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ROTEIRO  PARA  PESQUISA  BIOGRÁFICA 

 

1. Breve resumo da personalidade. 

2. Nome. 

 significado, apelido, pseudônimo. 

3. Ressoma. 

 data, local, condições do parto. 

4. Dessoma. 

 data, local, condições da dessoma, fatos relacionados. 

5. Grupocarma mais próximo. 

 informações básicas, pais, irmãos, esposa(o), filhos, família, dinastia. 

6. Contexto da época  (Zeitgeist). 

 cultura, mesologia, religião, paradigmas, estrutura social, conflitos 

7. Fase Preparatória 

 Infância. 

o fatos relevantes para a constituição da personalidade, precocidade, porão 

consciencial. 

 Adolescência. 

o fatos relevantes para a constituição da personalidade, precocidade, porão 

consciencial. 

 Educação. 

o educação formal, educação dos pais, religião, preceptor, autodidatismo, 

áreas de interesse, desempenho. 

8. Principais influências na (obra / trabalho / atitudes) de .......... 

 pessoas que influenciaram as decisões, priorizações, condutas, posturas, opiniões, 

pontos de vista, trabalhos, atividades, idéias. Quais as ideias que o autor pesquisado 

sofre influência de cada antecessor. Quais as ideias que são adotadas. 

9. A Filosofia segundo ...... 

10.  Atividades.  linha do tempo  materpensene --- 

 Produtividade. 

o principais atividades, realizações e resultados da vida. 

 Gestações conscienciais. 

o específico gescons – destacar. 

o Cronologia das produções ou gestações consciencias. 

 Frases e pensamentos. 

o caso houver relevantes. 

 Repercussão da obra e decorrências para a educação. 

 Provável materpensene. 

o se houver evidência do materpensene, citar e apresentar fatos que 

justifiquem. Caso contrário, melhor não citar. 

 Grupo evolutivo. 

o grupos de relacionamento pessoal e de trabalho afins (amigos, inimigos, 

colegas, relacionamentos afetivos). 

11.  Análise Holossomática. 
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 Soma. 

o características gerais, deficiências e potencialidades, saúde, 

psicomotricidade, habilidades somáticas, cuidados com o soma (dependendo 

do caso, melhor citar em análise da inteligência evolutiva). 

 Energossoma. 

o força presencial, conhecimento das energias (lucidez), capacidade de 

desassim. 

 Psicossoma. 

o equilíbrio, tranqüilidade, companheirismo, senso de grupo, compaixão, 

projetabilidade lúcida (dependendo do caso, melhor citar em análise da 

inteligência evolutiva), fácil relacionamento, sociabilidade, bom humor, 

apegos, taras, vícios, compulsões, traumas, revoltas, teimosia, hábitos 

doentios, dificuldades de relacionamento, agressividade, impulsividade, 

belicosidade, egocentrismo, orgulho, vaidade, autoritarismo, alienação 

intrafísica, autoculpa, arrependimentos, depressão, timidez, competitividade, 

arrogância. 

 Mentalsoma. 

o autodiscernimento, consciencialidade, cosmoética, autorganização, 

automotivação, vontade, memória, linearidade de raciocínio, 

posicionamento, criticidade, cosmovisão, pragmatismo, neofilia, senso 

investigativo, autodidatismo, priorização do conhecimento, argumentação, 

lavagens cerebrais, apriorismoses, fechadismo consciencial, neofobia, 

restringimento intrafísico, falta de cosmovisão, monoglotismo, 

desorganização, liderança. 

12. Análise Conscienciométrica 

 Trafores. 

o listar principais traços de destaque. Conciliar texto com as análises 

holossomáticas para evitar repetições desnecessárias. 

 Megatrafor.  

o se houver evidência do megatrafor, citar e apresentar fatos que justifiquem. 

Caso contrário, melhor não citar. 

 Trafares. 

o listar principais traços de destaque. Conciliar texto com as análises 

holossomáticas para evitar repetições desnecessárias. 

 Megatrafar. 

o se houver evidência do megatrafar, citar e apresentar fatos que justifiquem. 

Caso contrário, melhor não citar. 

 Análise da inteligência evolutiva. 

o avaliar a partir das escolhas, hábitos, posturas, qualidade da manifestação e a 

conformidade com a priorização da evolução. Postura eletronótica, vícios, 

maus hábitos cronicificados, intensionalidade patológica, postura 

antiparapsiquismo, cuidados com o soma, belicismo, postura 

antiassistencial. 

 Visão da multidimensionalidade / Parapsiquismo 

 (Análise macrossomática) – opcional na pesquisa, conforme evidências. 
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 (Invexiometria / Recexiometria) – opcional na pesquisa, conforme evidências. 

13.  Provável propósito de vida (proéxis) e análise do completismo existencial. 

 Flexibilizar o termo proéxis, pois a rigor, as proéxis começaram a aparecer após os 

cursos intermissivos mais elaborados, de meados do século passado. 

14.  Referências bibliográficas /  Infografia / Filmografia / Bibliografia consultada. 

 

 


