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INTERCOMUNEXOLOGIA (ARGUMENTUM: EXTRAFISICOLÓGICO) (p. 820)
Definologia. A Intercomunexologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos,
sistemáticos, teáticos ou parapesquisas e paravivências das comunexes, ou comunidades
extrafísicas, onde vivem as consciexes e os intercâmbios dos seus interesses e propósitos evolutivos.
Taxologia. As comunexes podem ser classificadas em duas categorias básicas quanto à evolução da autoconsciencialidade das consciexes que integram cada comunidade,
aqui dispostas:
1. Comunex evoluída: homeostática; interassistencial; terapêutica; constituída
pelas consciexes assistentes; Ortoparacomunex; Megacomunex.
2. Comunex atrasada: baratrosférica; patológica; constituída pelas consciexes
carentes de maior assistência ou as assistíveis; Retroparacomunex. As Socins Terráqueas, ou Sociedades Intrafísicas do Planeta Terra, ainda patológicas, mantêm, infelizmente, relações mais intensas com esta categoria de comunexes.
Paraprocedenciologia. O entendimento do holopensene e da vida extrafísica nas
comunexes, inclusive da Intercomunexologia, apresenta elevada relevância nas pesquisas das paraprocedências das conscins lúcidas, incluindo os intermissivistas, a fim de
mudarmos a condição da Terra do antigo predomínio do Mega-Hospital para o predomínio da Megaescola, mantendo, daí em diante, maiores intercâmbios lúcidos com as comunexes avançadas e seus para-habitantes de maior expressão evolutiva. Essa é uma
das metas fundamentais da Reurbex da Terra.
Evoluciologia. Em conclusão, a comunex evoluída apresenta as 10 seguintes características de desenvolvimento tarístico, aqui apresentadas na ordem alfanumérica:
01. Administração da Reurbex da Terra: assistência às consréus.
02. Consciexes amparadoras: evoluciólogos; Serenões e Serenonas.
03. Interassistencialidade universalista: socorro às comunexes atrasadas.
04. Intercâmbio avançado: as Centrais Extrafísicas.
05. Paraeventos reeducacionais: Cursos Intermissivos (CIs); Pombal; Ascensão; Interlúdio.
06. Parambulatório: o combate equilibrado e prioritário à Opressiologia Interconsciencial.
07. Parapsicoteca: Parapesquisologia Evolutiva Cosmovisiológica.
08. Paratelepatia: desenvolvida e intensa entre os paracérebros das consciexes autotaquirritmológicas.
09. Vida desenvolvida: domínio da imperturbabilidade cosmoética nos holopensenes.
10. Volitação autoconsciente: cosmovisões altruístas gerais.

Passadologia. A comunex atrasada apresenta 10 características de degradação involutiva, aqui expostas na ordem alfabética:
01. Baratrosfera: propriamente dita, a Tenebrologia.
02. Consciexes imaturas: os princípios conscienciais primitivos, a subumanidade, as consciênçulas.
03. Intencionalidade doentia: as monovisões, minivisões ou egovisões de retardamento.
04. Interassedialidade baratrosférica: a anticosmoética direta.
05. Intercâmbio: mais intenso com a Crosta Terrestre.
06. Interprisões grupocármicas: predomínio de parapsicóticos post-mortem, paracomatosos, assediadores interconscienciais e consciexes lavadas subcerebralmente.
07. Local de triagem: as consciexes enfermas, os holopensenes dos genocidas e serial killers.
08. Pseudocéu: dos fanáticos religiosos de todos os matizes em paramuquifos,
paracortiços malvistos e paraguetos degradados.
09. Transmigraciologia extraterrestre: evolutivamente a menor.
10. Vida estagnada: as confusões paracerebrais e as exorbitâncias dos egões.

COMUNEXOLOGIA (ARGUMENTUM: INTERMISSIVOLÓGICO) (p. 509)
Parataxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 10 categorias das naturezas de megacomunexes, mais evoluídas, classificadas por alguma característica peculiar ou detalhe notável:
01. Comunex com Centrais Extrafísicas: Parassociológica.
02. Comunex com parapsicoteca: Neoverponológica.
03. Comunex de evoluciólogos: Expositivológica.
04. Comunex de Serenões: Maxiequilibriológica.
05. Comunex de telepatia: Paracerebrológica. Telepatia: osmose interpensênica.
06. Comunex de volitação: “Pombal”; Volitaciológica.
07. Cosmocomunex receptora de consciexes extraterrestres visitantes: Extraterrestriológica.
08. Neocomunex-paracampus do Curso Intermissivo: “Interlúdio”; Parapedagogológica.
09. Retrocomunex temporária: “Pandeiro”; Maxiproexológica.
10. Zoocomunex com parassubumanos: Evoluciológica.

