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P A R A R R E E N C O N T R O    M E M O R Á V E L  
(H O L O M N E M O S S O M A T O LO G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pararreencontro memorável é a experiência extrafísica marcante, viven-

ciada pelo projetor lúcido, de rever consciex amparadora de alta estirpe evolutiva, amiga raríssi-

ma com raízes holobiográficas conjuntas profundas, após longo período sem contato em função 

das injunções evolutivas e / ou dificuldades inerentes à Interdimensiologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

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

dio de; para além de”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo encontrar procede também do idioma Latim, 

incontrare, de contra, “em frente de; em oposição a; contrariamente a; em contraposição a”. Sur-

giu no Século XIII. O termo reencontro apareceu no Século XV. A palavra memorável provém do 
mesmo idioma Latim, memorabilis, “digno de ser lembrado, dito; que é notável e célebre”. Surgiu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reencontro extrafísico memorável. 2.  Resgate paraconviviológico 

raríssimo. 3.  Pararreencontro crítico. 

Neologia. As 4 expressões compostas pararreencontro memorável, pararreencontro me-

morável egocármico, pararreencontro memorável grupocármico e pararreencontro memorável 

policármico são neologismos técnicos da Holomnemossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Reencontro intrafísico usual. 2.  Recuperação de convívio humano. 

3.  Amizade evitável. 

Estrangeirismologia: o rapport multimilenar entre as consciências; o attachment men-

talsomático; o Paraconviviarium; o Projetarium; o Retrocognitarium; o Acoplamentarium; o fi-
dus achates; o ato de rever a Paraelencologia tête à tête. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às amizades interdimensionais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Temos amigos 

evoluídos. 

Coloquiologia: o quando mais se precisa, os amigos aparecem; o ato de atualizar as pa-

rafofocas (fofexes); a consciex de casa; a invéxis enquanto menina dos olhos dos Serenões. 

Proverbiologia: – Amicus amico (Amigo para o amigo, ou seja, para ser verdadeira,  

a amizade há de ser recíproca). Qui invenit amicum, invenit thesaurum (Quem encontra um ami-

go, encontra um tesouro). No aperto e no perigo se conhece o amigo. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 
1.  “Amizade. Quando se trata de conscins intermissivistas mais lúcidas, a amizade 

interdimensional tem raiz na equipex pré-ressomática”. “Para perdurar, a amizade recíproca exige 

a memória recíproca”. “Se você deseja identificar uma amizade raríssima, veja em seu círculo 

social quem parece mais com o perfil do evoluciólogo, homem ou mulher”. 

2.  “Autorretrocognição. A autorretrocognição sadia enriquece mais a vida da conscin 

do que o grande prêmio da Mega-Sena”. 

 

Filosofia: o Tenepessismo; o Maxifraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paraconviviologia; o holopensene da fraterni-

dade interdimensional; o holopensene da parassociabilidade; o holopensene da Equipexologia; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; 
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a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a convergência materpensenológica 

entre a conscin projetada e a consciex amparadora visitante; a recuperação de holomnemopense-

nes críticos; o reencontro com consciex amparadora cujo holopensene transborda transafetivida-

de; o materpensene da consciex ao modo de parapsicoteca ambulante; o holopensene da projetabi-

lidade lúcida; o holopensene das amizades seriexológicas; o holopensene da Holomnemossomato-

logia; o holopensene da busca grupocármica ativa (Grupocarmometria). 

