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Pensenidade Paraecológica 

Cristina Bassanesi 

 

 

“Pensene. A autoortopensenidade é o alicerce da evolução consciencial” (Vieira, 2019, p. 1526). 

 

 

 

Definologia. A pensenidade paraecológica é a qualidade dos pensamentos, sentimentos  

e energias, individuais ou coletivos, modeladores das dimensões, ambientes ou bolsões holopensêni-

cos extrafísicos, cosmoéticos ou doentios, nos quais se espelham os ecossistemas físicos, configuran-

do ciclo de realimentação recíproca. 

 

Repercussões  Multidimensionais  da  Pensenidade 
 

Intrafisicalidade: os ecossistemas físicos como sendo cópias caricatas dos paraecossistemas; 

a morfopensenização modificando a Geografia e Ecologia dos ambientes intrafísicos; o somatório das 

assinaturas pensênicas, em vidas humanas consecutivas, em determinado local intrafísico, criando 

fôrma holopensênica; as repercussões holocármicas da fôrma holopensênica sobre a vida presente da 

conscin; as automimeses sadias e as evitáveis, determinadas pela fôrma holopensênica; os ecossiste-

mas homeostáticos e enriquecedores; a biblioteca; a Holoteca; a praia tranquila e despoluída; o bal-

neário bioenergético; a base intrafísica blindada; o educandário; o jardim aprazível; o parque bem 

conservado e seguro; a pensenidade anticosmoética como sendo a maior causa de poluição na Terra; 

os ecossistemas degradados; as comunidades intrafísicas baratrosféricas; os ambientes intrafísicos 

impróprios à visitação, fora dos contextos assistenciais; a casa “mal assombrada”; a cidade fantasma; 

a cracolândia; as favelas; o campo de concentração; o campo de guerra; o cemitério; o lixão; o local 

de ritual de magia negra; o matadouro de animais pré-humanos; o museu da tortura; o presídio; as 

iniciativas dos líderes comunitários, inspirados por amparadores, em desenvolver projetos culturais 

nas comunidades degradadas; a maquilagem física rompendo em definitivo as ligações dos ambientes 

estigmatizados com a baratrosfera; a educação e a reurbanização intrafísica como sendo os 2 princi-

pais recursos profiláticos à criação de áreas físicas degradadas; a reurbin complementando a reurbex. 

 

Extrafisicalidade: a manutenção da higidez pensênica; os autopensenes; a autopensenidade; 

a autopensenização criando o “paraíso” ou o “inferno” para a própria consciência; o holopensene da 

Reurbanologia; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os heteropensenes; a heteropensenidade; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os ecopensenes; a ecopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os morfo-

pensenes fugazes; os morfopensenes quase perenes; as comunidades extrafísicas mantidas coesas pe-

lo conglomerado de morfopensenes duradouros; a morfopensenização gerando alterações na Parageo-

grafia e Paraecologia dos ambientexes; o conjunto dos morfopensenes gerados pela totalidade das 

consciências existentes, constituindo o Universo inteiro; o conceito racional, porém mateológico, do 

primopensene ou causa primária incriada; a parafôrma holopensênica gerada durante múltiplas inter-

missões; a parafôrma holopensênica reveladora da paraprocedência da consciência; a comunex Inter-

lúdio, megafôrma holopensênica grupal dos alunos dos Cursos Intermissivos (CIs); a pegada para-

ecológica produzida pelos autopensenes nos ecossistemas e paraecossistemas; a potência superior da 

pensenidade coletiva em comparação à individual; os rastros pensênicos libertando ou reforçando os 
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grilhões das interprisões grupocármicas; as reciclagens pensênicas intraconscienciais como primeira 

providência à neutralização dos rastros patopensênicos. 

 

Ressonância. Para a pensenização, não existem limites dimensionais, temporais e de evoluti-

vidade. As manifestações pensênicas ecoam multidimensionalmente, retornando à consciência emis-

sora em qualidade e intensidade condizentes ao próprio mérito.  

Pré-humanidade. Mesmo os princípios conscienciais, em estágios pré-humanos, desprovidos 

da autoconsciência do self e neutros quanto à Cosmoética, vivenciam os reflexos das automanifes-

tações.  

Responsabilidade. Com o despontar e evolução da autoconsciência, o ser torna-se cada vez 

mais responsável pelos efeitos da autopensenidade sobre as demais consciências, ambientes e param-

bientes. 

Morfopensenidade. Nesse sentido, vale atentar aos auto e heterassédios decorrentes das pró-

prias criações morfopensênicas, especialmente aquelas quase permanentes, a exemplo das derivadas 

das auto e heterossugestões, evocações, lembranças e ruminações mentais com forte teor emocional 

e, sobretudo, aquelas geradas a partir das ações perniciosas. 

Poluição. A maior causa de poluição na Terra é a pensenidade anticosmoética, doentia e pro-

míscua da parahumanidade e humanidade, sendo megaproblema de interesse da Ecologia e da Para-

ecologia.  

Patopensenidade. A depredação ou exploração ruinosa dos recursos naturais, os atos de vio-

lência, os maus tratos, abate ou assassinato de seres vivos, fixam estigmas ambientais, dando origem 

aos ecossistemas degradados, favorecedores das tragédias individuais e coletivas.  

Deficienciolândia. A vida humana ou intrafísica é a deficienciolândia. Toda pessoa é 

deficiente de algum modo.  

Reciclagens. A lucidez quanto às próprias fraquezas, defeitos, maus hábitos, vícios ou trafa-

res, bem como quanto às consequências dos autopensenes sobre a rede paraecológica, é o primeiro 

passo para eliminá-los. 

Ortopensenidade. Rastros energéticos de bem-estar e solidariedade qualificam a funcionali-

dade sistêmica dos ambientes, em abrangência multidimensional, predispondo-os a empreendimentos 

ou desfechos bem-sucedidos.  

A  PENSENIDADE  PARAECOLÓGICA  É  FORÇA  CRIADORA  DOS  

PARAECOSSISTEMAS  INTRA  E  EXTRACONSCIENCIAIS,  EVO-
LUÍDOS  OU  DEGENERADOS,  SINTÔNICA  AO  NÍVEL  DE  COS-
MOÉTICA  DAS  CONSCINS  E  CONSCIEXES  PENSENEDORAS. 

 

Questionologia. Você já refletiu quanto à abrangência multidimensional da própria penseni-

dade sobre os ecossistemas físicos, extrafísicos e intraconscienciais? Qual a qualidade da penseniza-

ção pessoal média diuturna? 
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