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PARACABLAGEM INTERASSISTENCIAL
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A paracablagem interassistencial é a conexão da conscin tenepessista, homem ou mulher, ao fluxo dos trabalhos assistenciais, sob superintendência do amparador extrafísico de função, em prol da expansão do universo da assistência interconsciencial, através da ampliação da autolucidez, autocomprometimento e autoconsciencialidade frente às tarefas evolutivas
assumidas no Curso Intermissivo (CI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo cablar deriva do idioma Francês, câbler, “enviar mensagem por
cabo telegráfico”, de câble, e este possivelmente do idioma Latim, capulum, “corda”. Surgiu no
Século XX. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de
assistens ou adsistns, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé
junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cablagem tenepessológica. 2. Paraconexão interassistencial. 3. Interconexão assistencial. 4. Sincronismo tenepessológico. 5. Sinergismo tenepessológico. 6. Conectividade com o amparador da tenepes. 7. Fio condutor interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas paracablagem interassistencial, paracablagem interassitencial mínima e paracablagem interassistencial máxima são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Descablagem antiassistencial. 2. Conexão assediadora. 3. Paracablagem assediadora. 4. Vínculo desassistencial. 5. Desconexão não assistencial. 6. Autocablagem assediadora. 7. Descablagem com o amparador de função.
Estrangeirismologia: o plug interassistencial; o rapport interconsciencial; o link interconectivo; o backbone da megafraternidade; a conexão ao main distribution system da assistência
universalista; o upgrade do tenepessista; o Tenepessarium; o timing interassistencial; o rapport
com o amparador de função.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paracablagem:
conexão intermissiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade multidimensional; o holopensene pessoal da convivialidade interassistencial lúcida; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; as múltiplas conexões pensênicas assistenciais.
Fatologia: a interassistencialidade; as tarefas evolutivas assistenciais; os trabalhos interassistenciais da autoproéxis; a autodisponibilidade, a intencionalidade cosmoética e o posicionamento interassistenciais; a Higiene Consciencial; o Manual da Tenepes; o diário da tenepes enquanto inventário tenepessístico; o cosmograma pessoal; a hiperacuidade interassistencial; a autodisciplina; as demandas assistenciais; a assistência além dos 50 minutos da tenepes; a formação
da minipeça interassistencial lúcida; a convergência interassistencial; as sincronicidades; a sincro-
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nização das ações interassistenciais; o desenvolvimento da tecnicidade interassistencial; os acertos grupocármicos; a oportunidade de assistir; a assistência do assistido; os encontros de destino;
o público-alvo interassistencial; o levantamento e o estudo das problemáticas e perfil dos assistidos na tenepes qualificando o rapport e a intercompreensão dos dramas multisseculares; o ato de
assistir as ex-vítimas; a amizade raríssima; os gargalos evolutivos; as limitações autoimpostas;
a acomodação consciencial; os autocompromissos intermissivos esquecidos; o megadesafio da vida humana à conscin intermissivista; a priorização equivocada; os recursos inaproveitados da
Cognopólis; a negligência aos potenciais assistenciais; a quebra dos travões; a superação dos limites intraconscienciais; o autenfrentamento; a retomada da priorização existencial; a aceleração na
mudança de patamar consciencial; a proéxis intransferível; a qualificação assistencial desencadeada pela disponibilidade interassistencial; o valor da interassistencialidade teática; o imperativo das
reflexões profundas na mudança de patamar tenepessológico através da reciclagem intraconsciencial.
Parafatologia: a paracablagem interassistencial; a paracablagem estruturada; o plugue
com o amparador da tenepes; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; a prática diária da tenepes; a qualificação da tenepes; as assimilações energéticas; a ectoplasmia; a iscagem lúcida; os cursos de campo; as dinâmicas parapsíquicas; o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); o Acoplamentarium; os
registros parapsíquicos; a pesquisa parapsíquica; a autoconfiança parapsíquica; o investimento
dos amparadores na consecução da proéxis; a parapreceptoria; a sincronização paracerebral; a clarividência; a clariaudiência; a paraterapêutica; o parapsicodrama utilizado enquanto recurso paradidático no encaminhamento da consciex; o cenário multidimensional; o conteúdo do parafenômeno sobrepondo-se à moldura do fenômeno; os vínculos multisseculares; o quebra-cabeça holobiográfico multiexistencial; o paracérebro receptivo; o acolhimento assistencial extrafísico; a paraconexão com a rede interassistencial; a inserção do tenepessista na rede interassistencial; a comunicação interdimensional; os banhos energéticos confirmadores; a Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); o autorrevezamento parapsíquico; as paratécnicas utilizadas na tenepes; a descoincidência
do tenepessista; o aprofundamento das assimilações energéticas predispondo o acesso à holomemória da consciex assistida; a saúde holossomática sendo requisito qualificador da paracablagem
interassistencial; o extrapolacionismo parapsíquico; as simulcognições na tenepes; a Paratecnologia aplicada à necessidade interassistencial do assistido; as projeções lúcidas interassistenciais;
a minipeça atuante nos trabalhos da reurbanização; o maximecanismo multidimensional interassistencial; as sincronicidades sinalizando a convergência da conscin tenepessista ao fluxo do Cosmos; a maxiproéxis dos tenepessistas atuantes na reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo amparador–tenepessista gabaritando a evolução no tenepessismo.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o príncipio da fidelidade
aos autocompromissos assumidos no Curso Intermissivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a paracablagem interassistencial.
Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes pessoal; a teoria da recomposição das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do fluxo interassistencial; a técnica da sintonia fina com o amparador; as paratécnicas assistenciais; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica do fio condutor; a técnica da sincronização paracerebral; a técnica da megalealdade da minipeça intrafísica ao maximecanismo extrafísico assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia.
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Efeitologia: o efeito dos autesforços no aprofundamento da paracablagem interassistencial; o efeito da paracablagem nos sinergismos e sincronicidades interassistenciais; o efeito
do arco voltaico craniochacral; o efeito da complexificação dos trabalhos assistenciais da tenepes suscitando a necessidade de aprofundamento intraconsciencial; o efeito das recins na qualificação tenepessológica; o efeito da sincronização paracerebral na interassistencialidade avançada.
Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade e as conexões interdimensionais.
Ciclologia: o ciclo EV-tenepes-ofiex; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a paracablagem intermissiva; a paracablagem energética; a paracablagem paracerebral; a paracablagem tenepessista; a paracablagem desassediadora; a paracablagem
retrocognitiva; a paracablagem interassistencial.
Binomiologia: o binômio tenepes-ofiex.
Interaciologia: a interação amparador-tenepessista.
Crescendologia: o crescendo amadorismo assistencial–tecnicidade interassistencial;
o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo passividade alerta–descoincidência vígil–expansão paraperceptiva; o crescendo sinalética energética-anímica-parapsíquica–parapsiquismo impressivo–
–monitoramento assistencial; o crescendo evolutivo da tenepes na ampliação das paraconexões
assistenciais; o crescendo qualificação tenepessista–complexificação interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio tenepessista-amparador-assistido; o trinônio tenepessista–
–amparador–público alvo interassistencial; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio paratecnologia-paradidática-paraterapêutica assistencial; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade.
Polinomiologia: o polinômio paracablagem–sinergismo–sincronicidade–acabativa interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo cablagem / descablagem; o antagonismo conexão
assediadora multissecular / desconexão assediadora tenepessista; o antagonismo amparabilidade / assedialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de antes do fato haver o parafato; o paradoxo da objetividade da lógica multidimensional na vivência subjetiva interconsciencial; o paradoxo das sutilezas da assistencialidade interconsciencial.
Politicologia: a política interassistencial do maximecanismo multidimensional evolutivo.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à paracablagem interassistencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a tenepessofilia; a conviviofilia;a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a consciexofobia.
Mitologia: o mito da independência.
Holotecologia: a interassistencioteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a elencoteca; a intermissioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia;
a Conexologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Proexologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin minipeça interassistencial multidimensional; a consciex
assistida; a conscin assistida; o evoluciológo; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador de função da tenepes.
Femininologia. a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; 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 parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora de função da tenepes.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: paracablagem interassistencial mínima = a paraconexão com o amparador nos 50 minutos da tenepes; paracablagem interassistencial máxima = a paraconexão da tenepes 24 horas, antessala da ofiex.
Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura
da Autoparapercepciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a paracablagem interassistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísco: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aporte tenepessológico: Tenepessologia; Homeostático.
03. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
07. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Elo: Evoluciologia; Neutro.
09. Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
10. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
12. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
13. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
15. Prioridade parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
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A PARACABLAGEM INTERASSISTENCIAL É CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIN
LÚCIDA DO PAPEL DE MINIPEÇA ATUANTE NO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a paracablagem interassistencial através da conexão com o amparador de função da tenepes? Quais efeitos evolutivos tem percebido
no desenvolvimento e qualificação da própria tenepes?
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