PARESCOLTOLOGIA (ARGUMENTUM: INTERASSISTENCIOLÓGICO) (p. 1224)
Definologia. A Parescoltologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências da escolta extrafísica formada pelas consciexes amparadoras, evoluciólogos e Serenões, assistindo conscins, grupos evolutivos e instituições intra e extrafísicas, no âmbito da Paravisitologia Interassistencial.
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Conscienciologia. Interessante constatar, nas pesquisas da Parescoltologia, que
nos holopensenes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), a parescolta promove, logo de início, parabanhos energéticos, megaeuforizações e encapsulamentos parassanitários nos voluntários, homens e mulheres do entorno, com a finalidade de revelar a sua
presença e atuação interassistencial ostensiva. Tais parafatos comunicam e intensificam
extraordinária autoconfiança nas conscins assistidas por chancelar o desenvolvimento
das tarefas e pesquisas em andamento realizadas pelos voluntários das ICs, potencializando a consecução da maxiproéxis (grupal).
Perfilologia. Na complementaridade entre as dimensões conscienciais, os parescoltadores apresentam perfis paratécnicos específicos, variados, conforme as atividades
ou áreas interassistenciais, por exemplo: Parasseguranciologia; Parapesquisologia;
Energossomatologia; Paraterapeuticologia; Paraprofilaxiologia.
Transparenciologia. A diferença entre a conscin lúcida, nesta dimensão respiratória, e a consciex lúcida, quando na comunex evoluída, é a escala geométrica. Quanto
mais evoluída a consciência, mais Glasnost, maior transparência. (p. 483)
Paraconviviologia. A paraconvivialidade das consciexes na comunex evoluída,
não mais se comunica ou se desenvolve pelos sentidos instintivos e sim pelos sentimentos elevados e pelo autodiscernimento por meio da hiperparapercuciência, a começar
pela Paratelepatiologia, envolvendo a Autocosmoeticologia, Autocosmovisiologia, Autotaquirritmologia e Autotransafetivologia. Em tal estado avançado de autolucidez, a interassistencialidade alcança níveis ainda insuspeitados por nós, pré-serenões. (p. 812)
Holopensenologia. A comunex evoluída é composta pelo holopensene paradoxal
do espaço sideral aconchegante. O único arco do triunfo legítimo existente é o pórtico
da comunex evoluída. A maior beleza das consciências transparece nas comunexes evoluídas. Quem não é autóctone da comunex evoluída vai lá somente para haurir megacognição a fim de distribuí-la aos compassageiros de evolução. Nesta dimensão humana
quem é mais feliz é a conscin que tem lembranças das comunex es evoluídas. Há rememorações supergratificantes. (p. 974)

OMNIPARAFRATERNOLOGIA (ARGUMENTUM: INTERMISSIVOLÓGICO) (P.
1104)

Caracterologia. Eis duas categorias de consciexes da Paraelencologia, habitantes
mais comuns e afins às comunexes evoluídas, de acordo com a Escala Evolutiva das
Consciências (p. 1106)
1. Pararresidentes: consciexes com paradomicílio fixo na comunex evoluída,
em geral evoluciólogos e Serenões.
2. Paravisitantes: consciexes na condição de hóspedes, em visitações temporárias de parapesquisas, ou excursões paratécnicas, à comunex evoluída, a partir do nível de
autodiscernimento dos seres despertos, interassistenciais, veteranos.
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⟡⟡⟡

LÉXICO

DE

ORTOPENSATAS
(Vieira, 2019)

* A consciência somente é convidada a visitar a Comunex Evoluída quandojá
não mais se assombra com as realidades do Cosmos. (Vol. I, p. 166)
* Para acessar a Comunex Evoluída, os atributos necessários são: assistencialidade, equilíbrio pessoal e trabalho cosmoético. Para a conscin intermissivista, esse trabalho começa com a tenepes, por exemplo. - “Qual a sua convivência e intimidade com os
amparadores extrafísicos da tenepes?”(Vol. I, p. 178)
* Quem não possui nível autopensênico adequado para acessar uma comunex
mais evoluída, nem é convidado a visitá-la, pois não iria haurir qualquer proveito de lá
estar, podendo, ao contrário, paradoxalmente, até se perturbar com a imperturbabilidade
de tal holopensene extrafísico. (Vol. I, p. 456)
* Quanto mais evoluída a comunex, menor é o número dos seus para-habitantes.
O vértice representa sempre um espaço acanhado em relação ao espaço da base. O número dos componentes do vértice é sempre menor do que o número dos componentes da
base do triângulo evolutivo. (Vol. III, p. 1.412)
* O paracicerone que leva a consciência à Comunex Evoluída não a apresenta ao
seu passado, mas ao seu futuro imediato. (Vol. III, p. 1.444)
* Os amparadores da Comunex Interlúdio, ao trazerem consciexes para acompanhar as atividades parapedagógicas da minitertúlia no CEAEC, atuam ao modo de guias
assistenciais do turismo extrafísico paratécnico. (Vol. III, p. 1.495)
⟡⟡⟡

ENCICLOPÉDIA

DA

CONSCIENCIOLOGIA

Definologia. A comunidade extrafísica é o local ou ambiente extrafísico específico onde se reúnem, convivem ou habitam as consciexes, de acordo com o princípio da
afinidade interconsciencial. (Azevedo, 02.05.2020)
⟡⟡⟡

ZÉFIRO
(Teles, 2014 – p. 212)
O Pombal lembra um grande hospital, com matriz ou central que irradia as ordens para os demais departamentos. Se você preferir fazer analogia com uma cidade ou
comunidade, então os canteiros da comunex seriam os bairros especializados em específicas atividades. André Luiz tentou retratar a realidade das comunex es, mas ficou tudo ainda muito humano. O Pombal não é tão humano as- sim, há uma adaptação à realidade da consciência em si, à para- fisiologia da consciex. Por isso não tem rua e o traslado é feito de modo instantâneo a partir da volitação.
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