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MEGARRESPONSABILIDADE
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A megarresponsabilidade é a obrigação ou o dever de a conscin lúcida,
intermissivista e responsável, responder pelas próprias ações, inclusive autoproexológicas, por ter
haurido neoconhecimentos prioritários, ou evolutivos extraordinários, no Curso Intermissivo (CI)
pré-ressomático, sem coagir ou menosprezar as demais conscins não portadoras do CI.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale,
³JUDQGHJUDQGHPHQWHPXLWRPDLVSRGHURVRGHPDLRUFDWHJRULDPDLVLPSRUWDQWH´$SDUHFHXQD
Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo responsável é adaptação do idioma
Francês, responsable, ³TXHJDUDQWHTXHUHVponGH´GHULYDGRGRLGLRPD/DWLPresponsus, de respondere, ³UHVSRQGHUDILUPDUDVVHJXUDUDILDQoDUSURPHWHUUHIXWDUFRPSDUHFHU´6XUgiu no Século XVIII. A palavra responsabilidade apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Megadever. 02. Megobrigação. 03. Priorização evolutiva. 04. Equilíbrio evolutivo. 05. Pararresponsabilidade. 06. Paraobrigação. 07. Encargo evolutivo. 08. Paracompromisso. 09. Megavínculo retributivo. 10. Autoconsciência parassocial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo responsabilidade: autorresponsabilidade; corresponsabilidade; corresponsável; irresponsabilidade; irresponsabilizar; irresponsável; megarresponsabilidade; pararresponsabilidade; responsabilização;
responsabilizador; responsabilizadora; responsabilizar; responsável.
Neologia. O termo megarresponsabilidade e as 3 expressões compostas megarresponsabilidade inversiva, megarresponsabilidade tenepessista e megarresponsabilidade epicêntrica são
neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 01. Irresponsabilidade. 02. Desídia. 03. Omissão evolutiva.
04. Omissão cognitiva deficitária. 05. Omissão conviviológica deficitária. 06. Despriorização
evolutiva. 07. Desequilíbrio evolutivo. 08. Delinquência evolutiva. 09. Paralienação. 10. Abusividade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autolucidez retrocognitiva responsável.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: ± Há megarresponsabilidades extremas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a megarresponsabilidade; as autorresponsabilidades intransferíveis; os limites
cosmoéticos da conscin intermissivista; o limite da irreverência sem sardonismo; o limite do extrapolacionismo sem estupro evolutivo; o limite da omissão superavitária (omissuper); a autocrítica; a noção mais ampla das autorresponsabilidades; a recepção feliz, sem masoquismo, das heterocríticas evolutivas; a torre de marfim; o nariz empinado; a crista do orgulho; o desviacionismo;
o tresmalhamento; o ectopismo; o desnorteamento; a desfocagem consciencial; as omissões deficitárias; as posturas pessoais decisivas; a evitação da transferência da responsabilidade para outrem; a consecução das prioridades evolutivas.
Parafatologia: os autocomprometimentos pré-ressomáticos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia.
Tecnologia: a técnica do voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da validação pessoal verbaciológica.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio autorreflexão-autoconvicção; o binômio paradireito-paradever.
Interaciologia: a interação afirmação-evidência.
Trinomiologia: o trinômio aspiração evolutiva±autodiscernimento±interassistencialidade; o trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio direito-dever-renúncia.
Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento-ignorância.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a hipegiofobia.
Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a criticoteca; a prioroteca; a verbacioteca;
a despertoteca; a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Autevoluciologia; a Paraprocedenciologia; a Prospectivologia; a Grupocarmologia;
a Autocriticologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade narcisista; 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 projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; 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 projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens compromissus; o Homo
sapiens obligatus; o Homo sapiens responsus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: megarresponsabilidade inversiva = a da conscin inversora existencial;
megarresponsabilidade tenepessista = a da conscin praticante da tenepes; megarresponsabilidade
epicêntrica = a da conscin epicentro consciencial.
Culturologia: a cultura da Paradireitologia.
Paradireitologia. A conscin lúcida, intermissivista, mesmo se sentindo mais confortável
na condição de membro da Humanidade, dentro da Socin, ainda patológica, não é portadora de direitos especiais negados ao homem comum, por exemplo, submetido à robéxis, pessoa até mesmo
sem acesso, na própria imaginação popular, às lições evolutivas, cosmoéticas, da megafraternidade hauridas no Curso Intermissivo pré-ressomático.
Autorrecexologia. A conscin lúcida, racionalmente, há de se sentir, isto sim, com maiores responsabilidades existenciais ou intrassomáticas ± as megarresponsabilidades ±, tendo em
vista as autorreciclagens e os empreendimentos proexológicos em desenvolvimento.
Megaescola. Somente o CI não dá asas de anjo nem auréola de sábio ao indivíduo na
Megaescola Evolutiva desta dimensão. Viemos para cá a fim de exemplificar de igual para igual,
a inteligência evolutiva (IE), sem nenhum privilégio, superioridade, altivez, hegemonia, petulância, presunção, prepotência, autocracia, totalitarismo ou manipulacionismo. Não somos consciências ungidas nem pertencemos às ideologias pré-maternais, jurássicas, de povo escolhido.
Intercompreensiologia. A Super-Humanidade dos evoluciólogos e Serenões ainda não
existe na Terra, nesta dimensão. A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI) e a Cognópolis são áreas de trabalhos exemplificativos sem misticismos nem arrogâncias.
As Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e as Empresas Conscienciocêntricas (ECs) são desafios evolutivos maxiproexológicos nos quais carecemos de todos para alcançarmos sucesso no rumo do Estado Mundial.
Caracterologia. Pela ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, o confronto de 100 reações pessoais entre a conscin vulgar, ou antiga, e a conscin intermissivista, supostamente reciclante evolutiva, renovada, onde essa pode demonstrar quem é para aquela, por meio da vivência das verbações e dos exemplos cosmoéticos:
Tabela ± Confrontos Conscin Vulgar / Conscin Intermissivista
Nos

