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INFILTRAÇÃO COSMOÉTICA OU INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA? 
05/09/2020 –  Nº 438 

 
 

ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA 
 

Definologia. O infiltrado cosmoético é a consciência extrafísica (consciex) mais evoluída, 
ressomada, homem ou mulher, dedicada à proéxis interassistencial, de alto nível, em bases anônimas. 

Caracterologia. Segundo a Anonimatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional da escala 
evolutiva das consciências, 5 categorias de infiltrados cosmoéticos, homens e mulheres: 

1. Infiltrado cosmoético desperto. 
2. Infiltrado cosmoético semiconsciex. 
3. Infiltrado cosmoético teleguiado. 
4. Infiltrado cosmoético evoluciólogo. 
5. Infiltrado cosmoético Serenão. 

 
Frase enfática: Até o momento, não foi ainda possível identificar qualquer categoria de infiltrado 

cosmoético nesta dimensão. Contudo, este fato não invalida tal hipótese a ser comprovada. 
Definologia. A Interprisiologia é a Ciência aplicada ao estudo da reunião dos conhecimentos e 

habilidades transdisciplinares capazes de explicitar as origens, os detalhes e as consequências do 
comprometimento interconsciencial coercitivo, decorrente de ações anticosmoética conjuntas ou em 
grupo, sob o jugo da condição da inseparabilidade grupocármica do princípio consciencial evolutivo ou 
consciência 
 

Exemplologia: mininterprisão grupocármica = o casamento infeliz; megainterprisão 
grupocármica = o genocídio. 
 

Autodiagnóstico. Segundo a Experimentologia, é fácil diagnosticar a profundidade e a extensão 
da escravidão pessoal à Interprisiologia, por intermédio destas duas listagens horizontais com 6 
condições existenciais cada qual: 

1. Maior. Quanto maiores sejam o porão consciencial, o subcérebro abdominal, a 
minidissidência, as coleiras do ego, a robéxis e a melin, maior o liame da pessoa com a Interprisiologia. 

2. Menor. Quanto maiores sejam o ciclo de primeneres (cipriene), a iscagem lúcida, a 
maxidissidência, a ofiex pessoal, a moréxis e a euforin, menor o liame da pessoa com a Interprisiologia. 

 
Libertação. Sob a ótica da Evoluciologia, assim como a cumplicidade doentia gera a interprisão 

grupocármica, a policarmalidade liberta a consciência dos grilhões da interprisão. 
Orientação. A melhor orientação cosmoética pessoal para a vivência da profilaxia da interprisão 

grupocármica é a conscin isolar, circunscrever e neutralizar todos os atos ou manifestações pensênicas 
trafarinas das pessoas em derredor – parentes, amigos, colegas e companheiros – independente da 
natureza da vontade e decisão de tais conscins, sem deixar as mesmas interferirem nas diretrizes básicas 
para a consecução da proéxis. 

⟡⟡⟡ 
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700 EXPERIMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA 

(VIEIRA, 2013, p. 626) 
 

CAP. 562 – Teste da sua Consciência Grupocármica 
Cúmplices. Dentro da grupocarmalidade, os elementos mais importantes em nossa evolução 

consciencial, pessoal e grupal, são as companhias diretas, nossos cúmplices de destino, aquelas 
consciências com as quais, e ao mesmo tempo, auferimos vantagens temporárias ou privilégios humanos, 
apertando nossos liames. 

Hipótese. Partindo do princípio de que as vítimas se libertam de seus algozes e estes 
permanecem agrilhoados uns aos outros pela lei da inseparabilidade grupocármica, podemos propor a 
hipótese-síntese do curso grupocármico em 5 estágios ou fases: 

1. Interprisão. A conscin, na fase da interprisão grupocármica, sem o apêndice caudal 
subumano, vive 100% presa, mutuamente, aos marginais da evolução lúcida. Assenta-se gostosamente, 
em seu elemento vital, entre companheiros antissociais. Só tem certezas absolutas sobre o que faz. Sente-
se com direito a tudo aquilo que demanda. Não aceita heterocríticas. Essa postura gera: os linchadores; 
os grupos de extermínio; as máfias; as inquisições; os técnicos em torturas humanas; as guerras, 
terrorismos e genocídios. 

2. Vitimização. A consciência começa a duvidar do acerto de suas escolhas. Decaem seus 
esforços. É a fase da vitimização. De líder, passa a ser vítima da própria máquina antissocial que ajudou 
a montar. Este longo período do revertério exige várias seriéxis plenas, imoladas a favor dos próprios 
colegas, a fim de se ver livre deles. 

3. Recomposição. Com remorso, a consciência deixa de ser vítima direta para atender às suas 
antigas vítimas. Pouco a pouco recompõe os destroços de seus desmandos. É a fase da recomposição 
onde tudo dá para trás. Neste período de Sísifo procura desensinar o que ensinou errado. Exige da 
consciência imensa paciência e persistência. 

