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M E M Ó R I A    P A R A P S Í Q U I C A  
(H O L O M N E M O S S O M A T O LO G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A memória parapsíquica é a faculdade neurológica de a conscin sensitiva, 

homem ou mulher, adquirir, armazenar e evocar experiências paraperceptivas ao longo da vida 

ampliando e qualificando o cabedal holomnemônico e a própria paraperceptibilidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo memória vem do idioma Latim, memoria, “memória; recorda-

ção; lembrança; reminiscência; tradição; história; narrativa”, de memor, “quem se lembra, se re-

corda”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O termo psíquico procede também do idioma Grego, psykhi-

kós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida 

e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 
Sinonimologia: 1.  Memória paraperceptiva. 2.  Memória parafenomênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas memória parapsíquica, memória parapsíquica in-

trafísica e memória parapsíquica extrafísica são neologismos técnicos da Holomnemossomato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Memória humana ordinária. 2.  Memória afetiva. 3.  Memória mus-

cular. 

Estrangeirismologia: a memorabilia; o aide-mémoire parapsíquico; o combate à dam-

natio memoriae. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto aos efeitos holomnemônicos do parapsiquismo lúcido (Paracerebrologia). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Cultivemos 
automemórias parapsíquicas. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autoconsciência. Se você quer imprimir a dinâmica em sua evolução, burile a sua 

autoconsciência a partir da memória e da Cosmoética”. 

2.  “Automemória. A memória da consciência implica em reter cada ideia com um no-

me, uma ordem e uma posição de abordagem lógica. Assim alcançamos o conteúdo e a forma da 

exumação da autovivência lembrada. Fora disso somos dominados pela hipomnésia”. 

3.  “Centrais. O parapsiquismo, aliado à holomnemônica, são os atributos facilitadores 

do acesso às Centrais Extrafísicas”. 

 

II.  Fatuística 

 
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia; o holopensene pes-

soal da Parapercepciologia; o holopensene do colecionismo lúcido de parapensenes; a parapense-

nidade teática; o materpensene mnemofílico; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os genopensenes; a geno-

pensenidade; a pensenização paranalógica; a autonomia pensênica; o holopensene da parapercep-

ciografia; o holopensene da Semiconsciexiologia. 

 

Fatologia: as áreas cerebrais relacionadas à interpretação e registro da paraperceptibili-

dade; a autocognição paraperceptiva; o ato de coadunar a realidade multidimensional com os afa-

zeres diários; o hábito de saber dividir a atenção de modo produtivo; as nótulas parafenomênicas 

pessoais; os arquivos parapsíquicos organizados; a classificação da autoparapercepciografia;  
a parte parapsíquica do mnemossoma; a autoconfiança mnemônica; a hiperacuidade mnemosso-

mática; a integração mnemônica; a associação de ideias parafenomenológicas; a honestidade 

quanto às distorções memoriológicas evitáveis; a classificação dos extrapolacionismos pessoais;  
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o neuroléxico qualificando as memórias parapsíquicas e vice-versa; o dicionário cerebral de sina-

léticas parapsíquicas; o neurorrepertório retrocognitivo; a holossomaticidade equilibrada no coti-

diano; a atenção quanto aos lixos mnemônicos hodiernos; o sobrecarregamento da memória difi-

cultando as vivências parapsíquicas cotidianas; o combate diário à hipomnésia seriexológica;  

o autesforço diário na identificação de personalidades consecutivas; o ato de saber lidar com in-

formações de diferentes fontes paracronêmicas e paraproxêmicas; a autopesquisa despertológica. 

 

Parafatologia: a memória parapsíquica; a autocognição holomnemônica; os registros ce-

rebrais e paracerebrais dos fenômenos parapsíquicos; o paramnemossoma; as pararrotinas lucida-

mente autoimpostas; a interconexão parafenomênica pessoal; os vincos mnemônicos deixados pe-

los extrapolacionismos parapsíquicos avançados; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-
filático equilibrando as interconexões sinápticas; o mapeamento da sinalética energética e para-

psíquica pessoal a partir da reiterada vivência multidimensional; o neuroectoplasma; o casamento 

profícuo entre a paraperceptibilidade e a interassistencialidade exarando as conexões paracere-

brais; os paraengramas holobiográficos oriundos da auto-herança parapsíquica; o paraneuroléxico 

construído em retrovidas dedicadas à Mentalsomatologia; a lucidez quanto à autoidentidade extra; 

os paracons da consciex amparadora; o gap interdimensional entre a automanifestação intermis-

siva e a intrafísica; as memórias derivadas do parapsiquismo intelectual teático; a autoconscien-

tização holomnemônica qualificando o compléxis pessoal; a qualificação lúcida da paragenética 

pessoal; os preparativos para o irrompimento do paracérebro pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Neuroconscienciologia-Parapercepciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o codex subtilissimus pessoal. 

