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Mecanismo de Funcionamento Consciencial  
 

Padrão de manifestação personalíssimo do evoluciente perante determinado fato, 
parafato, realidade ou pararrealidade do Cosmos. 

 
Especialidade: Parafisiologia. 
 
Sinonimologia:  
1. Modus operandi consciencial. 
2. Mecanismo intraconsciencial.  
3. Cinética intraconsciencial. 

Poliglotologia: 
Anglofonia: consciential functioning mechanism. 
Francofonia: mécanisme de fonctionnement conscientiel.  
Germanofonia: bewusstheitlicher Arbeitsmechanismus, m.  
Hispanofonia: mecanismo de funcionamiento conciencial. 
 
CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA 

 
Parafisiologia. Ao longo das múltiplas vidas, a consciência desenvolve forma 

individualizada de responder aos estímulos do meio no qual se manifesta e aos desafios 
com os quais se depara. Essa maneira aprendida de funcionar e relacionar-se com  
o mundo, ou jeito de agir, é, em sentido amplo, o mecanismo de funcionamento 
consciencial.  

Paranatomologia. A forma de funcionar da consciência deriva da matriz mental 
ou da interação complexa dos múltiplos elementos constituintes da intracons-
ciencialidade, a exemplo do temperamento, trafores, trafares, vontade, intenção, 
princípios e valores pessoais. Sob tal perspectiva, a matriz mentalsomática é a estrutura 
consciencial, e o mecanismo de funcionamento é o movimento da consciência.  

Mentalsomatologia. De certo modo, o mecanismo de funcionamento cons-
ciencial reflete a percepção idiossincrática das realidades intra e extrafísica da conscin 
ou do autoparadigma empregado para avaliar a si mesma e os demais elementos do 
Cosmos. 

Taxologia. Quando relativo ao funcionamento geral, integral e multifacético da 
consciência, é denominado holomecanismo de funcionamento consciencial. Quando 
dissecado, o modelo operacional relativo a determinado traço ou aspecto da consciência 
é considerado específico. É categorizado em homeostático quando parafisiológico,  
e patológico quando antiparafisiológico. 

Paraprognosticologia. A forma padrão de pensar, sentir e agir tende a se repetir 
de modo automático, mesmo quando as condições exteriores da consciência mudam ao 
longo da seriéxis.  

Paraterapeuticologia. A heteroconsciencioterapia e a autoconsciencioterapia 
trabalham ajudando a conscin a desenvolver a autocrítica, aumentar a autocognição 
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quanto ao momento evolutivo pessoal e reciclar os mecanismos de funcionamento dis-
funcionais, anacrônicos e obsoletos.  

Autossuperaciologia. Pela perspectiva parafisiológica, a evolução implica na 
desativação e readaptação dos mecanismos patológicos e no desenvolvimento e otimi-
zação dos mecanismos homeostáticos, permitindo à consciência integrar-se em maior 
harmonia ao maximecanismo interassistencial e ao fluxo cósmico. 

 
HOLOPRESCRICIOLOGIA 

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

nário de Consciencioterapeuticologia prescritos para a expansão das abordagens auto 
e heteroconsciencioterapêuticas sobre o mecanismo de funcionamento consciencial: 

1. Autocognição consciencial (Mentalsomatologia). 
2. Mecanismo de funcionamento consciencial homeostático (Homeostatico- 

logia). 
3. Mecanismo de funcionamento consciencial patológico (Parafisiopatologia). 
4. Paragenética (Parageneticologia). 
5. Saúde consciencial (Homeostaticologia). 
6. Técnica da descrição do mecanismo de funcionamento consciencial (Auto-

diagnosticologia). 
7. Temperamento consciencial (Parageneticologia). 
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