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PARASSOCIOLOGIA
(HOLORRESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Parassociologia é a Ciência aplicada ao estudo da organização e funcionamento das sociedades conscienciais e das relações evolutivas entre a unidade (consciência)
e o todo (Cosmos) na formação, permanência e mudança das Socins e Sociexes pluriplanetárias,
sendo formulada de modo multidisciplinar e multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra sociologia deriva do idioma Francês, sociologie, “estudo científico de fatos sociais humanos e dos grupos sociais enquanto realidade distinta da soma dos indivíduos que o compõem”. Surgiu em 1881. O vocábulo foi cunhado por Auguste Comte (1798–
–1857).
Sinonimologia: 1. Sociologia Cósmica. 2. Sociologia Multidimensional. 3. Ciência da
organização societária intra e extrafísica. 4. Sociologia Seriexológica. 5. Ciência dos consensos
sociais intra e extrafísicos. 6. Ciência do macrordenamento consciencial.
Neologia. O vocábulo Parassociologia e as duas expressões compostas Parassociologia
Cronêmica e Parassociologia Proxêmica são neologismos técnicos da Holorressomatologia.
Antonimologia: 1. Sociologia. 2. Sociexologia. 3. Robexologia. 4. Filosofia Social.
5. Sociologia Evolucionista. 6. Sociologia Planetária.
Estrangeirismologia: o pensée large; os rapports sociaux multidimensionais multimilenares; o milieu social cósmico; o échange social em todos os níveis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à cosmovisão social multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parassociologia; o holopensene pessoal da Cosmoética; o holopensene grupal da Cosmoética; os sociopensenes; a sociopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; o megabloco pensênico cosmovisiológico.
Fatologia: a Sociedade Intrafísica (Socin) ainda patológica; a ignorância generalizada
quanto à Sociexologia; o fato social; a unidimensionalidade; os miniordenamentos sociais; as redes de interação social; os holopensenes individuais interconectados; a ação social; o desvio da
norma social; os hábitos; os costumes sociais; os maxiordenamentos sociais; o ordenamento familiar; a grupalidade; as instituições; as hierarquias intrafísicas; as estratificações sociais; os sectarismos religiosos; os consensos sociais; a intra e intercoordenação dos holopensenes grupais;
a Economia materialista; a interassistencialidade intrafísica; a Sócio-Política; o Sócio-Direito;
a Ciência Convencional unidimensional; a Conscienciologia esclarecendo a Humanidade sobre
a Parassociologia; o tratado Homo sapiens reurbanisatus; a harmonia social; o conflito social; os
megaordenamentos sociais; os sistemas sociais mundiais; a Organização das Nações Unidas
(ONU); a Economia Global; a Política Internacional; o Proto-Estado Mundial; as relações entre os
mini, maxi e megaordenamentos sociais; a conexão entre a biografia, a História Nacional e a História Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as Sociedades Extrafísicas (Sociexes); a paraabordagem da Sociexologia; o parafato social; os miniordenamentos
parassociais; as parainterrelações consciencias; as paracondutas; o paraethos; as projeções conscientes (PC) e inconscientes; a paraconvivência inconsciente entre conscins e consciexes; a para-
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convivência entre conscins lúcidas e consciexes; a paraconvivência inconsciente entre consciexes;
a paraconvivência lúcida entre consciexes; o domínio consciencial das energias; as mimeses intra
e extrafísicas; a interassistencialidade extrafísica; o laço seriexológico unindo a dupla evolutiva
(DE); a prática da tenepes; a parainterconexão das minipeças no maximecanismo; o desvio
evolutivo na trajetória seriexológica; a conta-corrente holocármica; o ordenamento intraconsciencial; a diluição do ego na cosmocracia; os maxiordenamentos parassociais; a intra e intercoordenação cósmica dos grupocarmas; as interprisões grupocármicas; os nós górdios coletivos; as comunidades extrafísicas evoluídas; as comunidades extrafísicas atrasadas; a Baratrosfera; a parapretensão da Para-Humanidade; as parainstituições; as paraconexões entre os Colégios Extrafísicos; o Curso Intermissivo (CI); a comunex Interlúdio; as para-hierarquias; os ambientes grupais
extrafísicos; os parafluxos energéticos cósmicos; a ofiex; a Parapolítica; o Paradireito; a Paraetiologia Sociopatológica; a Parageografia Histórica; a harmonia cósmica; o assédio intra e interconsciencial explicando o belicismo planetário; os megaordenamentos parassociais; a atuação da
megapeça (Consciência Livre) no Cosmos; as megadisparidades extrafísicas holopensênicas;
o megapériplo evolutivo; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a policarmalidade; os parassistemas grupocármicos; o Estado Cósmico; as Centrais Extrafísicas; a transafetividade; a Cosmoética; as relações entre os mini, maxi e megaordenamentos parassociais; a conexão
entre a holobiografia, a holomemória grupocármica e a Para-História; a megarrede da interassistencialidade interdimensional; o microuniverso consciencial tornado megarrefúgio multidimensional da paz.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo microcosmo-macrocosmo; o sinergismo holopensene
pessoal–holopensene grupal; o sinergismo proéxis individuais–proéxis grupais.