Teoriologia: a teoria do nódulo holomnemônico; a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a técnica do sequenciamento parafactual; a técnica do arco voltaico cra-

niochacral; a técnica da gesconografia diária favorecendo o transe intelectual. 

Voluntariologia: os voluntários parapsíquicos; os voluntários epicons; os voluntários 

despertos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Efeitologia: o efeito dos parafenômenos no cérebro físico. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela paravivência. 

Ciclologia: o ciclo parafisiológico higiene mnemônica–memória parapsíquica; o ciclo 

parafenômeno-registro-ponderação. 

Enumerologia: o cuidado mnemônico; a honestidade mnemônica; a integridade mnemô-

nica; a fisiologia mnemônica; o gancho mnemônico; a interrelação mnemônica; a cosmovisão 

mnemônica. As automemórias; as metamemórias; as heteromemórias; as paramemórias; as inter-

memórias; as retromemórias; as neomemórias. 

Binomiologia: o binômio conteúdo do fenômeno–forma do registro; o binômio memó-

ria-evolução; o binômio memória-discernimento; o binômio Curso Intermissivo (CI)–Instituição 

Conscienciocêntrica (IC). 

Interaciologia: a interação atenção multidimensional–memória parapsíquica; a intera-

ção grafopensenidade-genopensenidade; a interação memória secular (proexológica)–memória 
multimilenar (seriexológica); a interação memória intermissiva–memória retroexistencial; a inte-

ração comunex natal–memória parapsíquica; a interação holomemória-transafetividade; a inte-

ração memória-gratidão. 

Crescendologia: o crescendo memória parapsíquica–abertura holomnemônica; o cres-

cendo memória parapsíquica–lucidez interdimensional; o crescendo memória parapsíquica–futu-

ra retrocognição; o crescendo memória cerebral–lucidez consciencial; o crescendo memória au-

tobiográfica–holomemória grupocarmológica. 
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Trinomiologia: o trinômio EV–sinalética–arco voltaico; o trinômio atenção-concentra-

ção-memória; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio sensações somáticas–percepções 

extrassensoriais–atributos mentais; o trinômio engrama-paraengrama-neoparaengrama. 

Polinomiologia: o polinômio sinapse-neossinapse-parassinapse-paraneossinapse. 

Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo / imaginação; o antagonismo memó-

ria cosmoética / memória baratrosférica. 

Paradoxologia: o paradoxo da projeção lúcida não rememorada. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao trabalho energético diário. 

Filiologia: a amparofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a mnemofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da parerudição desperdiçada; a síndrome do cascagros-
sismo. 

Holotecologia: a mnemoteca; a cerebroteca; a neuroteca; a cognoteca; a biografoteca; 

a parapsicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Parapercepciologia; a Interdimen-

siologia; a Neuroconscienciologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatomologia; a Holossomato-

logia; a Registrologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a equipex de holomnemólogos. 

 

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; a consciex Hayec, dedicada às pesquisas da Para-

cerebrologia. 

 

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 reeduca-

dora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

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

 

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

piens pangraphicus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens paraphaenomenologicus;  

o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens seriexologus; 
o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens holomnemonicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: memória parapsíquica intrafísica = o registro cerebral da clarividência 

facial vivenciada em dinâmica parapsíquica; memória parapsíquica extrafísica = o registro cere-

bral da projeção lúcida vivenciada em curso de campo bioenergético. 
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Culturologia: a cultura da Holomemoriologia; a cultura do parapsiquismo lúcido. 

 

Fonte. No contexto da Parapercepciologia, as memórias parapsíquicas podem ser de 

múltiplas naturezas, a depender da fonte paraperceptiva. 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, em ordem alfabética, dentre outros, 20 

tipos de memórias parapsíquicas cujo estudo detalhado enriquece a compreensão do tema em 

foco: 

01.  Memória acoplamentológica: a coleção intraconsciencial das experiências de in-

tercâmbio de memórias energéticas com diferentes níveis de intensidade (assim); as sensações 

energéticas de outrem memorizadas pela conscin parapsíquica; os bloqueios energéticos; o arco- 

-voltaico craniochacral. 
02.  Memória ciprienológica: a coleção intraconsciencial dos períodos de máximo 

bem-estar euforizante continuado por dias. 

