próprio equilíbrio ou a homeostasia entre os princípios conscienciais (Vieira, 2018, p. 12.136).
17. Invéxis
A invéxis (inv + exis) ou inversão existencial é a técnica de antecipar com racionalidade as manifestações
evolutivas, feitas em geral no período final da vida intrafísica, para o período inicial da adolescência ou da
juventude (Vieira, 2005, p. 44).
18. Leiturologia: o nível de intelectualidade cosmoética
A leitura é a ação, efeito ou o ato mentalsomático de a conscin ler, decifrando os signos gráficos explicitativos da linguagem oral e apreendendo o conhecimento do conteúdo do texto escrito a fim de se informar
(Vieira, 2018, p. 13.879).
19. Lexicologia: os dicionários cerebrais ricos
O dicionário cerebral analógico é o repertório de vocábulos, expressões ou conceitos interrelacionados, formando associações de ideias ou analogias de constructos estruturados e retidos pela memória cerebral da
conscin lúcida, homem ou mulher (Vieira, 2018, p. 8.610).
20. Macrossoma
A Macrossomatologia é a Ciência aplicada aos estudos do macrossoma, o soma fora-de-série, supermaceteado, construído objetivando a consecução de determinadas tarefas interconscienciais, conforme o holocarma, a natureza e o grau evoluído e adequado da programação existencial (proéxis) específica, seja a maior
(maxiproéxis) ou a menor (miniproéxis) (Vieira, 2018, p. 14.374).
21. Paramicrochip
O paramicrochip é a parapeça energética, miniaturizada, implantada ou embutida a partir do parencéfalo do
macrossoma da conscin, relacionado ao paracerebelo, derivada do período pré-ressomático, capaz de realizar diversas funções interativas mais ou menos complexas, notadamente na intensificação das energias
conscienciais (ECs) atuantes na telepatia, nas inspirações entre a pessoa e as consciexes amparadoras, no
acesso mais livre às Centrais Extrafísicas ou à paraprocedência pessoal (Paraprocedenciologia) (Vieira,
2018, p. 16.653).
22. Poliglotismo
O poliglotismo é o conhecimento ou a capacidade de falar 3 ou mais idiomas, possibilitando interação mais
ampla com diferentes povos e culturas (Arakaki, 2018, p. 17.500).
23. Predomínio da pensenidade no pen
A ortopensenidade é a qualidade, o ato ou o efeito da manutenção da autopensenidade caracterizada pelo
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predomínio constante dos ortopensenes, os pensenes retos ou cosmoéticos, compondo a condição própria da
holomaturidade da consciência, conscin ou consciex, e a unidade da Cosmoeticologia Prática. (Vieira, 2018,
p. 16.167).
24. Primener
A primener, ou primavera energética, é a condição pessoal, mais ou menos duradoura, de apogeu (auge,
pico máximo) das energias conscienciais sadias e construtivas, trazendo bem-estar ou euforia para a conscin
adulta, homem ou mulher, em qualquer período da existência humana (Vieira, 2018, p. 17.974).
25. Retilinearidade autopensênica
A antirretilinearidade consciencial é a qualidade, condição ou característica da vivência da autopensenidade irrefletida, incorreta, irracional, anticosmoética e anticosmolínea, obviamente com desvios, tortuosidades
e equívocos, a partir da intelecção, ideação ou pensamento da consciência, conscin ou consciex (Vieira,
2018, p. 1.332).
26. Taquipsiquismo
O taquipsiquismo é o ato de pensenizar com rapidez a fim de fazer as coisas com velocidade maior, contudo, com eficácia e correção, no rumo da vivência natural da autotaquirritmia (Vieira, 2014b, p. 1.591).
27. Triatletismo conscienciológico
O triatleta conscienciológico é a conscin (homem ou mulher) vivendo teaticamente (Teaticologia), ao mesmo tempo (simulcognição), de modo exemplar (princípio do exemplarismo pessoal, PEP), cosmoética
(Código Pessoal de Cosmoética, CPC), as 3 condições de inversora existencial (Invexologia), praticante da
tenepes (Tenepessismo) e de epicon lúcida (Vieira, 2018, p. 22.316).
28. Universalismo
Conjunto de ideias derivadas da universalidade das leis básicas da Natureza e do Universo e que, através da
evolução natural da consciência, torna-se inevitavelmente, a sua filosofia dominante; cosmismo (Vieira,
2011, p. 105).
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