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CAMPOS  PARACIENTÍFICOS  
DA  CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA

A Consciencioterapeuticologia é a especialidade da Conscienciologia 
-

vências e paravivências do tratamento, alívio e remissão dos distúrbios conscienciais, utili-
zando os recursos e técnicas derivadas da abordagem da consciência de modo integral, ho-
lossomático, multidimensional e multiexistencial.

Fundamentais. -
cioterapeuticologia foram apresentados por Waldo Vieira (1932–2015) na 4a edição do tra-
tado Projeciologia (1999, páginas 38 a 44). Estão organizados conforme o quadro sinóptico 1,  
apresentado a seguir:

Quadro Sinóptico 1. Consciencioterapeuticologia e os respectivos  

4ª Ordem Lógica 5ª Ordem Lógica 6ª Ordem Lógica

Consciencioterapeuticologia

Paraclinicologia
Parassemiologia
Paraterapeuticologia
Projecioterapeuticologia

Paracirurgiologia

Paranestesiologia
Parassepsiologia
Para-Hemostasiologia
Paracicatrizaciologia

Levantamento. -

consciencioterápicas publicadas até o momento, propôs critérios para inclusão e exclusão 
destas na obra, selecionando 30 consideradas mais relevantes para a prática paraclínica 
(Conscientiotherapia, 2018, páginas 135 a 144).

Debate. Os resultados da pesquisa foram previamente apresentados e debatidos entre 
a equipe de consciencioterapeutas da OIC, como parte do Programa de Aperfeiçoamento do 

-
cialidades da obra.

Critérios. Desse modo, eis dispostos na ordem lógica, os 3 critérios adotados para 

1. Teática. Ser campo do conhecimento consciencioterápico com evidente experiên-
cia teática dos consciencioterapeutas.

2. Conjunto. Representar com maior precisão grupo de entradas quando comparada 
a especialidade de ordem inferior, mais abrangente.
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3. Medida. Ter unidade de medida clara, exclusiva, mas condizente com o campo de 
estudo da especialidade de ordem inferior, mais abrangente.

Total. -
cos da Consciencioterapeuticologia mais relevantes para a prática paraclínica na atualidade 
(Ano-base: 2022), conforme disposto no quadro sinóptico 2.

Quadro Sinóptico 2. 

5ª Ordem Lógica 6ª Ordem Lógica 7ª Ordem Lógica

Paraclinicologia

Paraiatrogeniologia*

Parassemiologia
Agendamentologia*
Paraprognosticologia*
Sindromologia*

Paraterapeuticologia

Conscienciografoterapeuticologia*
Desassediologia*
Dessomatoterapeuticologia*
Energoterapeuticologia*
Grupoconsciencioterapeuticologia*
Impactoterapeuticologia*
Paraxioterapeuticologia*
Prescriciologia*
Proexoterapeuticologia*
Projecioterapeuticologia**
Volicioterapeuticologia*

Paracirurgiologia

Paranestesiologia
Parassepsiologia
Para-Hemostasiologia***
Paracicatrizaciologia

Paraconsciencioterapeuticologia*

Autoconscienciotera-
peuticologia*

Autoinvestigaciologia*
Autodiagnosticologia*

Autenfrentamentologia*
Autoprescriciologia*
Autodesassediologia*
Autoimpactoterapeuticologia*

Autossuperaciologia*
Autoprojecioterapeuticologia*

* Neoespecialidades ausentes no quadro sinóptico original proposto por Vieira (Projeciologia, 1999). 
 

*** Especialidade não incluída nos 400 verbetes da primeira edição da obra.
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Quarta. -

especialidades fundamentais da Conscienciologia.
Ordem. 

Vieira na organização das 70 especialidades fundamentais da Conscienciologia: abrangên-
cia espacial, -
cando as sucessoras das ordens lógicas seguintes; e ordem evolutiva, pois cada subcampo 


