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Parecer nº 197 

Termo: E V  D I R E T O .  

Propositor: Victor Strate Bolfe – victorbolfe@gmail.com 

Data de entrada: 10/05/2018 

Data de emissão: 31/05/2018 

Pareceristas: Augusto Freire, Eliane Wojslaw, Jarbas Durso, Liliana Alexandre, Mér-

cia Oliveira, Ulisses Schlosser.  

 

Parecer do CINEO: Favorável. 

  

O termo EV direto está bem construído em termos formal e conteudístico. O 

termo traz contribuição no campo da Parafenomenologia para se referir à possibilidade 

de manobra técnica direta, constituindo acréscimo terminológico relevante na ciência 

conscienciológica. 

Segue proposta de contribuição do CINEO para melhorar a definição trazida pe-

lo autor: 

O estado vibracional direto ou EV Direto é a condição técnica e autodeliberada de 

dinamização das próprias energias pessoais, resultante da conexão direta da vontade com 

as energias conscienciais, instalando o EV de modo direto, imediato, sem manobras 

intermediárias ou direcionais, com possibilidade de manutenção e intensificação deste 

fenômeno, exercido pela conscin lúcida.  

 

O CINEO agradece a iniciativa do pesquisador e coloca-se à disposição para de-

bate, democrático e cosmoético, ou elucidação de quaisquer dúvidas. 

 

NOTA AO NEOLOGISTA  

O caráter neológico da unidade lexical é sempre efêmero e relativo.  Assim, ana-

logamente, o parecer do CINEO representa o consenso relativo de ponta dos Conselhei-

ros, em dado momento. Todo termo, mesmo consolidado pelo uso, pode ser revisto 

frente a outro mais preciso. Portanto, este parecer poderá ter atualizações conforme a 

evolução terminológica da Ciência Conscienciologia. (V 4 - 26/05/2013) 
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Conteúdo encaminhado pelo propositor do termo. 

 

Definição. O EV Direto é a condição autodeliberada e técnica de dinamização das energi-

as pessoais, capaz de promover a instalação do EV, de modo direto, sem manobras inter-

mediárias ou direcionais, com possibilidade de manutenção e intensificação do fenômeno, 

exercido pela conscin lúcida, em pleno desenvolvimento energético cosmoético.  

 

 

Sinonímia. 1. EV automático. 2. EV sem manobras intermediárias. 3. Domínio do EV. 

 

Antonímia. 1. Técnica da circulação fechada de energias. 2. Ignorância energossomáti-

ca holochacral. 3. Imobilização energética.  4. EV indireto. 

 

Fraseologia. 

1. Pode-se fazer analogia da Técnica da Instalação do EV com a partida dos motores 

mais antigos, feita à manivela e do EV Direto com a dos motores mais modernos, feita 

através do botão de partida (start button). 

 

Especialidade: Energossomatologia 

 

Comentários: 

 

Ao longo do desenvolvimento energético das consciências, chega um momento em que 

são capazes de instalar o EV sem precisar de manobras intermediárias e direcionais, o 

fazem simplesmente por um comando direto sobre suas energias. 

 

Existe um termo designado pelo professor Waldo Vieira: EV instantâneo, que até pode-

ria ser usado para esse tipo de instalação, mas que dá enfase no tempo. Uma instalação 

em um piscar de olhos. Porém, não existe uma definição clara desse termo, apenas é 

citado em seus escritos. Além disso, um EV instantâneo pode ser desencadeado por di-

versas ocorrências, que não apenas a vontade da própria conscin. 

 

O objetivo deste noelogismo é dar ênfase no modo com que é ativado, diretamente, sem 

manobras intermediárias e direcionais de energia, deixando claro que só pode ser feito 

pela própria conscin.  

Isso vai facilitar o desenvolvimento desse tipo de instalação e domínio energético.  

Existem várias dicas para que a pessoa identifique e desenvolva o EV Direito. 


