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P A R A P R O C E D Ê N C I A    E X T R A T E R R E S T R E  
( E X T R A T E R R E S T R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraprocedência extraterrestre é a base extrafísica, pessoal, de proveni-

ência ou origem de cada conscin, antes da ressoma, ligada a planeta diferente da Terra, evidencia-

da pela Auto-Historiologia exoplanetária. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo procedência deriva do idioma Latim, procedere, “ir à fren-

te; avançar; progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; aparecer; nascer; suceder; acon-

tecer; ter bom êxito; sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. Surgiu no Século XIX. O segundo 

elemento de composição extra provém do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além 

de”. O vocábulo terrestre procede também do idioma Latim, terrestris, “relativo à ou próprio da 

Terra”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Paraorigem extraterrestre. 2.  Procedência extrafísica extraterrestre. 

Neologia. Os 3 vocábulos paraprocedência extraterrestre, paraprocedência extraterres-

tre não reconhecida e paraprocedência extraterrestre reconhecida são neologismos técnicos da 

Extraterrestriologia. 

Antonimologia: 1.  Origem terrestre. 2.  Terra natal. 3.  Paraprocedência na troposfera 

terrestre. 

Estrangeirismologia: o backup da holomemória. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da autorrefle-

xão quanto às pararrealidades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Somos extrater-

restres transmigrados. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez paraprocedencial; os retropensenes 

de retrovidas extraterrestres; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os neopensenes; a neopense-

nidade. 

 

Fatologia: a recuperação de lembrança de vida em outro planeta; os comportamentos 

presentes nesta vida, sendo resquícios de existência pregressa extraterrestre; o analfabetismo evo-

lutivo; o autoconfinamento terrestre; o sentimento de ser órfão no novo planeta; a constatação da 

espiral evolutiva; a ampliação grupocármica quanto à diversidade consciencial no Cosmos; a vida 

em múltiplos planetas; a pluralidade dos astros habitados; a hipótese quanto a possibilidade de 

transculturalidade interplanetária; a desconstrução de preconceitos quanto aos paravisuais das 

consciências extraterrestres; a inadaptação somática; a incompatibilidade intersomática; o respeito 

teático para com todas as consciências no Cosmos; os inúmeros relatos de avistamentos de extra-

terrestres na atmosfera terrestre; a neomundividência ampliada; a aceleração da recuperação de 

cons com finalidade da tares; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a paraprocedência extraterrestre; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a paraorigem extraterrestre de consciências; a procedência parageográfica extraterres-

tre; a experiência retrocognitiva trazendo a sensação de autorreconhecimento em corpo extraterres-

tre; a paraprocedência extraterrestre pessoal enquanto real origem consciencial; os bastidores mile-

nares da evolução consciencial; a evolução consciencial vista pelo ângulo da autoconsciencialidade 

extrafísica sadia na parexcursão interplanetária; a paraprocedência das consciexes de origem evo-
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lutiva extraterrestre na Visitologia ao planeta Terra; a paracivilização; a paracomatose no trans-

lado interplanetário; os paravínculos com a paraprocedência extraterrestre; as transmigrações in-

terplanetárias a maior ou a menor; o trânsito consciencial, multiexistencial, interplanetário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo planeta doador–planeta receptor; o sinergismo 

consciência-planeta; o sinergismo existente entre todos os seres vivos no Cosmos. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código universal da Moral Cósmica. 

Teoriologia: a teoria dos 5 ciclos evolutivos; a teoria da transmigração interplanetária; 

as teorias da formação das raças humanas; a teoria da holomemória pessoal; a teoria da seriali-

dade existencial (Seriexologia); as teorias evolucionistas; a teoria do megachoque consciencial 

regressivo; a teoria conscienciológica da paracomatose consciencial. 

Tecnologia: a Paratecnologia envolvida nas transmigrações extraterrestres extrafísicas. 

Laboratoriologia: o planeta Terra enquanto laboratório evolutivo; o laboratório cons-

cienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paradi-

reitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Parar-

reurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das transmigrações interplanetárias. 

Neossinapsologia: as neossinapses características da serialidade evolutiva pessoal. 