 

Fatologia: a tranquilidade íntima predispondo aos reencontros extrafísicos memoráveis; 

as múltiplas repercussões intrafísicas derivadas do pararreencontro marcante; as mudanças pro-

exológicas oriundas do pararreencontro memorável; o fortalecimento das autoconvicções existen-

ciais; o transbordamento grupocármico do pararreencontro raríssimo; a autavaliação quanto às re-
lações interconscienciais; a análise do círculo das amizades pessoais; os amigos de todas as horas; 

o valor inestimável das amizades intra e extrafísicas; a vida amparada; as assistências anônimas;  

a estratégia autoproexológica consciente; a inversão existencial mantida no matter what; a força 

do duplismo libertário; o papel da equipin tarística; a importância da docência itinerante; os cur-

sos de campo parapsíquico reunindo diferentes conscins e consciexes, assistidos e assistentes;  

o exercício da liderança maxiproexológica por meio do epicentrismo consciencial; a autopesquisa 

despertológica diária; a autogesconografia angariando a simpatia de diferentes consciexes ampa-

radoras; a conviviofilia cognopolitana; o nível de amparabilidade consciencial; os fatos cotidianos 

surpreendentes somente explicados por meio da intervenção assistencial extrafísica; a inteligência 

projeciológica reaproximando consciências de diferentes dimensões; o trabalho antelucano favo-

recendo os contatos interdimensionais; a vivência da escala de lucidez da conscin projetada qua-
lificando o autodiscernimento ordinário; a projeciografia; a projeciocrítica; o tratado Projecio-

logia. 

 

Parafatologia: o pararreencontro memorável; o inesquecível encontro extrafísico com 

consciex evoluída; a retomada de paraconvivência com amigo ou amiga multiexistencial; a reme-

moração de amizade intermissiva profunda; os parencontros de destino dignos de nota; a desco-

berta das colacias interdimensionais e seriexológicas; a interlocução extrafísica avançada; a para-

compreensão pessoal quanto ao gap evolutivo interconsciencial; a recuperação aguda de mega-

cons intermissivos; a colheita de dividendos paracognitivos; a carga de convivialidade fixando 

engramas e paraengramas da holomemória; a consciex amiga raríssima enquanto modelo evoluti-

vo para a conscin; a paramizade embasando os autorrevezamentos em grupo; a paramonitoria 

patrocinando extrapolacionismos inesquecíveis; o vislumbre pessoal quanto à parapolimatia da 
consciex-amparadora; a lembrança da amizade com o evoluciólogo ou evolucióloga do grupo; 

o aprofundamento dos paravínculos intermissivos; o escritório pessoal tornado, momentaneamen-

te, comunex avançada pela presença extrafísica ilustre (Holopensenologia); a autovivência do es-

tado vibracional (EV) profilático predispondo a projetabilidade lúcida; a sinalética energética 

e parapsíquica capaz de identificar a presença de certo amparador extrafísico; a psicosfera 

projetiva preparando a conscin atenta; a projeção consciente marcante; a decolagem projetiva 

lúcida; a vivência da projeção de consciência contínua eliminando a parapsicolepsia (blecaute 

consciencial); a assunção da identidade extrafísica por meio das autorretrocognições intermissi-

vas; a projeção consciente retrocognitiva clareando as raízes paraconviviológicas atuais; a tenepes 

predispondo, hodiernamente, reencontros extrafísicos impactantes; o epicentrismo lúcido qualifi-

cando o entrosamento com a equipex assistencial; a ofiex oportunizando atualizações interconsci-
enciais seculares; o parateleguiamento a partir da comunex natal; a policarmalidade vivida vin-

cando a holomemória; a paraevocação da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megaparavinco intermissivo–megaparavínculos holobio-

gráficos; o sinergismo paraperceptibilidade-paraconvivialidade; o sinergismo pararreencontro 
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inolvidável–autorreflexão profunda; o sinergismo autoconscientização multidimensional–auto-

conscientização seriexológica. 

Principiologia: o princípio da inseparabalidade grupocármica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da coedes; a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a técnica projetiva do alvo mental; a técnica da mudança de bloco pen-

sênico; as técnicas de descoincidência holossomática; a técnica do mimo energético; a técnica do 

meganível da autoconsciência; a técnica do TGV evolutivo; a técnica da gesconografia diária. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico oportunizando a maturação de ami-

zades raríssimas intra e extrafísicas; o voluntariado cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos surpreendentes da manifestação extrafísica com grau de lucidez 

superior à aplicada no cotidiano. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do acesso extrafísico à holomemória. 