4. Libertação. A consciência já consegue discernir luz no fim do túnel. Vive trechos de maior 
alívio das pressões assediadoras, conscienciais e seculares. É a fase da libertação do egocentrismo. 
Adquire melhor espírito de Humanidade. É a reta final. 

5. Policarmalidade. A consciência já não pede mais para si. A chamada dor deixa de ter razão 
para ela. Quer cooperar acima de tudo na fase da policarmalidade. A Terra se transforma em uma escola 
evolutiva: não apenas deseja aprender, mas ensinar o que pode. Descobre o universalismo, a tares, o 
discernimento, a holomaturidade, a Cosmoética, a condição da desperticidade e, por fim, o policarma 
vivido. 

Holopensene. Reflexos de estágios ultrapassados espocam, esporadicamente, nos estágios 
subsequentes quais reações retardadas de ressarcimentos. Através de retroprojeções lúcidas e 
retrocognições extrafísicas, conclui-se que o período que vai do fim do estágio 1 ao início do 4, exige, 
no mínimo, 7 séculos e meio de vidas intrafísicas e esforços, nos casos mais benignos ou médios, para 
ocorrer de fato a mudança do holopensene pessoal dentro do holopensene grupocármico mais íntimo.  

Teste. Por aí, você, com autocrítica máxima, pode plotar a avaliação de sua realidade 
grupocármica. Em qual estágio policármico você se localiza hoje? 

⟡⟡⟡ 
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LÉXICO  DE  ORTOPENSATAS 

(VIEIRA, 2014) 
 
* Quando a consciex vai renascer em um holopensene negativo, o mais inteligente é indagar: – 

“Ela vai ressomar por infiltração cosmoética ou por provação ante a interprisão grupocármica?” 
 
* A conscin pode ter definido extrafisicamente, antes de ressomar, que seria infiltrada 

cosmoética em certa fase da existência intrafísica, mas uma vez envergando o corpo humano, pode 
permanecer inconsciente quanto ao compromisso assumido, em função da hipomnésia.  

 
* A vida humana, quando objetivando a assistência da infiltração cosmoética, é uma 

autocastração sacrificial consciente. 
 
* No caso do materpensene do filho ser distinto aos materpensenes dos pais, tal fato pode indicar 

que o filho é infiltrado na família nuclear. 
 
*A saída da infiltração cosmoética pode ser exemplarista. 
 
*O líder interassistencial, em certas injunções, deve se preparar para algum tipo de infiltração 

cosmoética ou martírio, não cavado. 
⟡⟡⟡ 

 
 

DICIONÁRIO DE ARGUMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA 
(VIEIRA, 2013, p. 796) 

 

Definologia. A Infiltraciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, 
teáticos ou pesquisas e vivências da consciência extrafísica (consciexes) mais evoluída, ressomada, 
homem ou mulher, dedicada à consecução da programação existencial (autoproéxis) interassistencial 
Interassistenciologia), de alto nível, em bases anônimas. A obra da conscin é a sua verdadeira assinatura 
pensênica. Megatrabalho exige autopacificação. 

Taxologia. Em geral, as infiltrações existenciais podem ser: 
1. Conscientes ou inconscientes.  
2. Cosmoéticas ou anticosmoéticas. 
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Autossacrificiologia. Em certos casos, a conscin infiltrada não se afiniza com o trabalho a ser 
feito e nem tem simpatia pelo objetivo dos serviços assistenciais a serem desenvolvidos, considerados 
já anacrônicos e ultrapassados por si mesma. Contudo, se ajusta com discrição, fraternalmente, aos 
contingenciamentos e percalços das tarefas, tendo em vista as metas cosmoéticas e construtivas, ao modo 
de autossacrifício ou autabnegação, em favor dos compassageiros evolutivos do passado, e melhoria do 
holopensene. O trabalho intelectual de maior profundidade exige mais tempo e mais paciência e, assim, 
deve ser desenvolvido sem subterfúgios. De raminho em raminho, o passarinho faz o ninho. Discrição: 
educação superrefinada. Automotivação gera megaêxitos. 

 
Maxiproexologia. As infiltrações cosmoéticas, em variadas circunstâncias, portanto, podem ser 

interpretadas como sendo maxiproéxis pessoais. Tais infiltrações podem apresentar diferentes naturezas, 
por exemplo: familiares, sociais, industriais, científicas, pesquisísticas, filosóficas ou parapsíquicas. Eis, 
na ordem alfanumérica, 7 condições intraconscienciais evolutivas, equivalentes, do infiltrado 
cosmoético, homem ou mulher:  

1. Autequilíbrio.  
2. Autoconfiança.  
3. Autodomínio.  
4. Autoimperturbabilidade.  
5. Autoinconflitividade.  
6. Autopacificação.  
7. Autossuficiência. 