Principiologia: o princípio da atração holopensênica; o princípio da grupalidade;
o princípio da bússola intraconsciencial; o princípio do Universalismo; o princípio de o Cosmos
estar sob controle inteligente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: as teorias parassociológicas; a teoria da espiral evolutiva; a teática verponológica; as teorias sociológicas clássicas; as teorias sociológicas do disposicionalismo.
Tecnologia: a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica da autopesquisa; a técnica do
parassociograma; a técnica do sociodiagnóstico; a técnica da sociomatriz; a técnica da conscienciometria; a técnica da cosmossíntese; as técnicas do megaparadigma consciencial; a técnica da
lupa maturológica; a técnica da biografia conscienciológica; a técnica da tenepes; a técnica da
ofiex.
Voluntariologia: o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do rolo compressor das inutilidades intrafísicas; o efeito dos holopensenes patológicos desequilibrando a Socin e a Sociex; o efeito dos vincos psicossomáticos na
holomemória travando a evolução coletiva; o efeito paradesassediador da lhaneza; o efeito das
pararreurbanizações propiciando a homeostase social e parassocial.
Neossinapsologia: as neossinapses propiciando o avanço da Metodologia Sociológica
para a abordagem parassociológica; as neossinapses necessárias ao sobrepairamento mentalsomático das Socins na percepção dos parassociólogos.
Ciclologia: o ciclo ordenador da vida consciencial; o ciclo socioenergético crescimento-gestão; o ciclo evolutivo autocompressão-autexpansão; a pararracionalidade cosmoética atuando
no ciclo dessoma-ressoma.
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Enumerologia: as pararrealidades; as parapopulações; as parageopolíticas; os paraconservadorismos; as parassociopatias; as pararreciclagens; as paraleis cósmicas.
Binomiologia: o binômio Curso Intermissivo–socialização extrafísica; o binômio prática parassocial–nível evolutivo; o binômio sociológico antibelicismo-antirreligião; o binômio
anomia social–desregramentos parassociológicos; o binômio interprisão egocármica–autocídio;
o binômio riscomania–suicídio lento; o binômio admiração-discordância; o binômio empatia-universalismo; o binômio intenção-Cosmoética na Sociedade Cósmica.
Interaciologia: a interação plano objetivo (material) –plano subjetivo (das consciências
ressomadas)–plano das ideias objetivadas (herança cultural humana)–plano da paratroposfera
(reurbexes e consréus)–plano mental (da cosmoconsciência)–plano do macrocosmo (das consciexes evoluídas); a interação interesse evolutivo da consciência–interesse estrutural do maximecanismo; a interação sociológica intrafísica ação-ordem-cultura; a interação coexistência consciente–coexistência inconsciente; a interação materialismo-bagulhismo; a interação estrutura
parassocial–Cosmoética.
