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IN T E R A Ç Ã O    CÉ R E B R O -P A R A C É R E B R O  

(A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A interação cérebro-paracérebro é a comunicação, conexão ou atividade 

cognitiva da consciência, responsável pelo fluxo interveicular de informações otimizadoras dos 

desempenhos mentaissomáticos e / ou parapercepciológicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no es-

paço de”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra; 

negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere, 

“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. A palavra cére-

bro procede do mesmo idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; razão; raciocínio; juízo”. Sur-

giu no Século XV. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-
médio de; para além de”. 

Sinonimologia: 1.  Relação cérebro-paracérebro. 2.  Influência mútua entre cérebro e pa-

racérebro. 3.  Conexão cérebro encefálico–paracérebro. 4.  Interrelação cerebralidade-paracere-

bralidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas interação cérebro-paracérebro, mininteração cé-

rebro-paracérebro e maxinteração cérebro-paracérebro são neologismos técnicos da Autopara-

percepciologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão cérebro-paracérebro. 2.  Dissociação cérebro-paracére-

bro. 3.  Cerebralidade. 4.  Paracerebralidade. 

Estrangeirismologia: o upgrade autocognitivo; o paramicrochip facilitando a conexão 

paracérebro-cérebro; os insights inesperados. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Parafisiologia. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Cerebralidade. A condição evolutiva ideal é a utilização simultânea do cérebro  

e do paracérebro e não do cérebro e do cerebelo. Uma sutileza importantíssima”. 

2.  “Exatidões. Onde acaba a exatidão física da Matemática, começa a realidade virtual, 

multidimensional, da consciência, ou do paracérebro, muito mais concreta a partir do mentalso-

ma, da racionalidade e do autodiscernimento”. 

3.  “Organizadores. O paracérebro é o princípio organizador ou a causa eficiente da Pa-

ragenética Pessoal. A Paragenética Pessoal é o princípio organizador do mentalsoma. O mentalsoma 

é o princípio organizador do psicossoma. O psicossoma é o princípio organizador do soma”. 

4.  “Paracérebro. Toda comunicação interconsciencial, inclusive as parapsíquicas 
ocorre de paracérebro a paracérebro. Obviamente não existe comunicação interconsciencial sem  

o emprego fundamental do paracérebro embasando todo o contexto”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; o holopensene da Auto-

discernimentologia sincronizando as atividades neuroniais e paraneuroniais; o holopensene pes-

soal da assistencialidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; a retilinearidade autopensênica; as múltiplas conexões pensênicas; os autopensenes parage-

néticos. 

 
Fatologia: o âmago da personalidade humana; a atenção dividida; a vigilância composta; 

o abertismo consciencial; o ato de decantar o paracérebro na intrafisicalidade; o decantamento da 

autoconsciencialidade pela conscin; a recepção intrafísica; a emissão intrafísica; as serendipitias; 
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a Higiene Consciencial; a homeostase mentalsomática; a recuperação de cons; o objetivo assisten-

cial multidimensional; o avanço mentalsomático. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a descoincidência vígil; as intuições; as inspirações; a paraconvivi-

alidade; as comunicações interdimensionais; as conexões energéticas; as conexões parapsíquicas; 

a alternância interdimensional; as parapercepções; o paracérebro receptivo; o paracorpo do auto-

discernimento; a sede (matriz) da vontade da consciência; o conceptáculo do mentalsoma; o para-

objeto mais sofisticado a ser estudado; a perenidade do paracérebro; a sustentação da multidimen-

sionalidade; a atuação do paracérebro na paraperceptibilidade; os parafatos; os parafenômenos;  

a abordagem extrafísica; a multidimensionalidade consciencial; a semiconsciexialidade; os extra-
polacionismos parapsíquicos; a paraprocedência pessoal; a encriptação paragenética; as Centrais 

Extrafísicas; a autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da intelecção; o sinergismo dos trafores cognitivos am-

pliando as faculdades mentais. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da recuperação de cons. 

Codigologia: a cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) de agir cada vez mais 

na condição de consciex enquanto conscin. 

Teoriologia: a teoria do paracérebro; a teoria da memória ininterrupta; a teoria da co-
municação multidimensional; a teoria Hebbiana dos neurônios conectados; a teoria do paracére-

bro enquanto solução racional para o binômio mente-matéria. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica de recuperação de cons; a técnica da ortopensenidade reestruturando as cone-

xões sinápticas; a técnica da circulação energética a partir do circuito coronochacra-frontocha-

cra; a técnica da valorização das experiências positivas; a técnica da atenção dividida; a técnica 

da concentração mental; a técnica do estado vibracional; a técnica da paracaptação intelectual; 

a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica da tenepes; a técnica da vivência multidimensional. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico facilitando a conexão com a multidi-

mensionalidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-
pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencio-

lógico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Parage-

neticologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito halo da atuação através do paracérebro; os efeitos limitantes do 

restringimento consciencial; o efeito de buscar pensar multidimensionalmente pelo paracérebro; 

o efeito deletério de condicionamentos repressivos adquiridos multimilenarmente; o efeito de 

quanto maior o uso mentalsomático do cérebro físico, maior a probabilidade de incrementar  

a interação cérebro-paracérebro. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas no período fetal; as neossinapses adquiri-
das do autodomínio somático; a formação de neossinapses nas aprendizagens multidimensionais; 

as neossinapses gerando paraneossinapses; as neossinapses recuperadas do paracérebro; as mu-

danças intraconscienciais gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo miniconexão-maxiconexão; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo da al-

ternância consciencial; o ciclo projetivo; a correção do ciclo emoções afetando genes–genes afe-

tando emoções. 

