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Introdução
Definologia. O thesaurus autocognitivo é o conjunto de neuroléxicos específicos e singulares, engendrado pela conscin
autopesquisadora, sintetizando traços, atributos, tendenciosidades, holopensenes, personalidades e constructos
prioritários para e sobre si, capaz de ampliar o nível de autorreconhecimento e autolucidez multiexistencial.
Pesquisa. Conforme a Pesquisologia, o ato de nomear e posteriormente elaborar a definição do tema ou o objeto de
pesquisa é das primeiras tarefas do pesquisador assertivo. Sem a delimitação clara e a significação precisa do que se busca,
corre-se o risco de se perder em dispersões antiproducentes.
Terminologia. A terminologia inequívoca, concisa e consistente é parte essencial de qualquer projeto científico, mitigando
incompreensões, imprecisões, desinformações, entre outros aspectos.
Remissão. Na área da saúde, tal realidade também procede. O diagnóstico acurado, com demarcação clara do campo
a ser tratado, é fundamental no processo remissivo. No caso de enfermidades raras, de diagnóstico obscuro, por exemplo,
a nomeação da patologia em questão, quando possível, chega na condição de alívio e alento aos pacientes, muitas vezes
cansados e inseguros ao não compreenderem o que se passa em si. A identificação da patologia amplia o nível de
autocompreensão, além de, em certos casos, abrir novas possibilidades de tratamento.
Autoconsciencioterapia. Não é à toa, por exemplo, que a segunda fase do ciclo autoconsciencioterápico, descrito por
Takimoto e Almeida (2002), ser a do autodiagnóstico, momento no qual o evoluciente já ampliou a compreensão sobre si,
sendo capaz de nomear o problema, incômodo ou disfunção intraconsciencial a ser reciclada. Tal fase é essencial no
processo de autocura, pois abre caminho para o aprofundamento autoconsciencioterápico (PALUDETO, 2012, p. 5).
Autocognição. No desenvolvimento da autopesquisa conscienciológica, saber nomear palavras-sínteses caracterizando
traços e tendências intraconscienciais, além de contextos e épocas significativas do ponto de vista multiexistencial, amplia
o repertório autocognitivo seriexológico.
Complexidade. Contudo, em função da complexidade da consciência e das inúmeras relações que esta estabelece com
o cosmos, ao longo das vidas, há miríade de aspectos, facetas, situações, injunções e holopensenes a serem
esquadrinhados pela conscin autopesquisadora.

Argumentação
Variáveis. Assim, sugere-se ao intermissivista interessado iniciar a autopesquisa, por exemplo, a partir da identificação de
termos sínteses para as 13 variáveis conscienciológicas enumeradas a seguir, por elucidarem aspectos centrais da
manifestação consciencial, considerando a multiexistencialidade e a multidimensionalidade:
01. Autoespecialidade. O assunto ou campo pesquisístico no qual apresenta vocação, interesse e know-how acima da
média. Exemplos: Comunicologia; Proexologia; Somatologia.
02. Autoparamegavinco. O constructo prioritário criado por si, no período intermissivo, objetivando a autoprogramação
existencial na vida humana próxima (VIEIRA, 2014, p. 381). Exemplos: Descrenciologia; maxidissidência.
03. Autopensenofilia. Os holopensenes afins, incluindo o holopensene pessoal atrator prioritário. Exemplos:
Parapedagogia; Politicologia; Sociologia; Bibliologia; Debatologia; Histrionologia.
04. Cláusula-pétrea. A(s) cláusula(s) pétrea(s) da autoproéxis. Exemplos: desperticidade; gesconografia; interesclarecimento.
05. Materpensene. O pensene predominante e fundamental no holopensene pessoal, constituindo a síntese da
autoconsciencialidade desenvolvida pela consciência ao longo das vidas. Exemplos: interação; investigação;
interassistencialidade.
06. Megatrafar. A mega-imaturidade predominante na estrutura do microuniverso da consciência, responsável pela
regressão ou estagnação evolutiva. Exemplos: sociosidade; orgulho; pusilanimidade; timidez.
07. Megatrafal. O traço faltante prioritário a ser preenchido no processo evolutivo. Exemplos: autorrefratariedade;
exaustividade; imperturbabilidade.
08. Megatrafor. O megatalento predominante na estrutura do microuniverso da consciência, forjado ao longo da seriéxis.
Exemplos: comunicabilidade; liderança; determinação.
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09. Parapsiquismo. A modalidade ou megatrafor parapsíquico predominante nas automanifestações paraperceptivas.
Exemplos: projetabilidade lúcida; comunicação interdimensional; ectoplasmia; parapsiquismo impressivo.
10. Personalidade-chave. As personalidades consideradas críticas na condição de elementos-chave para reconhecimento
da autotrajetória evolutiva.
