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Mecanismo de Funcionamento Consciencial Homeostático  
Padrão de manifestação cosmoético e pró-evolutivo do evoluciente perante deter-
minado fato, parafato, realidade ou pararrealidade do Cosmos, mantenedor e gerador 
de saúde consciencial. 

 
Especialidade: Homeostaticologia. 

Sinonimologia:  
1. Modus operandi consciencial homeostático. 
2. Mecanismo intraconsciencial hígido.  
3. Parafisiologia autopensênica. 

Neologia Multilíngue: 
De: homöostatischer bewusstheitlicher Arbeitsmechanismus, m. 
En: homeostatic consciential functioning mechanism. 
Es: mecanismo de funcionamiento conciencial homeostático.  
Fr: mécanisme de fonctionnement conscientiel homéostatique. 
 
CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA 

 
Experimentologia. Durante as múltiplas vidas, a consciência desenvolve maneiras 

de sobrepujar as dificuldades e desafios evolutivos. A repetição dessa forma de agir fixa 
padrões de manifestações. A tendência natural durante a evolução é de os mecanismos 
patológicos serem substituídos por mecanismos homeostáticos, os quais dizem respeito aos 
padrões cosmoéticos e promotores do equilíbrio e da saúde consciencial. 

Homeostaticologia. A homeostase, em sentido estrito, diz respeito aos mecanismos 
de manutenção e recuperação do equilíbrio fisiológico do holossoma. A pararreabilitação, 
pararregeneração e paracicatrização são alguns dos mecanismos homeostáticos conhecidos 
até a atualidade. No entanto, na prática, é difícil separar as manifestações específicas  
e intrínsecas de cada veículo consciencial. Em sentido amplo, diz respeito ao equilíbrio 
saudável da própria consciência – homeostase consciencial. Os mecanismos homeostáticos 
são profiláticos, conservando o estado de harmonia, e terapêuticos quando combatem os 
distúrbios e patologias. 

Taxologia. Cada consciência possui inúmeros mecanismos de funcionamento ligados 
a diferentes traços. O conjunto de todos eles interagindo entre si é chamado de holome-
canismo de funcionamento consciencial. 

Autoconsciencioterapeuticologia. Esse holomecanismo envolve intricada rede de 
conexão entre as estruturas do microuniverso da consciência. Aos moldes do observado nas 
engrenagens de um relógio, a mudança de uma peça pode refletir no modus operandi de 
toda a máquina. Para fins de pesquisa, com intuito de facilitar a autoconsciencioterapia, 
utiliza-se o mecanismo de funcionamento relacionado diretamente com determinado traço. 
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Parafisiologia. Nos mecanismos homeostáticos, os traços-base são os trafores, os 
quais são colocados em prática pela conscin sadia diante de certas situações ou estímulos. 
Apesar de ampla variedade de ocorrências, as linhas gerais do comportamento repetido 
constituem o mecanismo ou padrão de funcionamento. 

Exemplologia. A conscin com o trafor da liderança, após estudar várias situações 
percebeu o padrão pessoal de tomar a frente em contextos com dispersão de ideias ou ações, 
coordenando e supervisionando o trabalho grupal ou a organização e realização das tarefas. 
A conscin com o trafor da interassistência percebe, regularmente, a predisposição para aju- 
dar conscins e, ao identificar a presença de consciex carente ou doente na autoparapsicos- 
fera, interrompe os afazeres para a exteriorização das energias paraterapêuticas. 

Paratecnologia. A descrição da utilização e vivência do trafor, passo a passo, in- 
cluindo as manifestações holossomáticas, pode ser realizada pela técnica da descrição do 
mecanismo de funcionamento consciencial. 

Parassemiologia. Para a consciencioterapia, o diagnóstico dos mecanismos de fun- 
cionamento homeostáticos é tão importante quanto a identificação dos parapatológicos. Isso 
se deve ao fato de a superação ocorrer por meio dos recursos já hauridos pela consciência. 
Como é essencial encontrar o veio patológico, também é importante ajudar o evoluciente 
a identificar e utilizar os traços-força pessoais. 

Paraterapeuticologia. O consciencioterapeuta também ajuda o evoluciente a realizar 
a conjunção dos trafores e talentos com as técnicas ou estratégias de autenfrentamento, au- 
mentando a eficácia autoconsciencioterápica. 

Evoluciologia. O desenvolvimento de mecanismos homeostáticos é responsável pela 
evolução da consciência, reparação dos débitos grupocármicos, integração pessoal ao fluxo 
cósmico e harmonização com outras consciências e o próprio Planeta. 

 
HOLOPRESCRICIOLOGIA 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Prescriciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes do Dicionário de Consciencioterapeuticologia indicados para a expansão 
das autabordagens e heterabordagens consciencioterápicas sobre o mecanismo de funciona-
mento consciencial homeostático: 

1. Autocura (Autoconsciencioterapeuticologia). 
2. Homeostase holossomática (Homeostaticologia). 
3. Mecanismo de funcionamento consciencial (Parafisiologia). 
4. Mecanismo de funcionamento consciencial patológico (Parafisiopatologia). 
5. Megatrafor (Homeostaticologia).  
6. Saúde consciencial (Homeostaticologia). 
7. Técnica da descrição do mecanismo de funcionamento consciencial (Autodiag-

nosticologia). 
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