Conscin Vulgar Antiga

Conscin Intermissivista Reciclante

01. Abandono

Acolhimento

02. Acobertamento

Transparência

03. Afetação

Fraternidade

04. Altanaria

Altruísmo

05. Altivez

Acessibilidade

06. Antidiscernimento

Autodiscernimento

07. Arbitrariedade

Sensatez

08. Arrogância

Discrição
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Nos

Conscin Vulgar Antiga

Conscin Intermissivista Reciclante

09. Aspereza

Cordialidade

10. Autocorrupção

Cosmoética

11. Autocracia

Bondade

12. Autodescomprometimento

Autocompromisso

13. Autoritarismo

Despojamento

14. Belicismo

Pacifismo

15. Bifrontismo

Franqueza

16. Contradição

Lisura

17. Demagogia

Explicitação

18. Desacato

Retratação

19. Desamor

Simpatia

20. Desatenção

Atenção

21. Descaso

Compaixão

22. Descortesia

Cortesia

23. Desdém

Respeito

24. Deseducação

Educação

25. Desídia

Autodisposição

26. Desleixo

Autocontrole

27. Desonestidade

Dignidade

28. Despotismo

Humanidade

29. Dissimulação

Sinceridade

30. Egocentrismo

Large

31. Empáfia

Comedimento

32. Enfatuação

Temperança

33. Engano

Lealdade

34. Envaidecimento

Bonomia

35. Escárnio

Consideração

36. Esnobismo

Naturalidade

37. Exibicionismo

Amabilidade

38. Farronca

Afabilidade

39. Fechadismo

Abertismo

40. Frieza

Cordura

41. Grosseirismo

Polidez

42. Hipocrisia

Autocrítica
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Conscin Intermissivista Reciclante

43. Ignorantismo

Sabedoria

44. Imaturidade

Maturidade

45. Imodéstia

Modéstia

46. Impiedade

Comiseração

47. Implicação

Generosidade

48. Imponência

Acessibilidade

49. Imposição

Liberalidade

50. Improbidade

Integridade

51. Inclemência

Gratidão

52. Incoerência

Coerência

53. Incompreensão

Compreensibilidade

54. Inculcação

Informação

55. Incúria

Engajamento

56. Indelicadeza

Delicadeza

57. Indiferença

Abnegação

58. Indisciplina

Autorganização

59. Iniquidade

Equanimidade

60. Insensibilidade

Sensibilidade

61. Intolerância

Intercompreensão

62. Intransigência

Flexibilidade

63. Inurbanidade

Urbanidade

64. Ironia

Ponderação

65. Irreflexão

Reflexão

66. Irresponsabilidade

Responsabilidade

67. Jactância

Conciliação

68. Leviandade

Juízo

69. Malevolência

Benevolência

70. Mandonismo

Condescendência

71. Manipulacionismo

Intercooperação

72. Menosprezo

Apreço

73. Mesquinhez

Hospitalidade

74. Mordacidade

Bom humor

75. Orgulho

Simplicidade

76. Ostentação

Magnanimidade
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Nos

Conscin Vulgar Antiga

Conscin Intermissivista Reciclante

77. Pedantismo

Prestimosidade

78. Pernosticidade

Retidão

79. Petulância

Amenidade

80. Pose

Civilidade

81. Prepotência

Suavidade

82. Presunção

Filantropia

83. Pretensão

Despretensão

84. Prosápia

Brandura

85. Ranhetice

Deferência

86. Requinte

Desprendimento

87. Ressentimento

Perdão

88. Rispidez

Sociabilidade

89. Sarcasmo

Carinho

90. Sobrançaria

Afetividade

91. Sofisma

Honestidade

92. Sordidez

Desapego

93. Subcerebrologia

Paracerebrologia

94. Superioridade

Igualdade

95. Tirania

Liberdade

96. Totalitarismo

Democracia

97. Triunfalismo

Lhaneza

98. Vaidade

Singeleza

99. Vanglória

Verbaciologia

100.

Zombaria

Assistencialidade
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a megarresponsabilidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
02. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
03. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
06. Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
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Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIÊNCIA QUANTO À MEGARRESPONSABILIDADE É A REAÇÃO SADIA DO PROEXISTA, HOMEM
OU MULHER, PERANTE OS DEVERES NATURAIS PARA
A CONSECUÇÃO E COMPLETUDE DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista se sente inteiramente à vontade na vivência das próprias megarresponsabilidades? A conscin vulgar, antiga, dentro de você, desapareceu há quanto tempo?