Crescendologia: o crescendo torrão natal–paraprocedência; o crescendo escambo-kula-comércio-solidariedade-interassistencialidade; os princípios estruturais da Socin antevistos
no crescendo satisfação primária das necessidades no pré-capitalismo–produção voltada para
o mercado no capitalismo; o crescendo das fases religiosas medieval-capitalista-tecnológica
constituindo a base das visões de mundo na Socin; o crescendo ética intrafísica–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio multidão–desenraizamento social–comportamento de manada; o trinômio pararrastão–paracaravana de assediadores–corrente patológica paratroposférica; o trinômio da relação social energética absorvedora-doadora-ambivalente; o trinômio vontade-intencionalidade-priorização definindo a qualidade da conduta parassocial da consciência;
a colonização consciencial etnocêntrica pelo trinômio desejo do heteroafeto–rejeição de heteroatributos–negação da heteroautonomia; o trinômio das desigualdades sociais gênero-etnia-classe;
o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio da ação consciencial egocármica-grupocármica-policármica.
Polinomiologia: o engano científico de a consciência eletronótica considerar natural
o polinômio consensos fetais–pseudoconsensos–consensos adulterados–consensos inexistentes;
o polinômio narcisismo-orgulho-imoderação-arrogância-suntuosidade-superfluidade apressando
a autodessoma; o polinômio da ação parassocial evolutiva atributos–discernimento–Cosmoética–
–livre arbítrio.
Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo egocentrismo / comunicabilidade; o antagonismo circunlóquios autassediadores / evoluciopensenes; o antagonismo
interiorose / nomadismo; o antagonismo liberdade / imposição; a Conscienciologia eliminando
o pseudantagonismo Socin / Sociex.
Paradoxologia: o paradoxo de o papel social significar ao mesmo tempo coerção e livre
arbítrio; o paradoxo de o gargalo evolutivo significar ao mesmo tempo restrição e liberação;
o paradoxo de o aprofundamento no detalhismo proporcionar a cosmovisão; o paradoxo da autopesquisa levar ao conhecimento parassociológico; o paradoxo de a ordem social ser a imagem
reflexa e ampliada da consciência individual; o paradoxo de as religiões continuarem incorporadas às estruturas das Socins ainda no Século XXI, na Era das Supercomunicações (Ano-base:
2014).
Politicologia: a pseudodemocracia intrafísica; os prenúncios do Estado Mundial; a meritocracia democrática cósmica; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do Cosmos; as leis sociais; a lei da inseparabilidade grupocármica;
a lei da ação e reação; a lei do maior esforço; a lei da imputação causal; a lei da seriéxis; as leis
da evolução.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a cosmopensenofilia; a adaptaciofilia; a projeciofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose.
Holotecologia: a parassocioteca; a socioteca; a ressomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a ciencioteca; a convivioteca; a culturoteca; a comunitarioteca.
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Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Holorressomatologia; a Cosmologia; a Evoluciologia; a Interprisiologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Sociologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Conviviologia;
a Grupocarmologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin murista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o orientador evolutivo; 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 sociólogo; o parassociólogo; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação; o escritor Honoré de Balzac (1799–1850), parassociólogo e precursor da Projeciologia no
Planeta Terra.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a orientadora evolutiva; 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 socióloga; a parassocióloga; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens sociologicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
multidimensionalis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Parassociologia Cronêmica = a Ciência aplicada aos fenômenos parassociais de características predominantemente temporais, ao modo dos processos de holorreeducação
consciencial e dos fenômenos seriexológicos; Parassociologia Proxêmica = a Ciência aplicada aos
fenômenos parassociais de características predominantemente espaciais, ao modo dos processos
da reurbanização extrafísica e da socioparageografia.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a autocognição multicultural multiexistencial; a coexistência cultural; a paraaculturação; a cultura sociológica; o conformismo cultural;
a relatividade cultural; a Holoculturologia.
Parassocialização. O processo da parassocialização consiste na internalização do universo (macrocosmo) pelo microuniverso consciencial (microcosmo) no decorrer do processo evolutivo até a consciência chegar à holomaturidade.
Disposições. Segundo a Parassociologia, as disposições conscienciais são tendências,
inclinações ou propensões desenvolvidas pela consciência, resultantes do somatório das vivências
no processo de parassocialização, favorecedoras da adaptação intra e extrafísica.
