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AUTOPARAPSIQUISMO AFLORADO
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo aflorado é o surgimento das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível
inicial, teático, já sendo aplicado às tarefas interassistenciais diversificadas pela conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo aflorar é provavelmente adaptação do idioma
Francês, affleurer, “aflorar”, e este derivado do idioma Latim, flos, “flor; suco das flores; a parte
mais fina, mais vigorosa; força; brilho; formosura; felicidade; beleza”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoparaperceptibilidade aflorada. 2. Autoparapercepciologia Aflorada. 3. Extrafisicalidade. 4. Multidimensionalidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo afloração:
aflorada; aflorado; afloramento; aflorante; aflorar.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo aflorado, autoparapsiquismo
aflorado antecipado e autoparapsiquismo aflorado posterior são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Cascagrossismo. 2. Intrafisicalidade. 3. Quadridimensionalidade.
4. Materialidade. 5. Autoparapsiquismo latente.
Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o abertismo pensênico às pararrealidades.
Fatologia: a reeducação parapsíquica a cada ressoma; a ruptura dos antolhos da quadridimensionalidade.
Parafatologia: o autoparapsiquismo aflorado; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o despertar da paraperceptibilidade;
o despontar da comunicação interdimensional; os estados alterados da consciência (EAC); a captação das concausas extrafísicas das realidades físicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;
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o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo
a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da evolução consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o desenvolvimento
parapsíquico.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo permanente.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mentalsomática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;
a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios
Invisíveis da Ciência e da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento
da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com
os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de amparabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos da maturidade consciencial no afloramento parapsíquico homeostático; os efeitos da autorganização da teática parapsíquica sadia.
Neossinapsologia: as neossinapses integradas às paraneossinapses.
Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-parapercepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação
conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica; a interação olhos-paraolhos.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação /
sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo sensibilidade parapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo parapsiquismo aflorado / parapsiquismo latente.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Maniologia: o afloramento do parapsiquismo patológico pela toxicomania.
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Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca;
a seriexoteca; a ofiexoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia;
a Sociexologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Cosmoconscienciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo aflorado antecipado = o surgimento das percepções
extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível inicial, teático, aplicado às tarefas interassistenciais diversificadas do jovem inversor exsitencial; autoparapsiquismo aflorado posterior = o surgimento das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível
inicial, teático, aplicado às tarefas interassistenciais diversificadas da senhora na terceira idade
física.
Culturologia: a Paraculturologia da Autoparapercepciologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Tipologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 tipos de afloramentos parapsíquicos básicos:
1. Amparado / Assediado.
2. Centrífugo / Centrípeto.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Consciente / Inconsciente.
Controlado / Descontrolado.
Eletivo / Compulsório.
Homeostático / Patológico.
Paracientífico / Artístico.
Precoce / Tardio.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo aflorado, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; Homeostático.
10. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
11. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
15. Saúde parapsíquica: Autoconsciencienciometrologia; Homeostático.

QUANTO MAIS CEDO OCORRER O AFLORAMENTO
DO AUTOPARAPSIQUISMO NA VIDA DA CONSCIN LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA, MELHOR PARA A CONSECUÇÃO EFICAZ DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL (PROÉXIS).
Questionologia. O afloramento parapsíquico já ocorreu para você, leitor ou leitora? Desde quando?

