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P R O J E Ç Ã O    D O    A D E U S    R E S S O M Á T I C A  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A projeção do adeus ressomática é a visita extrafísica de despedida da 

consciex lúcida, amparador de função, evoluciólogo ou Serenão, no momento crítico da pré-res-

somática, à conscin afim, em geral projetada com lucidez. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra projeção vem do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lan-

ço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em 

projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo adeus pro-

cede também do idioma Latim, deus, “ser supremo; entidade superior; divindade”, lexicalizado  

a partir de frases iguais a “entrego-te a Deus”, “encomendo-te a Deus”, usadas em situações de 

despedida. Surgiu no Século XVI. O prefixo re provém igualmente do idioma Latim, re, 

“retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra somática vem 

do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Projeção do adeus ressomante. 2.  Projeção do adeus de consciex.  

3.  Aparição pré-ressomática. 4.  Paravisitação de despedida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo projeção: 

Projeciocrítica; Projeciografia; projecióloga; Projeciologia; projeciólogo; projecional; proje-

cionista; projetação; projetada; projetado; projetante; projetar; projetável; projetil; projétil; 

projétil-foguete; projetista; projetiva; projetividade; projetivo; projetor; projetora; projetura. 

Neologia. As 3 expressões compostas projeção do adeus ressomática, projeção do adeus 

ressomática individual e projeção do adeus ressomática grupal são neologismos técnicos da Pro-

jeciologia. 

Antonimologia: 1.  Projeção do adeus dessomática. 2.  Projeção do adeus dessomante. 

3.  Projeção do adeus de conscin. 4.  Última projeção lúcida de conscin. 5.  Aparição intervivos 

do adeus. 6.  Projeção da primeira dessoma. 

Estrangeirismologia: o farewell de consciex; o Projectarium; o rapport interconscien-

cial; o see you soon da evolução conjunta. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL) pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o para-

pensenes; a parapensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes;  

a interpensenidade; a harmonia entre os holopensenes das consciências afins. 

 

Fatologia: a convivialidade fraterna entre conscins e consciexes. 

 

Parafatologia: a projeção do adeus ressomática; a projeção consciencial do adeus resso-

mática; a projeção do adeus de consciex; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projeção do adeus ressomática de consciex afim; 

a projeção do adeus ressomática do grupo de consciexes afins; a projeção do adeus ressomática da 

conscin lúcida; a projeção do adeus ressomática da conscin lúcida assistida; a aparição hipnopôm-

pica do adeus da consciex ressomante afim; o conteúdo do parafenômeno; a afinidade intercons-

ciencial motivando o parafenômeno; a surpresa gerada pelo parafenômeno; as possibilidades do 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

2 

encontro intrafísico da conscin projetora com o ressomante; o círculo de paramizades; o paragesto 

de despedida; o sentido da mensagem extrafísica; o conteúdo da mensagem do adeus; o aceno da 

acabativa interassistencial extrafísica; a incerteza quanto ao próximo reencontro; a fixação holo-

mnemônica do paravínculo na paradespedida favorecendo o reencontro intrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossomático parafenomênico conscin afim–consciex 

afim; o sinergismo conscin sensitiva–consciex amparadora. 

Principiologia: o princípio da descrença estimulando a projetabilidade lúcida; o princí-

pio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica demonstrando 

ser o adeus apenas “até breve”. 

Codigologia: o código pessoal do bom-tom; o código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida da conscin. 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida. 

Voluntariologia: os vínculos do paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível dos Proje-

ciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico na perda temporária dos paraconta-

tos; o efeito esclarecedor da projeção consciencial do adeus ressomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas pela projeção do adeus ressomática. 

Ciclologia: os choques conscienciais no ciclo dessoma-intermissão-ressoma; o entrosa-

mento dos ciclos multidimensionais pessoais das minipeças interassistenciais lúcidas; o ciclo au-

torrevezador nas parafunções amparadoras; o ciclo evolutivo encontros-desencontros-reen-

contros. 

Binomiologia: o binômio Intermissiologia-Intrafisicologia; o binômio ressomático sor-

riso dos paramigos na paradespedida–choro do neonato; o binômio dessomático choro dos ami-

gos na despedida–sorriso do completista. 

Interaciologia: a interação conscin recipiente projetada–consciex promotora do parafe-

nômeno; a interação saída do palco extrafísico–entrada no desafio proexológico. 

Crescendologia: o crescendo coaparecimento ressomático restritor–codesaparecimento 

dessomático expansor. 

Trinomiologia: o trinômio reencontro-sondagem-orientação; o trinômio interesse-me-

ta-evolução; o trinômio dessomático sadio expansão consciencial–recuperação de cons–revigo-

ramento dos paravínculos. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo projeção do adeus ressomática / projeção do adeus 

dessomática. 

Paradoxologia: o paradoxo proximidade em dimensões diferentes–afastamento na 

mesma dimensão intrafísica. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a meritocracia favorecendo as paravi-

vências significativas. 

Legislogia: as leis da Parafenomenologia; a lei da Ressomatologia; a lei do maior esfor-

ço parapsíquico. 

Filiologia: a parafenomenofilia; a projeciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neo-

filia. 

Holotecologia: a projecioteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a comunicoteca;  

a convivioteca; a interassistencioteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Ressomatologia; a Parapercepciologia; a Ener-

gossomatologia; a Parafenomenologia; a Grupocarmologia; a Extrafisicologia; a Seriexologia;  
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a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Parasso-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciex ressomante; o ser social percipiente-visitado; o comitê da paradespedida; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-ressomante; o pré-neonato. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-ressomante; a pré-neonata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens valedictor; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens 

ressomaticus; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens auto-

lucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens dessomaticus; 

o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: projeção do adeus ressomática individual = o parafenômeno envolvendo 

tão só a consciex afim isolada; projeção do adeus ressomática grupal = o parafenômeno envol-

vendo o grupo de consciexes afins. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Parapsíquica Cosmoética; a cultura da Projecio-

logia. 

 

Distanciologia. Sob a ótica da Parapercucienciologia, não se pode deixar de enfatizar, 

aqui, o triste distanciamento evolutivo, ou o gap intelectivo dos temas transcendentes e circuns-

tâncias explicitadas, gerados por este verbete-ensaio (e dezenas de outros de igual teor ou nature-

za), perante os temas eletronóticos, crosta-a-crosta, predominantes nas academias do Terceiro Mi-

lênio da História Humana. Seria necessário aos conscienciólogos pedir, o tempo todo, desculpas 

pelas novidades evolutivas, esclarecedoras, teáticas, provocativas e inevitáveis apresentadas às 

mentes retrógradas dos produtores das Ciências Convencionais? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

4 

trais, evidenciando relação estreita com a projeção do adeus ressomática, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Encontro  antecipatório:  Projeciologia;  Homeostático. 

09.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Psicosfera  projetiva:  Projeciologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  PROJEÇÃO  DO  ADEUS  RESSOMÁTICA  PODE 
SER  INCLUÍDA  NO  CORPUS  DA  PARAFENOMENOLOGIA   
DO  EXTRAPOLACIONISMO  CONSCIENCIAL,  PARAPSÍQUI-

CO,  AVANÇADO,  DEVIDO  O  CONTEÚDO  DA  MENSAGEM. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum parafenômeno de projeção 

consciente? Tal parafenômeno portava mensagem de adeus? 
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