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Definição. A memória parapsíquica é a faculdade neurológica de adquirir, armazenar
e evocar experiências paraperceptivas ao longo da vida da conscin sensitiva, homem ou mulher,
ampliando e qualificando o cabedal holomnemônico e o parapsiquismo pessoais.
Sinonímia. 1. Memória paraperceptiva. 2. Memória parapercepciológica. 3. Memória
parafenomênica. 4. Paramemória cerebralizada. 5. Paramnemossomatologia.

Contextualização
Coleção. Ao longo da vida, a conscin parapsíquica coleciona vivências paraperceptivas,
cujo registro cerebral forma conjunto de memórias específicas.
Mentalidade. Com o acúmulo de memórias parapsíquicas autênticas, a conscin passa
a encarar a vida humana, cada vez mais, sob o viés multidimensional. O que antes se apresentava
como parafenômenos esporádicos, eventualmente insurgentes na cotidianidade, aos poucos vai se
transformando em modus operandi usual, dominando a mentalidade, os valores e abordagens ordinárias da conscin sensitiva mais adstrita ao holopensene do Homo despertus.
Cognição. Somando-se às memórias advindas da experimentação multidimensional,
cumpre destacar a importância das sinapses provenientes do estudo teórico da Parapercepciologia.
Paracognição: teática multidimensional.
Interação. Desse modo, tendo em vista a Paracogniciologia, as memórias parapsíquicas
expandem-se e qualificam-se a partir da interação entre paravivências e entre essas e a teoria
parapercepciológica de modo multidirecional, ao modo do esquema a seguir:
1. Teoria-Prática: a conjugação intraconsciencial das experiências pessoais com os conhecimentos teóricos existentes sobre o parapsiquismo e vice-versa; a teática parapsíquica.
2. Teoria-Teoria: a conjugação intraconsciencial de conceitos ou definições sobre temas parapsíquicos; a rede de verpons parapsíquicas.
3. Prática-Prática: a conjugação intraconsciencial entre diferentes experiências paraperceptivas pessoais; as práxis parapsíquicas.
Evolução. O desenvolvimento parapsíquico pessoal evolui de modo mais detalhista, qualificado e continuado quando a conscin lúcida congrega as memórias oriundas das 3 interações
anteriormente citadas. Saibamos conjugar parassinapses.
Interdimensionalidade. Do ponto de vista da Neuroconscienciologia, o avanço teático
das experiências parapsíquicas cosmoéticas e a consequente expansão das sinapses de origem
interdimensional é o caminho para a consolidação da desperticidade e consequente vislumbre da
semiconsciexialidade. Até que ponto o irrompimento do paracérebro não depende do uso funcional e predominante, no cotidiano, de memórias parapsíquicas?

Casuística
Sinalética. O patrimônio personalíssimo de sinais energéticos, anímicos e parapsíquicos
da conscin pode exemplificar a importância do investimento nas memórias parapercepciológicas
para qualificação da automanifestação multidimensional. Parassinais evocam lembranças.
Padaria. No dia 29 de junho de 2016, por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã, eu
estava com o carro parado no semáforo, em um cruzamento da avenida Paraná com a avenida
Edmundo de Barros, em Foz do Iguaçu-PR. Estava me dirigindo no sentido Itaipu, rumo à padaria
a fim de buscar meu café da manhã e seguir para o trabalho. Era um dia usual, porém repleto de
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atividades, pois após o trabalho seguiria para a reunião do Conselho de Epicons (CE) e na sequência para a Dinâmica Parapsíquica da Seriexologia.
Sinalética. Enquanto mantinha o foco no sinal de trânsito, de repente senti a chegada de
uma consciex com paravisual masculino a partir de uma sinalética muito específica, já decodificada, porém não rotineira. Passei a percorrer mentalmente meus arquivos mnemônicos a fim de
lembrar quem seria ou de qual contexto reconhecia aquelas energias. Poucos segundos depois,
me veio à mente a cena da primeira vez em que tomei contato com aquela consciex nesta vida.
Viagem. Havia sido há cerca de 1 ano e meio, enquanto estava almoçando com a minha
duplista e um amigo na região de Montauk (Long Island, NY, EUA). Enquanto esperávamos para
ser atendidos, se fez notar para mim um homem jovem de cerca de 30 anos, com bastante energia.
