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Enciclopédia da Conscienciologia
verbete: Paradever (Waldo Vieira)
Definologia. O paradever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas,
princípios e paraleis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da
evolução pessoal entrosada à evolução do grupo evolutivo.
Fatologia: ... a obrigação cosmoética; o livre arbítrio das consciências; as imposições da autoconsciencialidade; o conjunto das obrigações indescartáveis da proéxis; o reconhecimento pessoal
das obrigações libertárias; os encargos determinados e aceitos....
Parafatologia: os paradeveres autoimpostos; os paracompromissos autoimpostos; as pararresponsabilidades autoimpostas; ...; as responsabilidades das consciexes autoconscientes; ... as respostas da conscin lúcida às responsabilidades dos autoconhecimentos multidimensionais; ...; a lealdade
aos compromissos pré-ressomáticos; ...; a autabnegação como paradever lógico; a relação Paradireito-paradever.
Exemplologia: miniparadever = a tomada de consciência dos mecanismos da própria evolução por
parte da conscin; maxiparadever = a recepção lúcida por parte da conscin da condição de minipeça
dentro do maximecanismo interassistencial evolutivo.
Paraprazer. Dentro do universo da Holomaturologia, com o passar do tempo, e o natural acúmulo
das experiências, o paradever torna-se paraprazer. Contudo, dentro da Parapatologia, as inversões
doentias transformam muitas vezes os prazeres em obrigações qual acontece nas compulsões, em
geral, condições estas primárias, bem diferentes dos aspectos sadios abordados aqui.
verbete Natureza Intermissiva (Waldo Vieira)
Caracterologia:
5. Responsabilidades de natureza intermissiva: o paradever de responder pela paraformação haurida; o comprometimento de honrar as paralições recebidas; o encargo de exercer a assistencialidade
parapsíquica cosmoética; a incumbência de exemplificar a existência multidimensional prolífica; o
autocompromisso de sustentar as recins intermissivas.
verbete Autoortopensenização (Waldo Vieira)
Trinomiologia: ...; o trinômio despoluição-desintoxicação-harmonização enquanto paradever com
o planeta cedido para a automanifestação.
verbete Megachoque Consciencial Regressivo (Waldo Vieira)
Efeitologia: ...; o efeito da violação voluntária sucessiva dos paradeveres.

verbete Crescendo Retrocognição-Neorresponsabilidade (Pedro Fernandes)
Definologia. O crescendo retrocognição-neorresponsabilidade é o ato ou efeito de a conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, reconhecer, incrementar e qualificar os paradeveres intermissivos, autocompromissos maxiproexológicos e obrigações evolutivas, após tomar conhecimento de
informações autênticas acerca da trajetória seriexológica pessoal e grupal (Holobiografologia).
verbete Interação Paradireito-Paradever (Rodrigo Marchioli)
Definologia. A interação Paradireito-Paradever é o entrelaçamento da Ciência voltada ao estudo
da forma de evolução da consciência, fundamentada nas paraleis, no fluxo cósmico, nas pensenizações íntegras, justas e retas, no emprego correto da energia imanente (EI) e na megafraternidade,
em conjunto com os deveres evolutivos decorrentes do autodiscernimento dessa condição.
verbete Paradireitologia (Jayme Pereira)
Definologia. A Paradireitologia é a Ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do Paradireito e do Paradever, fundamentando, através da autolucidez e do autodiscernimento, a conduta multidimensional cosmoética da consciência e a implantação teática de neociências e neorrealidades avançadas,
entre as quais o Estado Mundial, a Parapoliticologia, a Paradiplomaciologia e a Holofilosofia.

Dicionário de Argumentos da Conscienciologia
Paratransmigraciologia. Megafraternidade é paradever para todos. Infelizmente, já faz tempo
que há gente se preparando para a transmigração extrafísica interplanetária no rumo de Planeta
evolutivamente inferior (p. 598).

Manual dos Megapensenes Trivocabulares
Proéxis: paradeveres de casa (p.290).

Léxico de Ortopensatas
Autocognição
* A noção da autocognição interassistencial teática é superior aos conceitos da heterassistencialidade e do paradever.
Estética
* O grande polinômio Paradever-Cosmoetica-Evoluciologia-Megapriorologia é composto por
princípios da Estética do Cosmos.
Paradever
* A unidade de medida do paradever é a Paradireitologia Cosmoética.
* – “Você está tranquilo intimamente quanto aos compromissos assumidos durante o Curso
Intermissivo (CI)?”
* Quem faz o que pode, a mais não é obrigado.

