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DIREITO DE PARACONSTRUCTURA
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O direito de paraconstructura é a faculdade paradireitológica relativa à autoconstrução da estrutura do constructo pessoal, fundamental, ou microuniverso consciencial, no
exercício descrenciológico quanto ao tempo, modo e forma do emprego dos próprios esforços autolúcidos, prioritários e cosmoéticos da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo direito vem do idioma Latim, directus, ³UHWR TXH VHJue em
linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento prédeterminado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordeQDomR´6XUJLXHPO elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, ³SRULQWHUPpGLRGHSDUDDOpPGH´2WHUPRconstructura procede do idioma Latim Tardio, constructura,
e este do idioma Latim, constructus, ³DPRQWRDGRDFXPXODGR´SDUWLFtSLRSDVVDGRGRYHUERconstruere, ³DPRQWRDU DFXPXODU HPSLOKDU emendar; levantar; construir; edificar; dispor; juntar as
SDODYUDVVHJXQGRDVUHJUDVGDVLQWD[H´$SDUHFHXQR6pFXOR;9,,,
Sinonimologia: 1. Liberdade de autoconstrução. 2. Opção pela ampliação do microuniverso consciencial. 3. Direito de construção do microuniverso consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas direito de paraconstructura, direito intermissivo
de paraconstructura e direito proexológico de paraconstructura são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Restringimento do microuniverso consciencial. 2. Autoconstrução
anticosmoética.
Estrangeirismologia: o selfmade man; a open mind; o being in the zone.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento paradireitológico.
Citaciologia. Formular a sua própria liberdade apenas sob a forma de reivindicação de
direitos significa supor que os deveres, as vinculações e as expectativas informais e não jurídicas
nada mais são que um bloqueio de sua própria subjetividade (Axel Honneth, 1949±).
Ortopensatologia: ± ³Paradireito. Nenhum princípio do Paradireito escraviza a liEHUGDGHGHFRQVFLrQFLD´.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paradireitologia; o holopensene pessoal da
autorreeducação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os
paracognopensenes; a paracognopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade.
Fatologia: o emprego do livre arbítrio; o direito-poder ou direito-prerrogativa do livre-arbítrio com o consentimento de todos; a volição; a autauditoria; a autouvidoria; os autesforços
insubstituíveis; o desapego do poder sobre o outro; a descensão cosmoética permitindo a revisão
das contrariedades; o início da assistência na autassistência; o autocuidado libertário; o aprimoramento consciencial, evolutivo, cosmoético; a dissidência das convenções sociais antievolutivas;
a ruptura com as companhias ociosas; a coragem de assumir o protagonismo; as experimentações
necessárias ao desenvolvimento e crescimento pessoal; a consequência da testagem das normas
heteroimpostas; a criticidade e a reflexão quanto às normas sociais; a delimitação do espaço pessoal; a assunção do próprio ego; o exemplarismo das práticas reciclogênicas; a autoimpactoterapia silenciosa; a opção pela inteligência evolutiva (IE); a autenticidade e qualificação consciencial; a dispensa de referências conscienciais; a autogestão proexológica; a autogestão inter-
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missiológica; o compromisso com o acerto; as restaurações necessárias no momento possível;
a flexibilidade nas procriações mentaissomáticas; as estratégias pessoais de superação dos trafares; o aprendizado decorrente dos erros; a responsabilidade pelas escolhas; os atenuantes da ignorância; os agravantes do conhecimento; o resultado da própria obra; o autoinvestidor; o ônus do
não; a pausa produtiva proporcionando neoconstructuras; os ganhos secundários decorrentes das
escolhas antievolutivas; o desapego à autoimagem; a liberdade consciencial; a assunção das neoparaconstructuras decorrente da evolução consciencial; a faculdade parajurídica intransferível de
conhecer-se e agir sobre si; o exercício do Paradireito e da Megafraternidade.