Desassédio. A princípio interpretei a presença como sendo decorrente simplesmente de
nossa visita, mas tão logo a garçonete se aproximou para tomar o nosso pedido, nova sinalética
se fez presente. Dessa vez relacionada ao afastamento de uma consciex doentia que estava com
a moça a partir das nossas energias (iscagem; desassédio). Desde então não havia percebido mais
aquela consciex.
Ponderação. Ainda com o sinal fechado, após repassar brevemente aquela experiência,
passei a me questionar sobre a razão de ser de tal reaproximação extrafísica. Não obtive nenhum
indício ou ideia. Segui para a padaria atento, pois pensei que pudesse se tratar de questões relacionadas à profilaxia de acidentes de trânsito ou roubo (parassegurança).
Sincronicidade. Ao sair da padaria, tomei a direção do trabalho, parando no mesmo semáforo, porém na pista oposta, em sentido contrário. Ainda refletindo sobre a razão de ser daquela
presença, eis que atravessa e para na minha frente um ônibus de dois andares com um enorme
farol pintado na lateral, do mesmo modelo, estilo e cor que o existente em Montauk Bay, a fim de
manobrar e entrar na avenida Paraná, no sentido contrário. Ficou ali parado por alguns segundos,
com o farol exatamente na minha frente, enquanto aguardava outros carros passarem para poder
seguir viagem. Associadamente àquela inacreditável cena estampada diante de meus olhos, senti
intenso banho de energias. Pensei: qual o significado de tudo isso?
Trabalho. Ao longo do dia de atendimentos na clínica não percebi maiores manifestações
da consciex, o que me deixou sem saber a razão de ser daquelas ocorrências. No final da tarde,
ocorreu a reunião do Conselho de Epicons (CE). Foi uma reunião crítica em função de decisões
importantes que estavam sendo debatidas. Percebi a presença da consciex auxiliando nos trabalhos, porém sem outras manifestações ostensivas.
Dinâmica. Ao sair da reunião do CE, fui diretamente para a Dinâmica Parapsíquica da
Seriexologia. Na ocasião estava prevista a técnica de clarividência facial entre os participantes,
que formavam um corredor de duplas de trabalho. O epicon permaneceu na cabeceira do corredor,
junto com a monitoria, enquanto o trabalho se desenrolava.
Consciexes. Momentos antes de iniciar a atividade, percebi a mesma sinalética da manhã.
Busquei me descoincidir. Foi quando avistei junto à primeira aluna um casal de consciexes se
dirigindo para mim. Ambos magros e altos, aparentando estar na casa dos trinta e poucos anos.
Ela vestia uma espécie de túnica / vestido branco e ele uma roupa com tom azulado claro. Ela
possuía um cabelo escuro, com corte tipo chanel, ultrapassando um pouco a altura da mandíbula.
Ele tinha cabelo curto e seu rosto lembrava o do ator americano James Marsden (1973–).
Aproximação. Ao se aproximarem de mim, o rapaz se posicionou na minha frente. Desde
então não mais percebi a moça. Ele estabeleceu um diálogo transmental solicitando que eu relaxasse ao máximo, pois iria fazer um trabalho com as energias. No bojo da exteriorização para
o cardiochacra, transmitiu a ideia da relação de certos traumas do passado em corpo feminino
(ginossoma) limitando a minha atuação parapsíquica atual. Poucas vezes percebi uma consciex
com tamanha força e desenvoltura energética, fator essencial para induzir / facilitar a minha parapercepção (extrapolacionismo).
Emoções. À medida em que ele intensificava o trabalho, eu começava a sentir uma sensação estranha, paradoxal, que foi se intensificando a cada sessão de exteriorização patrocinada
por ele. Me dava uma sensação aguda de desespero, apesar de minha mente estar tranquila. Era
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como se as emoções tivessem vontade própria. Senti que se relaxasse mais eu ia perder o controle
e chorar.
Retrocontexto. O processo avançou até que eu consegui perceber o contexto retrocognitivo envolvido, porém sem vivenciar a lembrança dos retrofatos propriamente ditos. A função,
o ambiente em que me encontrava e, obviamente, a magnitude da emoção me fizeram reprimir tal
catarse seriexológica.
Nódulo. No decorrer da experiência, deixou claro a necessidade de eu superar certos gargalos mnemônicos (nódulos holomnemônicos) para expandir a atual manifestação parapsíquica,
insinuando que eu deveria recuperar certas habilidades parapsíquicas já vivenciadas em corpo
feminino, porém ainda represadas devido ao desfecho de tal retrovida (retrodessoma traumática).