Ciclologia: os infinitos ciclos evolutivos da consciência; o ciclo ressoma-dessoma; os 

ciclos evolutivos planetários; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP). 

Enumerologia: a mudança de habitat; a mudança extrassensorial; a mudança fisiológi-

ca; a mudança pensênica; a mudança interexistencial; a mudança da procedência extrafísica; a mu-

dança evolutiva. 

Binomiologia: o binômio evolução consciente–evolução inconsciente; o binômio adap-

tação-sobrevivência; o binômio evolução-estagnação. 

Interaciologia: a interação planeta Terra–planeta Cro-magnon, quanto às transmigra-

ções interplanetárias a menor. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo da manifestação da conscin; o crescendo infinito 

da evolução consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio genética-ambiente-planeta; o trinômio comunidade–Paraco-

munidade terrestre–Paracomunidade extraterrestre. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência terrestre / consciência extraterrestre;  

o antagonismo evolução / extinção. 

Paradoxologia: os megaparadoxos evolutivos; o paradoxo de a consciência ser mais 

antiga se comparada ao planeta Terra; o paradoxo da conscin terrestre de paraprocedência ex-

traterrestre. 

Legislogia: as paraleis do Paradireito; a lei da Seriexologia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a meritofilia; a geneticofilia; a discerni-

mentofilia; a paradireitofilia. 

Fobiologia: a extraterrestriofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Mitologia: o mito da evolução consciencial sem oscilações regressivas. 

Holotecologia: a hiperespaçoteca; a intermissioteca; a paradireitoteca; a ressomatoteca; 

a geneticoteca; a parageneticoteca; a biografoteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Extraterrestriologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Evo-

luciologia; a Parassociologia; a Ufologia; a Parageografologia; a Retrogeneticologia; a Parafatuís-

tica; a Holobiografologia; a Auto-Historiologia; a Neogenética. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex extraterrestre; a conscin terrestre; os elders evolutivos; a consci-

ência interplanetária; a consciência transmigrante; a consciência transmigrável; a consciex trans-

ferida; a consciex entrante; as equipexes de evoluciólogos; o ser universalista; o ser cósmico;  

a conscin exoprojetora lúcida; as equipexes do Paradireito; a consciex E. M. (Extramentor). 

 

Masculinologia: o paraprocedente extraterrestre; o extraterrestre; o transmigrado; o pré- 

-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o compassageiro evolutivo; o completista; o evoluciente; 

o reciclante existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário. 

 

Femininologia: a paraprocedente extraterrestre; a extraterrestre; a transmigrada; a pré- 

-serenona vulgar; a agente retrocognitora; a compassageira evolutiva; a completista; a evolucien-

te; a reciclante existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens transmigratus; o Homo sapi-

ens multidimensionalis; o Homo sapiens planetarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sa-

piens universalis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraprocedência extraterrestre não reconhecida = a da conscin sem co-

nhecimento quanto à pararrealidade e origem evolutiva pessoal extraterrestre; paraprocedência 

extraterrestre reconhecida = a da conscin consciente quanto à origem evolutiva pessoal extrater-

restre. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura extraterrestre; a cultura da 

Autevoluciologia; a pluralidade cultural cósmica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a paraprocedência extraterrestre, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

02. Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03. Desanimalização  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04. Efeito  extraterrestriológico  autopacificador:  Extraterrestriologia;  Homeostático. 

05. Evolução  hominídea:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Extraterrestriofobia:  Extraterrestriologia;  Nosográfico. 

07. Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

08. Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

09. Megachoque  consciencial  regressivo:  Autosseriexologia;  Nosográfico. 

10. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11. Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12. Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13. Périplo  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

14. Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15. Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 
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A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  QUANTO  À  PARAPROCEDÊN-
CIA  EXTRATERRESTRE  PERMITE  MAIOR  COSMOVISÃO  DAS  

REALIDADES  E  PARARREALIDADES,  AMPLIANDO  A  COM-
PREENSÃO  DA  COMPLEXIDADE  DO  PÉRIPLO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade quanto à paraprocedên-

cia extraterrestre? Qual a respectiva implicação na automundividência? 
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