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E X T R A T E R R E S T R I Ó L O G O  
(E X T R A T E R R E S T R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O extraterrestriólogo é a consciência, intra ou extrafísica, dedicada ao estu-

do teático da Extraterrestriologia, ou da existência e manifestação multidimensional de seres cujas 

evoluções transcorrem em mundos diferentes da Terra. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo extra vem do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. 

O termo terrestre vem do idioma Latim, terrestris, “relativo à ou próprio da Terra”. Surgiu no Sé-

culo XVII. O elemento de composição logo deriva do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposi-

ção; definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado  

a alguma coisa; explicação; a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialis-
ta em”. 

Sinonimologia: 1.  Especialista em Extraterrestriologia. 2.  Autopesquisador da Extrater-

restriologia. 

Neologia. Os 4 vocábulos extraterrestriólogo, miniextraterrestriólogo, maxiextraterres-

triólogo e megaextraterrestriólogo são neologismos técnicos da Extraterrestriologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisador amador da Extraterrestriologia. 2.  Curioso sobre a Ex-

traterrestriologia. 

Estrangeirismologia: o ato de pensar out of the box; a conscin open mind; os close en-

counters multidimensionais visando a interassistencialidade; o upgrade consciencial promovido 

pelas parexcursões interplanetárias; o first contact cósmico interdimensional lúcido; a strong per-

son lúcida quanto à cidadania multidimensional cósmica; o background auto-holobiográfico mul-

tiplanetário; a multidimensional interplanetary approach; o lifting the curtain cósmico. 
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à diversidade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há astros 

habitados. Somos consciencialmente extraterrestres. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal resultante da aplicação dos princípios da Extrater-

restriologia; o holopensene pessoal da megafraternidade cosmoética aplicada à interassistenciali-

dade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade. 

 

Fatologia: a proéxis extraterrestriológica; a compreensão da importância da diversidade 

no Cosmos para o processo evolutivo; o Universalismo teático; as explícitas limitações do para-

digma newtoniano-cartesiano face às neoverpons da Extraterrestriologia; a maxifraternidade apli-

cada à interassistencialidade cosmoética; a superação da monovisão humana; o desenvolvimento 

da cosmovisão; o atacadismo interassistencial; a autopredisposição às reciclagens conscienciais 

profundas; a imperturbabilidade cosmoética; o estabelecimento das Cognópolis na Terra; a não 

dicotomização da manifestação consciencial multidimensional; o bom senso nas abordagens para-

psíquicas; a indução intermissiva advinda das parexcursões interplanetárias; a importância do li-

vre pensamento; a holobiografia evolutiva pessoal multiplanetária; o motor da automotivação in-

terassistencial; a postura parepistemológica; a expansão da autolucidez; a microminoria de cons-
cins humanas predispostas e preparadas para a interrelação parapsíquica lúcida com consciexes 

egressas de outros planetas; a autorreflexão técnica profunda; a tecnicidade evolutiva; o eventual 

medo perante as verpons da Extraterrestriologia; a expansão dos horizontes interassistenciais; os 

desafios crescentes da tares face à sofisticação dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos;  
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a compreensão dos contrastes evolutivos; a autexperimentabilidade autocrítica inata; a dissecação 

das raízes evolutivas da consciência; o posicionamento pessoal perante o autoparapsiquismo;  

o senso da cidadania cósmica interdimensional; a responsabilidade da minipeça no maximecanis-

mo interassistencial; o ataque à ideia avançada gerado pela ignorância; o mergulho de cabeça no 

fluxo do Cosmos; os deveres da conscin intermissivista; a conquista da desperticidade catalisada 

pela teática da Extraterrestriologia; a ausência de remuneração reforçando a imparcialidade pes-

quisística; o exigente autotreinamento consciencial e parapsíquico; as conscins, intermissivistas 

ou não, assistidas pela Extraterrestriologia; a preparação para o desafio interassistencial da Pré- 

-Maternologia na vida intrafísica atual; a escrita de gescons extraterrestriológicas; a temática ex-

traterrestriológica impulsionada por pesquisadores e docentes especialistas na área. 