Enumerologia: a conexão cérebro-paracérebro; a conexão ideia-parapercepção; a cone-

xão neossinapses-paraneossinapses; a conexão engramas-paraengramas; a conexão neuroplastici-
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dade-paraneuroplasticidade; a conexão psiquismo-parapsiquismo; a conexão memória-holome-

mória. 

Binomiologia: o binômio cérebro saudável–paracérebro manifesto; o binômio memória 

ancestral–memória atual; o binômio memória-evocação; o binômio da profilaxia da intercomu-

nicação reativa respirar fundo–contar até 10. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação mente-cérebro; a intera-

ção memória cerebral–memória paracerebral qualificando o fluxo das informações; a interação 

paracérebro-multidimensionalidade; a interação Genética-Paragenética; a interação memória 

autobiográfica–memória holobiográfica; a interação memória implícita–memória procedural ho-

lossomática. 

Crescendologia: o crescendo hiperacuidade monodimensional–hiperacuidade multidi-
mensional; o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio experiência repetitiva– 

–codificação–paracodificação; o trinômio corpo-cérebro-paracérebro; o trinômio memória físi-

ca–memória extrafísica–holomemória; o trinômio memória somática–memória energética–me-

mória psicossomática. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo voz-libras-telepatia-conscienciês; o polinô-

mio veicular soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo subcérebro / paracérebro; o antagonismo lembrança  

/ esquecimento; o antagonismo corticomemória / holomemória; o antagonismo memória descon-

tínua / memória contínua; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência superlúcida restringida pelo soma primiti-
vo; o paradoxo da memória excelente com baixa recuperação de cons; o paradoxo da destruição 

do engrama pela dessoma com a perenidade do paraengrama na seriéxis. 

Politicologia: a cerebrocracia; a paracerebrocracia; a projeciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do uso e desuso aplicada ao cérebro físico; as 

leis soberanas da Paragenética; a lei do maior esforço intelectual visando interações interveicu-

lares holossomáticas; as leis resultantes da interação Paragenética-Genética. 

Filiologia: a cerebrofilia; a paracerebrofilia; a recinofilia; a mentalsomatofilia; a mnemo-

filia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a cognofobia; a lucidofobia; a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da preguiça mental; a síndrome da dispersão consciencial; 

a síndrome da pressa. 

Maniologia: a base neurológica das manias; a evitação das manias instintuais da memó-
ria subcerebral. 

Mitologia: o mito de qualquer dano cerebral ser permanente; o mito de a conscin só 

usar 10% do cérebro; o mito da aprendizagem apenas teórica; o mito da supremacia do DNA;  

o mito dos testes de QI; o mito de “quem pensa muito esquenta a cabeça e enfraquece o cére-

bro”; o megamito da existência humana única. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a parap-

sicoteca; a cosmoeticoteca; a autodiscernimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Paracerebrologia; a Cerebrologia;  

a Memoriologia; a Neurociência; a Parageneticologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; 

a Neuroconscienciologia; a Paraneurologia; a Paranatomia; a Ressomatologia; a Dessomatologia; 

a Multidimensiologia; a Mnemossomatologia; a Holomemoriologia; a Ortopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin projetada; a conscin eletronóti-

ca; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin de cérebro vigoroso; a semiconsci-

ex; a consciência paracerebral. 
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Masculinologia: o neurocientista; o neuroconscienciólogo; o pré-serenão vulgar; o pes-

quisador; o macrossômata; o epicon lúcido; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor exis-

tencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o acoplamentista; o mentalsomatólogo. 

 

Femininologia: a neurocientista; a neuroconsciencióloga; a pré-serenona vulgar; a pes-

quisadora; a macrossômata; a epicon lúcida; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a acoplamentista; a mentalsomató-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 
scientificus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens tele-

guiatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mininteração cérebro-paracérebro = a captação de breves insights, idei-

as e / ou inspirações incompletas; maxinteração cérebro-paracérebro = a captação de insights, 

ideias e / ou inspirações completas denotando recuperação de cons. 

 

Culturologia: a cultura do cérebro (neurocultura); a cultura do paracérebro; a cultura 

da conservação da memória; a cultura da atenção em todos os contextos; a cultura projeciológi-
ca; a cultura da inteligência; a neocultura extrafísica. 

 

Caracterologia. Considerando a Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 6 características funcionais e / ou parafuncionais para a compreensão da interação cérebro- 

-paracérebro: 

1.  Paracodificação: a compreensão da holobiografia multimilenar. 

2.  Interação multidimensional: a predominância do paracérebro. 

3.  Seriexialidade: os processos de inumeráveis somas e retrossomas. 

4.  Mnemocognição: o conhecimento armazenado nas memórias intra e extrafísicas. 

5.  Modelo organizador: o ordenador instrumental do soma. 

6.  Paraengramas: a transmissão das informações. 

 

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 a interação cérebro-paracérebro, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisa  paragenética:  Parageneticologia;  Neutro. 

03.  Biparacerebralidade:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

04.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

05.  Habilidade  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

06.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

07.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

08.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

09.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

10.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

11.  ParaDNA:  Parageneticologia;  Neutro. 

12.  Preguiça  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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13.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

14.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  INTERAÇÃO  CÉREBRO-PARACÉREBRO  PROPICIA  ATIVI-
DADES  PARACOGNITIVAS  FAVORÁVEIS  À  RECUPERAÇÃO  

DOS  CONS  MAGNOS,  RESULTANTES  DAS  AUTORRECI-
CLAGENS  EXISTENCIAIS  PLANEJADAS  COM  LUCIDEZ. 

 

Questionologia. Como vivencia você, leitor ou leitora, a interrelação cérebro-paracére-

bro? Está satisfeito(a) com os resultados alcançados? 
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