Ao final, solicitou com veemência que não perdesse isso de vista, pois as repercussões transbordariam, extrapolariam a minha pessoa.
Extrapolacionismo. Ao término da dinâmica, ainda impactado com as vivências, busquei
refletir sobre a razão de ser da experiência. Para mim tal aporte parapsíquico era desproporcional.
Outro aspecto que eu não compreendia era a relação com equipex do Esquimó. Por que essas
consciexes estavam dando essa colher de chá?
Evocação. Após a dinâmica, ainda no Auditorium do CEAEC, ao comentar o ocorrido
com uma voluntária amiga, finalmente a ficha caiu. A CONSECUTIVUS estava organizando um
curso sobre a História dos Estados Unidos, chamado: EUA: História & Holocarma, o qual iria
começar dali a 3 dias e eu era um dos professores. Obviamente que eu sabia do curso, mas na
minha cabeça seria somente "no próximo mês".
Autocrítica. Inacreditável como não havia juntado as pontas antes. A correria do dia me
impediu de enxergar dois passos (ou dias) a frente. Por mais que saibamos, na teoria, das repercussões das evocações grupais decorrentes dos eventos, muitas vezes perdemos a lucidez em função
da azáfama diária.

Enumeração
Minipeça. Para que as memórias paraperceptivas possam melhor funcionar, é preciso que
a conscin parapsíquica saiba conjugar, continuamente, as ocorrências parafenomênicas com as
demandas proexológicas e tenepessológicas a fim de melhor compreender a intenção dos amparadores e aprimorar a condição pessoal de minipeça. Sem cosmovisão, não há autoparaqualificação.
Ponderação. No âmbito da Autoparapercepciometria, o relato anteriormente descrito
suscita, dentre outros, pelo menos 8 ponderações, ordenadas alfabeticamente a seguir:
1. Alerta. A conscin parapsíquica tem o paradever de manter-se cosmovisiologicamente
alerta. Qual o seu nível de organização e disciplina visando a manutenção da lucidez parapsíquica no cotidiano?
2. Amizades. É sempre bom ter em mente que as afinidades holobiográficas extrapolam
as convivências da vida atual. Você já foi surpreendido com amizades (intra e / ou extrafísicas)
cujo vínculo holopensênico ampliou o seu nível de autoconscientização seriexológica?
3. Atenção. A multidimensionalidade por vezes se interpõe, explicita e abruptamente, no
momento mais inesperado para a conscin incauta. Você já recebeu um estorcegão multidimensional providencial de consciex amparadora?
4. Intraconsciencialidade. O espaço mental da conscin parapsíquica deve estar, idealmente, sempre predisposto às interações multidimensionais. Qual o percentual pessoal de uso de
memórias parapsíquicas no dia a dia (em contraposição ao foco meramente humano)?
5. Nódulos. Por hipótese, temos nódulos holomnemônicos insuspeitos. Você desconfia
de alguma retrovivência traumática interferindo na vida atual? Em qual área de manifestação?
Saibamos agilizar a catarse holomnemônica de retrotraumas com equilíbrio e paciência.
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6. Retrotrauma. O transtorno de estresse pós-retrotrauma precisa ser melhor investigado a fim de expandir o acesso holomnemônico pessoal. Você já sustou algum evento retrocognitivo (aborto retrocognitivo)?
7. Surpreendência. Quando menos se espera, você pode receber a visita de um amparador avançado. Você já catalogou as memórias pessoais envolvendo o paraelenco vinculado ao
trabalho autoproexológico?
8. Vida. A vida multidimensional deve sobrepor-se à vida humana, na teoria e na prática.
Quais as estratégias pessoais visando permitir o monopólio sadio da interdimensionalidade no
dia a dia?

AS MEMÓRIAS PARAPSÍQUICAS MERECEM SER TRATADAS
COM TODA ATENÇÃO E CUIDADO POR PARTE DA CONSCIN
INTERMISSIVISTA INTERESSADA NA COMPREENSÃO TEÁTICA
DA DESPERTICIDADE E VIVÊNCIA FUTURA DE SEMICONSCIEX.
Questionamentos. Qual a qualidade e quantidade de suas memórias parapsíquicas? Percebe a interação entre tais paramemórias no dia a dia? Poderia ampliá-las ainda mais?
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