 
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as experiências 

parapsíquicas pessoais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autolucidez face ao aqui  

e agora multidimensional; as neoverpons resultantes dos paracontatos com consciexes de origem 

extraterrestre; o acréscimo de cons através da Paravisitologia Interplanetária; a autocomprovação 

da existência de vida extraterrestre inteligente advinda da autexperimentação parapsíquica lúcida; 

a visita extrafísica extraterrestre à conscin terrestre; a exoprojetabilidade interassistencial; o grupo 

volitativo especializado na Extraterrestriologia; as extrapolações conscienciais patrocinadas pelos 

amparadores extrafísicos; a impactoterapia decorrente das pararrealidades extraterrestriológicas; 

os vínculos auto-holobiográficos de viés interdimensional cósmico; o estreitamento das interco-

operações técnicas especializadas com equipexes alienígenas; a oportunidade de desenvolvimento 

de portais interdimensionais interassistenciais cósmicos por meio do autoparapsiquismo cosmoé-
tico; as práticas diárias da tarefa energética pessoal (tenepes); as autoparapercepções indicando  

a parassocialidade cósmica; as excursões extrafísicas interplanetárias promovendo o egocídio de 

alto impacto. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipex evoluída–conscin autocrítica; o sinergismo co-

munex evoluída–extraterrestriólogo; o sinergismo Extraterrestriologia–Estado Mundial Cosmo-

ético. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) a partir do autoparapsiquismo; o princí-

pio da indisfarçabilidade das energias conscienciais (ECs); o princípio evolutivo da pluralidade 

dos mundos habitados. 

Codigologia: o código da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Teoriologia: a teoria da verbação consciencial; a teoria da evolução consciencial cós-

mica; a teoria da auto-holobiografia evolutiva multiplanetária. 

Tecnologia: as técnicas de exoprojeção lúcida; as técnicas parapsíquicas sustentadoras 

da condição interassistencial avançada da pré-mãe; a técnica da semipossessão sadia interassis-

tencial; a técnica da psicofonia interassistencial cosmoética; a técnica da psicofonia projetiva ex-

trafísica; a técnica do monólogo psicofônico; a técnica do acoplamento áurico interespécies. 

Voluntariologia: o voluntariado na Extraterrestriologia; o voluntariado teático da me-

gatares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório 
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissi-

vo; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da In-

terassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Extraterrestriólogos; o Colégio Invisível dos Pes-

quisadores Parapsíquicos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível das Semiconsciexes; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos;  

o Colégio Invisível dos Serenões. 



 
Encic lopédia  da  Conscienciologia  

 

3 

Efeitologia: os efeitos dos trabalhos das equipins de extraterrestriólogos em sintonia 

com as equipexes da reurbex terrestre; o efeito dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos de 

vanguarda favorecendo o holopensene da Extraterrestriologia; os efeitos dos trabalhos dos ex-

traterrestriólogos rumo à construção do Estado Mundial Cosmoético. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do acoplamento energético prolongado 

junto a consciexes amparadoras de origem evolutiva extraterrestre; as neossinapses geradas pe-

las exoprojeções com expansão consciencial; as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo seriéxis planetária–paratransmigração interplanetária; o ciclo aute-

volutivo extrapolação consciencial–automegarrecin; o ciclo pesquisa-autexperimentação-debate; 

o ciclo evento parapsíquico–autorreflexão–neossinapses. 

Enumerologia: o pesquisador da evolução em diferentes Planetas; o pesquisador da 
evolução em somas não humanoides; o pesquisador da evolução de consciexes extraterrestres;  

o pesquisador da evolução de conscins extraterrestres; o pesquisador da evolução das paratecno-

logias extraterrestres; o pesquisador da evolução em diferentes galáxias; o pesquisador da 

evolução da diversidade consciencial do Cosmos. 