Parafatologia: o direito de paraconstructura; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o momento de iniciar a tenepes; o paradever de construção das próprias experiências;
a autovivência das diretrizes proexológicas; o paradireito à escrita da auto-holobiografia; a construção do dicionário paracerebral; a assunção da responsabilidade parapsíquica; a assunção da
Pré-Intermissiologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autenticidade-integridade-transparência; o sinergismo
autocrítica-autorrefutação.
Principiologia: o autaperfeiçoamento do microuniverso consciencial pela teática do
princípio da descrença (PD).
Codigologia: a construção e reconstrução do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da justiça aplicada à evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da paracientificidade aplicada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Autevoluciologia.
Efeitologia: o efeito opressor da lamentação pela separação temporária; o efeito da interprisão grupocármica a partir do aprisionamento do outro; o efeito evolutivo da compreensão;
o efeito tarístico do autocuidado; o efeito interassistencial no encaminhamento das más companhias extrafísicas a partir do tratamento intrafísico das fissuras.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da profilaxia interassistencial da autanulação, apelação comocional e lacrimário milenar; as neossinapses decorrentes da reciclagem
da culpa pelo poder mal exercido; as neossinapses decorrentes do autempoderamento; as neossinapses decorrentes da assunção dos paradeveres; as neossinapses decorrentes da construção
do traforismo; as neossinapses decorrentes da reciclagem do orgulho; as neossinapses decorrentes do autoquestionamento quanto às lavagens cerebrais.
Ciclologia: o ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação.
Enumerologia: a autoconstrução equivocada na autocorrupção; a construção de muros
no isolamento patológico; o desabamento da autoconstrução no ato de suicídio; a construção dos
próprios esbregues; a construção da autestima; a construção de pontes na convivialidade sadia;
a construção do próprio caminho. O exercício interassistencial do poder; o exercício interassistencial do traforismo; o exercício interassistencial da empatia; o exercício interassistencial da
ressignificação dos erros; o exercício interassistencial da comunicação; o exercício interassistencial da assertividade; o exercício interassistencial da gratidão. O respeito à singularidade consciencial; o respeito à pluralidade axiológica; o respeito aos valores pessoais; o respeito às escolhas alheias; o respeito ao momento e caminho evolutivo das consciências; o respeito à intermissão da consciência dessomada; o respeito aos limites conscienciais.
Binomiologia: o binômio direitos-deveres interconscienciais; o binômio inspiração-transpiração.
Interaciologia: a interação consolidação da autoridade moral±solidariedade; a interação cosmovisiológica direito de ir e vir±paraconstructura.
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Crescendologia: o crescendo da escala evolutiva; o crescendo apuração-depuração;
o crescendo antipatia-empatia-simpatia; o crescendo integridade-solidariedade; o crescendo
neoverpons-neocons; o crescendo recomposições±serenismo±terceira dessoma.
Trinomiologia: o trinômio da tridotação consciencial; o trinômio EV-tenepes-ofiex;
o trinômio paraconstructo-paraconceito-paracognição; o trinômio tarístico acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas.
Antagonismologia: o antagonismo arbítrio / contabilização; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo conselho / exemplarismo; o antagonismo conselheiro / agente retrocognitor;
o antagonismo teorização / sabedoria prática.
Paradoxologia: o paradoxo do acerto na aceitação do erro sem autovitimizações; o paradoxo da integridade consciencial na aceitação das vulnerabilidades.
Politicologia: a parapsicocracia; a democracia.
Legislogia: a lei suprema; a autolucidez quanto à lei de causa e efeito; a lei de ação
e reação; a lei da reciprocidade de direitos e deveres; as leis da Paradireitologia; a liberdade
e responsabilidade de agir segundo as próprias leis; a autolegislação libertária.
Filiologia: a autoconscienciometrofilia; a decidofilia; a reciclofilia; a fraternofilia; a neofilia; a autopesquisiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome de avestruzismo impedindo a autoconstrução; a síndrome do
bonzinho prejudicando a assunção da proéxis.