Ciclologia: o ciclo assistência intrafísica–amparo extrafísico. 

Enumerologia: o pararreencontro singular; o pararreencontro marcante; o pararreen-

contro raríssimo; o pararreencontro extraordinário; o pararreencontro inesquecível; o pararreen-

contro ímpar; o pararreencontro cirúrgico. A amizade parapsíquica; a amizade extrafísica; a ami-

zade intermissiva; a amizade interdimensional; a amizade multiexistencial; a amizade milenar;  

a amizade evolutiva. A parafamiliaridade madura; a paraintimidade sóbria; a paracamaradagem 
mentalsomática; a paradescontração evoluída; a paracordialidade tarística; a parairmanação uni-

versalista; a paramizade transafetiva. 

Binomiologia: o binômio cosmovisão–pararreencontro memorável; o binômio higiene 

mnemônica–recuperação de megacons; o binômio magnanimidade teática–amparador avança-

do; o binômio macroconsciencialidade–espelho consciencial; o binômio parerudição despertoló-

gica–paravivência célebre; o binômio paracontato avançado–autoparapercuciência expandida. 

Interaciologia: a interação interdimensional; a interação interconsciencial; a interação 

interassistencial; a interação amizade atual–retroparentela; a interação círculo de amizades–ní-

vel evolutivo pessoal; a interação lucidez extrafísica–acesso holomnemônico; a interação Comu-

nidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Extrafísica (CCCE); a interação neoaporte proexológico–retribuição gesconológica. 

Crescendologia: o crescendo seriexológico relação assediada–relação maxifraterna;  
o crescendo evolutivo pararreencontro memorável fitológico (árvore)–pararreencontro memorá-

vel zoológico (retropet)–pararreencontro memorável hominológico (amparador)–pararreencontro 

memorável serenológico (Serenão); o crescendo seriexológico personalidade consecutiva–amiza-

de raríssima; o crescendo da lucidez pessoal ao longo da proéxis; o crescendo cronológico eufo-

rex-primener; o crescendo teoria conscienciológica–teática evoluciológica; o crescendo evolu-

tivo. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador-amparando-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policar-

malidade; o polinômio teático artigo-verbete-livro-megagescon atraindo consciexes de alto gaba-

rito; o polinômio invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo reencontro memorável / heterolocalização assedia-
dora; o antagonismo amizade / ingratidão; o antagonismo projetabilidade lúcida / inflexibilidade 

mental; o antagonismo egocentrismo / gregarismo; o antagonismo memória hígida / memória po-

luída; o antagonismo vida alternante / vida trancada; o antagonismo ego / equipe. 

Paradoxologia: o paradoxo conviviológico da cumplicidade profunda sem interprisão 

grupocármica; o paradoxo amizade-debate; o paradoxo de o Serenão tratar o intermissivista co-

mo se fosse outro Serenão. 

Politicologia: a meritocracia; a seriexocracia. 
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Legislogia: a lei evolutiva da inseparabilidade grupocármica; a lei da afinidade inter-

consciencial. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a paraconscienciofilia; 

a assistenciofilia; a grupofilia; a paraprofilaxia quanto à biofilia monopolizadora. 

Fobiologia: a eliminação da tanatofobia; a superação da espectrofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do cascagrossismo. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a projecioteca;  

a seriexoteca; a conscienciometroteca; a parafenomenoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Paraconviviologia; a Parapercepcio-

logia; a Projeciologia; a Interdimensiologia; a Paraprocedenciologia; a Intermissiologia; a Paras-

sociologia; a Holobiografologia; a Seriexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o casal incompleto; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin 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. 

 

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 consciencioterapeu-

ta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; 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 para-

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens amicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus;  

o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pararreencontro memorável egocármico = o primeiro contato extrafísico 

lúcido, na vida atual, entre o tenepessista e o amparador de função da tenepes; pararreencontro 

memorável grupocármico = primeiro contato extrafísico lúcido, na vida atual, entre o ser desperto 
e o evoluciólogo; pararreencontro memorável policármico = o primeiro contato extrafísico lúcido, 

na vida atual, entre o teleguiado autocrítico e o Serenão. 

