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Síndrome da Abstinência da Baratrosfera 
 

Estado mórbido caracterizado pelo saudosismo doentio das vivências extrafísicas 
patológicas do período intermissivo recente, acarretando a inadaptação pessoal à vi-
da intrafísica. 

 
Especialidade: Sindromologia. 
 
Sinonimologia: 
1. SAB. 
2. Baratrosferismo intrafísico. 

 
Poliglotologia: 
Anglofonia: baratrosphere abstinence syndrome. 
Francofonia: syndrome d’abstinence de la baratrosphère.  
Germanofonia: Syndrom der Abstinenz der Baratrosphäre, n. 
Hispanofonia: síndrome de abstinencia de la baratrosfera.  
 
CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA 

 
Parassintomatologia. O sintoma predominante da síndrome da abstinência da 

Baratrosfera é o autassédio de saudade das retrovivências doentias na extrafisicalidade, ou 
seja, a patoparanostalgia da dimensão extrafísica paratroposférica, ex-domicílio pessoal 
compartilhado junto a consciexes autassediadas, assediadoras, parapsicóticas e paracoma-
tosas. 

Parafisiopatologia. Após a imersão prolongada em ambiente extrafísico degra-
dado, no período entre vidas intrafísicas, a consciência acomodada, quando ressomada, 
manifesta o banzo causado pelo afastamento da paraprocedência. Com o mesmo baratros-
ferismo autopensênico de antes, torna-se inadaptada à vida humana atual. Tendendo ao 
tropismo patológico, busca reviver o clima intraconsciencial inerente ao antigo paradomi-
cílio baratrosférico pessoal, aproximando-se espontaneamente de ambientes e companhias 
doentias, afins à própria patopensenidade.  
 Taxologia. No quadro ameno da SAB, incluem-se a alienação pessoal quanto ao 
holopensene humano contemporâneo e ao Zeitgeist, levando, por exemplo, à minidissi-
dência ideológica do intermissivista, à autovitimização cronicificada e à despriorização 
evolutiva. Na forma grave, estão presentes casos de suicídio e o consequente retorno à 
autoparaprocedência patológica, inabordabilidade às recins e intensa agressividade.  

Heterassediologia. A inquietação saudosa do passadão da conscin portadora da 
SAB promove a evocação, consciente ou inconsciente, dos afins, manifestando a deflexão 
cosmoética do crescendo inferninho personalíssimo–inferno grupal–infernão coletivo. 

Parassemiologia. O consciencioterapeuta deve investigar recalcitrâncias quanto  
à sustentação de erro antievolutivo, evocações expressas por pesadelos recorrentes, autor-
retrocognições patológicas, autassédios com a curtição do pior, despriorizações evidentes 
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das oportunidades proexológicas, pusilanimidades, revivalismos decadentes, derrotismos 
cronicificados, comportamentos fixadores de megatrafares, parapromiscuidades, acidentes 
de percurso parapsíquicos, atrações doentias de consciexes afinizadas, autovitimizações 
deslocadas e remorsos extemporâneos. 

Autodiagnosticologia. Importante abordagem autodiagnóstica da conscin sindrô-
mica é o inventário dos autotrafares para a identificação dos vínculos regressivos junto ao 
holopensene baratrosférico e dos respectivos pseudoganhos da manutenção da condição 
pessoal. 

Paratecnologia. A definição dos valores prioritários para o atual momento de vi-
da, por meio da técnica dos valores evolutivos, auxilia no direcionamento das autorreci-
clagens e no desenvolvimento da interassistencialidade vivida. 

Comorbiologia. A SAB comumente cursa com a síndrome da ectopia afetiva, 
pois ambas tendem a envolver a fixação no padrão emocional da paraprocedência bara-
trosférica, surgindo daí as afinidades emocionais desviacionísticas, os masoquismos e as 
autovitimizações. 

Evoluciologia. Paraterapêutica avançada para a atenuação, total ou parcial, das 
manifestações antievolutivas da SAB é a conclusão exitosa do Curso Intermisivo (CI) pré-
ressomático. 
 
HOLOPRESCRICIOLOGIA 

 
Remissiologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 7 verbetes do Dicioná-

rio de Consciencioterapeuticologia prescritos para a expansão das abordagens auto e hete-
roconsciencioterapêuticas sobre a síndrome da abstinência da Baratrosfera: 

1. Autassédio (Autassediologia). 
2. Codigoterapia dos valores evolutivos (Autenfrentamentologia).  
3. Megatrafar (Parassemiologia). 
4. Paragenética (Holossomatologia). 
5. Pseudoganho (Parassemiologia). 
6. Técnica da identificação de pseudoganhos (Autodiagnosticologia). 
7. Verpon paraterapêutica (Paraterapeuticologia).  
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