Maniologia: a reciclagem da mania de pretender administrar o Cosmos.
Holotecologia: a cognoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a fenomenoteca;
a parajurisprudencioteca; a parapsicoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Intraconscienciologia; a Autopercepciologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin egoísta; a conscin política; a conscin revolucionária; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o escultor de si mesmo; 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 projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a escultora de si mesma; 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 projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens paraconstructor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens sensitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: direito intermissivo de paraconstructura = a aceitação do fluxo evolutivo
do descarte e da aquisição de novo soma; direito proexológico de paraconstructura = a assunção
dos paradeveres intermissivos.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura conscienciológica; a cultura
da concórdia; a cultura de respeito às diferenças; a cultura universalista; a cultura do autocuidado holossomático; a cultura da liberdade.
Caracterologia. Sob a ótica da Anticosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 impedidores de condutas próprias ou alheias de direito de paraconstructura, praticada pela
conscin seguidos dos respectivos contrapontos evolutivos:
1. Agrado. O atendimento das próprias necessidades em detrimento de querer agradar
a todos.
2. Controle. A postura intuitiva e criativa em detrimento da necessidade de controle
e convivência com o malestar gerado pela perda do controle social.
3. Reconhecimento. O autorreconhecimento da condição de consciência merecedora de
bem-estar, em detrimento do sentimento de inadequação ao agir diferente do esperado socialmente.
4. Reivindicação. A proatividade e a antivitimização em detrimento da postura autovitimizada da consciência crítica de sofá.
5. Status. A autoconsciencialidade em detrimento da eventual priorização do estar sobre
o ser.
6. Poder. O realinhamento do exercício do poder sobre si mesmo e / ou sobre outros em
detrimento das ações arbitrárias.
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 direito de paraconstructura, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acronologia da recin: Autotaquicogniciologia; Neutro.
02. Apego à perda: Perdologia; Nosográfico.
03. Apego maternal autassediante: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Crescendo trafarismo-traforismo: Recexologia; Neutro.
05. Exercício do Paradireito: Autodesassediologia; Homeostático.
06. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
07. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
10. Paracompreensibilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paraconstructura: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Respeito: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso de dignidade cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Síndrome do bonzinho: Psicossomatologia; Nosográfico.
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O DIREITO DE PARACONSTRUCTURA TRADUZ O PARADEVER DA CONSTRUÇÃO DAS PRÓPRIAS EXPERIÊNCIAS
COM AUTOCONSCIENCIALIDADE, AUTOCOSMOÉTICA, AUTORRESPEITO E COERÊNCIA AO MOMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a autoconstrução do microuniverso consciencial? Utiliza a proatividade nessa autoconstrução?
Bibliografia Específica:
1. Esteves, Maria Madalena; Autocuidado Libertário; Artigo; Estado Mundial; Revista Anuário; Ano
2; N. II; Associação Internacional de Paradireitologia (JURISCON); Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2017; páginas 81 a 93.
2. Honneth, Axel; O Direito da Liberdade; trad. Saulo Krieger; 646 p.; Martins Fontes; São Paulo, SP. 2015;
páginas 131a132.
3. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 324 p.;
3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
1 webgrafia; alf.; geo; ono; estrangeirismos; 23x16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
página 46.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols.1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.445.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 185.
6. ,GHP 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 604.
Webgrafia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Responsabilidade Parapsíquica; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.9; N; 3; Julho-Setembro, 2005; páginas 230 a 240; disponível em: http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/article/viewFile/83/
85>; acesso em: 02.05.17.
2. Montoro, André Franco; Introdução à Ciência do Direito; Revista dos Tribunais; 688 p.; 33ª Ed.; São
Paulo, SP; 2016; p. 495 a 496; disponível em: <http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:
2016;001058308>; acesso em: 02.05.17.
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