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AUTOQUALIFICAÇÃO  DO  ESTADO  VIBRACIONAL 

 

ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA 

Definologia. O estado vibracional (EV) é a condição técnica de dinamização máxima das ener-

gias do energossoma, além das vibrações lentas do soma, por meio da impulsão da vontade e 

Parametodologia específica, a fim de manter a Paraprofilaxia na autovivência cosmoética, evolu-

tiva, da consciência (Energossomatologia – Homeostático) 

 

Eunuco. Conclusão lógica dos argumentos expostos neste ensaio: quem não tem flexibilidade 

energossomática é semimorto. Quem não consegue instalar o estado vibracional profilático vive 

castrado, é ainda mero eunuco bioenergético. 

 

Verbete. No verbete Impedimento ao Estado Vibracional, consta listagem com 30 impedimentos 

à instalação fácil, a qualquer momento, do EV autodefensivo e profilático: (*seleção de 10 itens) 

01. Autobcecações: ideias fixas ou monoideísmos repressores à consciência. 

02. Desconcentração mental: como mau hábito ou trafar desmotivador pessoal.  

03. Descontrole emocional: impaciência, carência afetiva, desconcentração e atenção saltuária.  

04. Desmotivação: por indisciplina pessoal, carência intelectual ou preguiça mental cronicifica-

da. 

05. Falta de flexibilidade holochacral: ou estar apático, fora da fôrma energética. 

06. Inconstância: dispersividade nas práticas bioenergéticas diuturnas.  

07. Medo: ou autoderrotismo neófobo e cronicificado a respeito dos fatos novos. 

08. Indefinição pessoal: primária, quanto ao emprego sadio e constante das ECs. 

09. Vitimização: condicionada ao parceiro, ou parceira, de existência intrafísica.  

10. Vontade débil: na gestação de pensenes magnos no dia a dia multidimensional. 

 

LÉXICO DE ORTOPENSATAS 

 

Aladim. * O estado vibracional (EV) é a verdadeira lâmpada de Aladim funcional. 

Autoradologia. Ao cansar-se, a conscin autora pode instalar o estado vibracional (EV) e aplicar 

a automegaeuforização, podendo continuar trabalhando a fim de evitar a perda mnemônica idea-

tiva ou a inspiração do momento evolutivo. Nesse caso, é necessária apenas a dosificação racion-

al para não se perder o sono posteriormente. 

Autorrecin. Depois da autovivência do estado vibracional (EV), a técnica das autorreflexões de 

5 horas oferece maiores resultados práticos à conscin interessada em reciclar-se intimamente. 

Bioenergias. O estado vibracional (EV) e a aposição de mãos vêm das iniciações da An-

tiguidade. Mesmo as práticas da tenepes vêm de épocas remotas, porém não divulgadas pelas 

conjunturas sociais da Humanidade. 

Clareira. O ideal é procurarmos fazer do nosso holopensene uma clareira iluminada na mata 
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escura da Socin, ainda patológica, a partir do estado vibracional (EV). 

Dessomática. A fim de se dessomar e já promover o descarte do energossoma, na segunda des-

soma, o que se pode fazer hoje é dominar o estado vibracional (EV), o parapsiquismo e a as-

sistência lúcida. 

Ectoplasmia. A ectoplasmia facilita e incrementa o estado vibracional (EV) e vice-versa. 

EV. Não se deve EVitar a EVidência ou o EVento máximo do estado vibracional. O EV é o que 

importa mais. Faça a EVisceração do energossoma, não apenas EVentualmente, mas para a EVit-

ernidade. – “Seu EV é EVentual?” 

EV. O EV é a muralha contra os heterassédios. 

EV. O ideal é a conscin começar a dominar o EV aos 7 anos de idade biológica, observação fun-

damental para a EVOLUCIN. 

Respiração. O tipo de respiração é inteiramente secundário e descartável para a conscin instalar 

e desenvolver o estado vibracional (EV), sempre dependente unicamente da força da vontade. 
 

DICIONÁRIO DE ARGUMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA 

Evoluciologia. A Tecnologia Física é relativa. Não há lojas para se comprar prontos o estado 

vibracional (EV), a tenepes ou a ofiex, 3 conquistas evolutivas fundamentais. As 3 dependem dos 

autesforços da conscin, ou seja, da Autotecnologia, da vontade, da intenção e da autodetermi-

nação. 

Parapsicosferologia. […] O estado vibracional deixa rastros positivos, concretos, por onde passa 

a conscin. Energia: poder multidimensional. 

EV. É sempre oportuno avisar aos jejunos: – O estado vibracional não causa autocombustão es-

pontânea. O EV previne os pertúrbios. 

Trancamento. Há muita gente revoltada com o chamado “trancamento da mediunidade” realiza-

do na infância ou adolescência por seitas de práticas parapsíquicas, modalidade de heterassédio. 

Revolta é megatolice. A solução é o emprego do estado vibracional. 

Taxologia. […] 7 metas ou objetivos básicos de elevada importância para a conscin interessada 

na própria evolução, ou seja, na consecução da autoprogramação existencial: Entre os 7 itens 

temos: 2. Autoprioridade do momento (Estado vibracional, EV). 

Cosmoeticologia. […] O desenvolvimento do autoparapsiquismo exige a imersão nas energias 

conscienciais (ECs), a partir do estado vibracional (EV). O EV é a bússola nas tormentas do alto 

mar dos assédios interconscienciais. Quem não se atira na água não aprende a nadar. 

Voliciolinologia. Desse modo, podemos compreender e aplicar os potenciais das ECs. O estado 

vibracional (EV) é apenas o início do princípio do começo ou o primeiro passo da longa cami-

nhada para o domínio das ECs. 