 

Culturologia: a cultura da amizade transdimensional; a cultura da transafetividade. 

 

Desiderato. Pela Priorologia, os pararreencontros memoráveis são desencadeados pela 

consciex de alto gabarito evolutivo em função do objetivo interassistencial, o qual transcende  

a pessoa do projetor (Maxiproexologia). 
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Paradoxo. Considerando a Parassemiologia, as consciexes mais evoluídas caracterizam- 

-se por falar pouco, mas dizer muito. Força parapresencial: megaenciclopédia. 

Interação. No âmbito da Paraneurofisiologia, tais amparadores veteranos dominam téc-

nicas capazes de fazer aflorar paramemórias intermissivas ou retrobiográficas até então adormeci-

das na intraconsciencialidade da conscin. Evoluciólogo: parapsicoteca ambulante. 

Holopensene. Em geral, tais memórias afloram, espontaneamente, no microuniverso da 

conscin projetada em função do holopensene mnemofílico da consciex amparadora. A avançada 

higidez holopensênica da consciex associada à carga de retroconvivialidade entre esta e a conscin 

projetada catapultam a recuperação de retroengramas (cons) por parte do projetor, homem ou mu-

lher (Retrocogniciologia). 

Memorável. Sob a ótica da Proexologia, os pararreencontros inesquecíveis são aqueles 
caracterizados pela grande amplitude de efeitos positivos para a conscin experimentadora, vincan-

do indelevelmente a memória da mesma. 

Benefícios. No contexto da Efeitologia, eis, dentre outros, 15 possíveis dividendos, bene-

fícios ou efeitos catalisadores decorrentes de determinado pararreencontro memorável: 

01. Aumento da autoconfiança parapsíquica. 

02. Calibragem da inteligência grupocarmológica pessoal. 

03. Captação de mensagem interassistencial desassediadora. 

04. Checagem da autodesenvoltura projetiva. 

05. Elastecimento da autocosmovisão seriexológica. 

06. Expansão do acervo autorretrocognitivo. 

07. Experimentação de holopensene transafetivológico. 

08. Noção quanto ao especialismo atacadista de consciex lúcida. 

09. Obervação de ortoexemplo evoluído in loco. 

10. Reconhecimento de parafamiliaridade com amparador veterano (paravínculo). 

11. Recuperação aguda de megacons intermissivos. 

12. Rememoração do círculo de paramizades pessoais. 

13. Renovação da automotivação pró-compléxis. 

14. Senso esboçante de parateleguiamento. 

15. Vivência de extrapolacionismo parafenomênico inédito. 

 

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 pararreencontro memorável, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  multiexistencial:  Maxifraternologia;  Neutro. 

02.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conviviofilia  cognopolitana:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Dedo  de  evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Holopensenofilia  pessoal:  Holobiografometria;  Neutro. 

07.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

08.  Intermissiometria:  Paraconscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Megaencontro  crítico:  Automegadiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Projeção  consciente  retrocognitiva:  Projeciologia;  Neutro. 

13.  Reencontro  de  destino:  Reencontrologia;  Homeostático. 

14.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Retrocognição  intermissiva:  Retrocogniciologia;  Neutro. 
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ÀS  CONSCINS  INTERMISSIVISTAS,  HOMENS  E  MULHERES,  
INVERSORES  E  RECICLANTES,  IMPORTA  LEMBRAR   

O  ÓBVIO:  DEIXAMOS  AMIZADES  RARÍSSIMAS  NA  DIMEN-
SÃO  EXTRAFÍSICA.  SAIBAMOS  REATAR  PARAVÍNCULOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum pararreencontro memorável? 

Costuma investir nas projeções lúcidas com o intuito de rever amizades intermissivas? Desde 

quando? 
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