11. Retrodiscurso. O termo resumindo o conteúdo (tema) e a forma (estilística) predominantes na comunicação escrita ou
oral da atual vida intrafísica, capaz de insinuar similitudes manifestas ao longo da seriéxis (PARO, 2018). Exemplos: retórica
aplicada ao poder; discurso científico.
12. Retrossenha pessoal. A palavra ou expressão capaz de expressar a cosmossíntese holobiográfica pessoal (FERNANDES,
2021, p. 491). Exemplos: palavra; palco; poder simbólico; Matemática.
13. Temperamento. A expressão resumindo a estrutura basilar do temperamento pessoal. Exemplos: artístico; belicista;
científico; místico-religioso; político.
Reperspectivação. Na dinâmica autopesquisística, importa lembrar não ser os termos autodefinidos por determinado
autopesquisador, estanques e insubstituíveis. O processo autoinvestigativo se dá por camadas, e é natural, com o tempo,
a conscin reperspectivar ou ampliar algumas sínteses, conforme caminha na autopesquisa.
Autoesforço. Contudo, num primeiro momento, é imprescindível o autoesforço para se chegar à definição das palavrassínteses para cada variável, pois definem ponto de partida e alicerçam os próximos passos autoinvestigativos.
Expansão. Uma vez identificados os vocábulos-chaves, cabe ao autopesquisador fazer as interseções conteudísticas ou
poliassociações ideativas, analógicas, intra e intertermos, de modo a expandir a cosmovisão sobre si.
Abertura. Conforme a Experimentologia, as sínteses alcançadas encerram uma fase de autoinvestigação, e ao mesmo
tempo, pavimentam a abertura de neopesquisas, agora em níveis crescentes do ponto de vista do megafoco
e aprofundamento autopesquisístico.
Áreas. Obviamente, não se chega à identificação de tais palavras-sínteses aqui propostas de modo repentino ou de
improviso. O autodiagnóstico acurado resulta de contínuos processos de autoinvestigação e autopercepção, considerando
a aplicação de distintas técnicas e ferramentas em variegadas áreas, iguais a, por exemplo, estas 13 enumeradas na ordem
alfabética:
01. Auto-errologia. O estudo das características da tríade da erronia pessoal contumaz (omissão deficitária, engano, erro)
(VIEIRA, 2018).
02. Conscienciograma. O estudo pormenorizado do Gráfico 360º da Consciência, pessoal, decorrente da autavaliação
conscienciométrica a partir do livro Conscienciograma.
03. Duplismo. O estudo das características da Duplocarmologia pessoal (VIEIRA, 2018).
04. Especialismo holobiográfico. O estudo da autovocação básica multiexistencial (VIEIRA, 2018).
05. Grupocarmometria. O estudo das personalidades mais próximas do grupo evolutivo, considerando inclusive as
características e a qualidade das ligações grupocármicas (FERRARO, 2020).
06. Heterocríticas. O estudo do conteúdo das heterocríticas recebidas.
07. Ideias. O estudo das ideias inatas pessoais.
08. Inteligência. O estudo do(s) módulo(s) de inteligência pessoal prioritário ou sobressalente(s).
09. Inventariograma. O estudo teático dos aportes atuantes na existência vigente (FONSECA, 2018).
10. Linha de abertura. O estudo dos holopensenes mais acessíveis para a consecução da autoproéxis (VIEIRA, 2018).
11. Onomástica. O estudo da etimologia e semântica do nome próprio e/ou apelido.
12. Profissão. O estudo da profissão e/ou ocupação diuturna.
13. Público-alvo. O estudo do perfil das consciências assistíveis prioritárias.
Autorrefratariedade. Conforme a Autodesassediologia, o ato de identificar, nomear e, por vezes, verbalizar de modo
cosmoético os autoachados, inclusive os de caráter nosográfico, é procedimento propulsor de interesclarecimento, além
de, em certos casos, ampliar a autorrefratariedade da conscin perante os assediadores intrafísicos e extrafísicos.
Esquiva. Por outro lado, a fuga do intermissivista em proceder tal autodiagnóstico, insinua certos aspectos
intraconscienciais regressivos, carentes de reciclagens oportunas, iguais a, por exemplo, estes 6 enumerados na ordem
alfabética:
1. Acriticidade.
2. Autocorrupção.
3. Auto e heteroassedialidade.
4. Carência de autopercepção.
5. Esquiva do autoenfrentamento.
6. Vivência de período agudo de convalescença consciencial.
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Conclusão
ICs. De modo a facilitar a perquirição do autopesquisador interessado no assunto, eis listagem de 07 Instituições
Conscienciocêntricas (ICs) afins à temática, com infraestrutura para auxiliar o pesquisador interessado no assunto,
enumeradas na ordem alfabética:
1. APEX – Associação Internacional de Programação Existencial.
2. ASSIPI – Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial.
3. CEAEC – Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
4. CONSCIUS – Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial.
5. CONSECUTIVUS – Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas.
6. ECTOLAB – Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia.
7. OIC – Organização Internacional de Consciencioterapia.
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