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Caracterologia. Eis, por exemplo, agrupadas em ordem alfabética, 40 disposições conscienciais inerentes à evolução dos pré-serenões em geral, listadas conforme as duas classes de
adaptação, intra e extrafísica:
A. Adaptação intrafísica:
01. Assistencialidade: tendências assistenciais.
02. Atuação na Socin: definição de papéis sociais.
03. Autocontrole do ego: domínio do próprio desejo de poder.
04. Autodefinição profissional: inserção profissional produtiva.
05. Autodefinição sexual: adaptação da consciência ao soma.
06. Autodesassédio: senso de autoimunidade nas interações conscienciais.
07. Autorreciclagens: senso de autorrenovação para patamar mais avançado.
08. Autossustentação: do energossoma junto à neuromotricidade após a ressoma.
09. Desenvolvimento do parapsiquismo: expansão da lucidez multidimensional.
10. Desperticidade: atingida no decurso de décadas ou anos.
11. Homeostase holossomática: profilaxia e manutenção da higidez consciencial.
12. Intercomunicação consciencial: uso de símbolos culturais e raciocínio lógico.
13. Manifestação emocional: desenvolvimento e domínio de emoções simples e / ou
complexas.
14. Manifestação mentalsomática: expansão e renovação sináptica e neossináptica.
15. Ofiex: instalação e desativação de ofiex (nível avançado da assistencialidade).
16. Pré-Intermissiologia: preparação para exercer liderança após a dessoma.
17. Proéxis: preparação, realização, compléxis e moréxis.
18. Projetabilidade lúcida: saída do corpo físico com plena consciência.
19. Recuperação de cons: resgate de informações do paracérebro ao cérebro.
20. Renovação da autocosmoética: aperfeiçoamento do autofraternismo.
21. Ressoma: domínio energético suficiente para ressomar no corpo humano.
22. Sexossomaticidade: reajustamento sexossomático na maturidade intrafísica.
23. Sustentação holossomática: assunção dos padrões de organização holossomática.
24. Tanatologia: preparo para a dessoma.
B. Adaptação extrafísica:
25. Amparabilidade: abordagem pelo amparador extrafísico.
26. Autocriticidade proéxica: avaliação consciencial sadia da retroexistência recente.
27. Autonomia pensênica: predomínio da energia volitiva.
28. Curso Intermissivo: programação existencial.
29. Descondicionamento social: flexibilidade paraetológica.
30. Dessoma: recuperação do choque da dessoma.
31. Flexibilidade parageográfica: adaptação a novos ambientexes após a dessoma.
32. Holorretromnemônica: recordação do passado milenar.
33. Liberação somática: readaptação à vida sem gravitação, respiração, água, alimentação e sexo.
34. Liderança extrafísica: prontidão para os resgates na Baratrosfera.
35. Ofiex: megamparabilidade avançada da consciex lúcida.
36. Parapensenização: desvencilhamento dos limites pensênicos intrafísicos.
37. Psicossoma: manifestação pelo psicossoma mais leve e sutil.
38. Segunda dessoma: descarte do energossoma.
39. Terceira dessoma: descarte do psicossoma.
40. Volitação: desenvoltura móbil em manifestação psicossomática.
Travões. Segundo a Paraprofilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 6 processos de auto
e heterassédios, potenciais travadores do desenvolvimento consciencial em qualquer ponto da parassocialização, a serem observados e evitados:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acidentes de percurso.
Dessomas súbitas.
Homicídios.
Parapsicoses pós-dessomáticas.
Suicídios.
Traumas coletivos: guerras, morticínios, catástrofes.
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 a Parassociologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
05. Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
06. Confronto sociológico: Parassociologia; Neutro.
07. Cosmovisão verponológica: Cosmocogniciologia; Homeostático.
08. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
09. Inclusão parassocial: Parassociologia; Neutro.
10. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
12. Paraaculturação: Parassociologia; Homeostático.
13. Paraetologia: Parassociologia; Neutro.
14. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
15. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.

É POSSÍVEL AVALIAR O NÍVEL EVOLUTIVO DAS SOCINS
E SOCIEXES A PARTIR DAS VARIÁVEIS: PARAORDENAMENTO SOCIAL, PARAPOSIÇÃO SOCIAL NA EVOLUÇÃO
E PARATIPOLOGIA DAS CONSCIÊNCIAS PREDOMINANTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a lógica da Ciência Parassociologia?
Qual o nível evolutivo da Socin na qual vive? Qual papel social e parassocial desempenha?
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