03.  Memória clariaudienciológica: a coleção intraconsciencial das memoráveis pala-

vras de origem extrafísica; a inesquecível percepção do timbre, tom, volume e intencionalidade da 

consciex emissora. 

04.  Memória clarividenciológica: a coleção intraconsciencial de contatos interdimen-

sionais pelo frontochacra ativado; as marcantes manifestações faciais sobrepostas; as consciexes 

com fácies sui generis; a paratelepatia inevitavelmente associada. 

05.  Memória cosmoconscienciológica: a coleção intraconsciencial das expansões de 

consciência a partir do mentalsoma livre; a exaração paracerebral; o vinco holomnemônico. 

06.  Memória desassediológica: a coleção intraconsciencial de iscagens lúcidas, ata-
ques paraterapêuticos e assistências interdimensionais singulares. 

07.  Memória energossomatológica: a coleção intraconsciencial das manifestações 

energéticas usuais e de exceção; os parabanhos confirmatórios; os reforços energéticos externos; 

as memórias ambientais; as retrofôrmas holopensênicas. 

08.  Memória extrapolaciológica: a coleção intraconsciencial dos parafenômenos iné-

ditos inesquecíveis; as memórias do porvir. 

09.  Memória intermissivológica: a coleção intraconsciencial das ideias inatas, dos me-

gacons recuperados e da genopensenidade prioritária. 

10.  Memória lateropensenológica: a coleção intraconsciencial das imperdíveis ache-

gas mentaissomáticas dos amparadores; a simulcognição multidimensional paraproxêmica. 

11.  Memória ofiexológica: a coleção intraconsciencial das interlocuções extrafísicas 

tarísticas; as internações para-hospitalares marcantes; os isolamentos parassanitários recalcitrantes 
(Paraterapeuticologia). 

12.  Memória pangrafológica: a coleção intraconsciencial de paravivências com simul-

taneidade parafenomênica surpreendente; o inesquecível transe parapsíquico associado à mul-

tidivisão de atenção. 

13.  Memória parageneticológica: a coleção intraconsciencial das chamativas dileções 

retrossomáticas pessoais; a óbvia expressão das retromemórias subliminares; o palimpsesto cons-

ciencial manifesto; as memórias autopara-hereditárias. 

14.  Memória parassincronológica: a coleção intraconsciencial das paraocorrências si-

multâneas, com mensagem significativamente importante. 

15.  Memória projeciológica: a coleção intraconsciencial das inolvidáveis manifesta-

ções extracorpóreas pessoais; as memórias projetivas. 

16.  Memória psicofonológica: a coleção intraconsciencial das percepções e paraper-

cepções decorrentes das inesquecíveis semipossessões benignas no uso do aparelho fonador. 

17.  Memória psicografológica: a coleção intraconsciencial de percepções e paraper-

cepções decorrentes das marcantes semipossessões benignas no uso do aparelho motor. 

18.  Memória retromnemossomatológica: a coleção intraconsciencial de retrocogni-

ções impactantes. 

19.  Memória sinaleticológica: a coleção intraconsciencial dos parassinais pessoais 

(específicos e genéricos). 
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20.  Memória tenepessológica: a coleção intraconsciencial de ocorrências parapsíqui-

cas extraordinárias na tenepes. 

 

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 memória parapsíquica, indicados para a expansão das 

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

01.  Apreensibilidade  parapsíquica  retrobiográfica:  Seriexologia;  Neutro. 

02.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisa  epiconológica:  Epiconologia;  Homeostático. 

04.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Estorcegão  multidimensional  providencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Fixação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

08.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

09.  Mnemograma:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

10.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

13.  Retrocognição  vígil:  Retrocogniciologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  da  parerudição  desperdiçada:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Taxologia  mnemônica:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

 

AS  MEMÓRIAS  PARAPSÍQUICAS  REPRESENTAM  VALIOSO  

PATRIMÔNIO  CONSCIENCIAL,  DEVENDO  SER  FIELMENTE  

REGISTRADAS  E,  QUANDO  CONVENIENTE,  PUBLICADAS,  
A  FIM  DE  AJUDAR  NO  ESCLARECIMENTO  INTERPESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem por hábito colecionar, ordenadamente, me-
mórias parapsíquicas? Quais os encaminhamentos interassistenciais de tais paravivências? 
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