Binomiologia: o binômio parexcursionista-extraterrestriólogo; o binômio consciex alie-

nígena–conscin pré-mãe; o binômio consciex alienígena–conscin terráquea; o binômio Reurbe-

xologia-Extraterrestriologia. 

Interaciologia: a interação comunexes avançadas especializadas na pré-ressomática– 

–intermissivismo–Extraterrestriologia; a interação parafisiológica consciex alienígena–conscin 

humana. 

Crescendologia: o crescendo fitoconvivialidade–zooconvivialidade–hominiconvivialida-
de–convivialidade cósmica; o crescendo Universalismo teórico–Universalismo prático; o cres-

cendo conscienciólogo teórico–conscienciólogo prático. 

Trinomiologia: o trinômio FEP–Curso Intermissivo–maxiproéxis; o trinômio energia 

imanente (EI)–consciência–holossoma; o trinômio macrossoma-paramicrochip-maxiproéxis;  

o trinômio megaverpon-megatares-megaimpacto. 

Polinomiologia: o polinômio EV–iscagem lúcida–assim–desassim–tenepes–projetabili-

dade lúcida–automegaeuforização–ofiex–cosmoconsciência; o polinômio parexcursionismo in-

terplanetário–primeiro CI–aportes do extraterrestriólogo–segundo CI. 

Antagonismologia: o antagonismo vida extraterrestre / vida terrestre; o antagonismo 

vida extrafísica / vida intrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo de as pararrealidades embasarem o cotidiano das realida-

des planetárias; o paradoxo de a extrafisicalidade ser anterior à intrafisicalidade; o paradoxo do 
amparador consciex alienígena autotransfigurado com paravisual humano na abordagem com 

parapsíquicos humanos; o paradoxo de a Humanidade Terrestre ser conhecida na multidimensi-

onalidade cósmica, porém, desconhecer outras civilizações no Cosmos. 

Politicologia: a política das equipexes avançadas; a meritocracia; a cosmocracia; a evo-

luciocracia. 

Legislogia: as leis evolutivas do Curso Intermissivo pré-ressomático; as leis da autopro-

éxis; as leis do Paradireito; as leis da Paradiplomaciologia. 

Filiologia: a parapercepciofilia; a projeciofilia; a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a au-

todiscernimentofilia; a xenofilia; a neofilia; a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a extraterrestrio-

filia. 

Mitologia: o mito de o ser humano estar só no Cosmos. 

Holotecologia: a extraterrestrioteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a experimen-

toteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Extraterrestriologia; a Autodiscernimentologia; a Autoparaper-

cepciologia; a Autopesquisologia; a Cosmoconscienciologia; a Extrafisicologia; a Holossomato-

logia; a Interassistenciologia; a Pré-Maternologia; a Pré-Ressomatologia; a Ressomatologia;  

a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os seres extraterrestres; as consciexes de origem evolutiva extraterrestre; as 

ex-turmas das parexcursões interplanetárias do Curso Intermissivo pré-ressomático; a conscin lú-

cida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin tenepessista; a conscin pré-mãe;  

a semiconsciex; as consciexes evoluídas. 

 

Masculinologia: o extraterrestriólogo; o semipossessor benigno; o acoplamentista; o re-

urbanista extrafísico; o parexcursionista interplanetário; o guia expedicionário intergaláctico;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cog-

nopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciote-
rapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúci-

do; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a extraterrestrióloga; a semipossessora benigna; a acoplamentista; a re-

urbanista extrafísica; a parexcursionista interplanetária; a guia expedicionária intergaláctica;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista;  
a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; 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 to-

cadora de obra; a mulher de ação; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo 
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniextraterrestriólogo = a conscin, ex-aluna de Curso Intermissivo, de-

dicada à vivência da Extraterrestriologia Teática; maxiextraterrestriólogo = a consciex, aluna de 

Curso Intermissivo avançado, dedicada à vivência da Extraterrestriologia Teática; megaextrater-

restriólogo = a consciex, docente de Curso Intermissivo, dedicada à vivência da Extraterrestriolo-

gia Teática. 

 

Culturologia: a cultura da Extraterrestriologia; a cultura conscienciológica; a cultura 

da megatares; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Holossomatologia; a cultura para-
psíquica. 

 

Autotravão. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, 15 trafares, na 

ordem alfabética, os quais poderão constituir travão no desempenho do extraterrestriólogo: 

01.  Acriticidade. 

02.  Ansiedade. 

03.  Anticosmoética. 

04.  Apriorismo. 

05.  Autodesorganização. 

06.  Baixa autoprojetabilidade. 

07.  Belicismo. 
08.  Egocentrismo. 
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09.  Imaturidade. 

10.  Infantilidade. 

11.  Irresponsabilidade. 

12.  Labilidade parapsíquica. 

13.  Medo. 

14.  Misticismo. 

15.  Vontade débil. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, 9 manifestações, 

condições ou posturas conscienciais relevantes ao autodesenvolvimento integral do extraterrestri-

ólogo: 
1.  Afinidade: a autafinidade pensênica com alienígenas; a autorreceptividade aos neo-

pensenes; a afinidade para com a mesologia planetária da consciex egressa de outro planeta. 

2.  Autoconsciencialidade: a lucidez quanto à autoproéxis. 

3.  Curiosidade: a neofilia; o apreço pelo diferente; o pensamento curioso; a constante 

busca pelas neoverpons. 

4.  Descrencionismo: a aplicabilidade máxima do princípio da descrença, sem tornar-se 

cético. 

5.  Desrepressão: o desapego aos julgamentos da Socin; o rechaço a pensenes precon-

ceituosos; o constante trabalho para minimizar a extraterrestriofobia, pessoal ou grupal; o abertis-

mo consciencial; o pensamento distinto, diferenciado, criativo, visionário; o despojamento frente 

às perguntas difíceis e / ou exóticas sobre temáticas avançadas. 
6.  Estudiosidade: a incansável pesquisa acerca da Extraterrestriologia e áreas afins ou 

auxiliares. 

7.  Interassistencialidade: a iscagem lúcida; os recorrentes estados vibracionais; a auto-

megaeuforização; o tenepessismo; o ofiexismo; a Pré-Maternologia; a atenção às eventuais extra-

pautas aventadas pelo evoluciólogo; a assistência anônima. 

8.  Paracognição: o acesso à parapsicoteca; o macrossoma; o paramicrochip; a identida-

de extra. 

9.  Parapsiquismo: o acoplamento energético; a assim-desassim; a clariaudiência; 

a clarividência; a ectoplastia; a impressividade; o irrompimento do psicossoma; a telepatia; a psi-

cofonia; a psicografia; a pangrafia; a semipossessão sadia; a projetabilidade lúcida (PL). 

 

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-

trais, evidenciando relação estreita com o extraterrestriólogo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

08.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

10.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

13.  Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 



 
Encic lopédia  da  Conscienciologia  

 

 

6 

15.  Trânsito  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  INTERAÇÃO  COM  A  HOLODIVERSIDADE  CONSCIENCIAL  

DO  COSMOS  VIVENCIADA  PELO  EXTRATERRESTRIÓLOGO,  
POR  MEIO  DA  AUTEXPERIMENTAÇÃO  PARAPSÍQUICA  LÚ-
CIDA,  CONSTITUI  CATALISADOR  DE  RECINS  PROFUNDAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como encara a possibilidade de participação lú-

cida no campo de pesquisas da Extraterrestriologia? Já interagiu com consciexes de origem evolu-

tiva extraterrestre? Quais os resultados intraconscienciais advindos? 
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