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SÍNTESE DA AUTOCONSCIÊNCIA
(A UTO CO G NI CI O LO GI A )
I. Conformática
Definologia. A síntese da autoconsciência é a reunião dos dados, fatos e parafatos representando o resumo ou o núcleo mais relevante do resultado das autopesquisas conscienciológicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivado do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e este
do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”.
Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. A palavra consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Sinopse da autoconsciencialidade. 02. Resenha da intraconsciencialidade lúcida. 03. Súmula autoconsciencial. 04. Sumário autoconsciencial. 05. Resumo das
autocognições. 06. Extrato das autocognições. 07. Sintetização das autoinvestigações. 08. Síntese autopesquisística. 09. Sintetização autopesquisológica.10. Mapeamento sintético da autoconsciência.
Neologia. As 3 expressões compostas síntese da autoconsciência, síntese da autoconsciência preparatória e síntese da autoconsciência executiva são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Análise da autoconsciência. 2. Escrutínio autoinvestigativo. 3. Tirateima da autoconsciência. 4. Investigação minuciosa da autoconsciencialidade. 5. Estudo detalhado da intraconsciencialidade. 6. Síntese da obtusidade pessoal. 7. Sinopse da autoinconsciência. 8. Sintetização da autoignorância.
Estrangeirismologia: os findings autopesquisísticos; o checklist da autocognoscibilidade; o portfolio pessoal de competências evolutivas; o encaixe das peças no puzzle autocognitivo;
a glasnost consciencial; a maximização da awareness evolutiva; o Autopesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autocura
é autoconsciencialidade. Autodesassédio: autoconsciência teática. Consciência é autoconsciência. Presente: síntese passada.
Ortopensatologia. Eis, duas ortopensatas pertinente ao assunto, citadas na ordem alfabética e classificadas em 2 subtítulos:
1. “Intraconsciencialidade. A autoconsciencialidade é a base do processo evolutivo”.
2. “Objetivo. O objetivo da evolução consciencial é uma ideia-síntese fundamental,
contudo diversificada, abrangente e cosmovisiológica, que ultrapassa todas as outras hipóteses em
função dos seus frutos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; o holopensene pessoal da
autoconsciencialidade teática; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal; a busca perseverante por
pensenizar tal qual consciex lúcida em comunex avançada.
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Fatologia: a síntese da autoconsciência; a identificação da súmula da existência intrafísica pela conscin lúcida; a sintetização do conteúdo cognitivo reduzido aos elementos essenciais;
a compactação intencional das autocognições; o ato de destacar a síntese dos propósitos fundamentais (Autopriorologia); as ideias inatas quanto ao próprio destino; a autolucidez decorrente
dos balanços existenciais; a confluência dos esforços autopesquisísticos; a convergência das tendências pessoais aos fins evolutivos; as fontes autocognitivas selecionadas; o uso da Enciclopédia
da Conscienciologia enquanto instrumento megaorientador evolutivo; a apreensão cosmovisiológica da autoconsciencialidade; a panorâmica situacional da própria condição evolutiva; as interpretações autocognitivas singulares; o foco no presente-futuro evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parafontes autocognitivas; as parainspirações autesclarecedoras; a recuperação das lembranças ou retrocognições
da intermissividade recente; a medida intraconsciencial fudamentada no próprio acervo casuístico
e paracasuístico; a autoparaprocedência revelada na dileção temática pela autopesquisa; as prioridades pessoais pré-estabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para a vida intrafísica atual.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo reflexão
científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo evolutivo das associações de ideias; o sinergismo
ideal megatrafor–materpensene–prioridades evolutivas; o sinergismo dos cons magnos recuperados.
Principiologia: o princípio da autoconsciencialidade cosmoética; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da qualificação das manifestações conscienciais; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio de os
fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da atomização cognitiva.
Codigologia: a autoproéxis enquanto síntese prática da autovivência do código existencial pessoal (CEP).
Teoriologia: as teorias evolutivas conscienciológicas; a teoria da inteligência evolutiva
(IE); a teoria do megafoco existencial; a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia; a teoria da
megacalibragem intraconsciencial.
Tecnologia: as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; a técnica da autodidaxia conscienciológica; a técnica da evitação do sonambulismo evolutivo; as técnicas de viver evolutivamente; as técnicas de definição do megafoco evolutivo; a técnica da prioridade do megatraforismo; a técnica de adotar o olhar extrafísico sobre a intrafisicalidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos das lições transcendentes do Curso Intermissivo pré-ressomático;
os efeitos estagnadores da alienação existencial; os efeitos homeostáticos da substituição dos
achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente; os efeitos benéficos da autorrecuperação de cons; os efeitos qualitativos da maturidade autocognitiva; os efeitos autevolutivos da
bússola consciencial funcionante; os efeitos resolutivos do senso de orientação existencial.
Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento pessoal da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; o ciclo autorreflexão-autoposicionamento-autodefinição-planejamento; o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo sementeira autoin-
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ventarial–colheita autocosmovisiológica; o ciclo análise paraprocedencial–síntese proexológica;
o autempenho para a vivência do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a valorização dos achados autopesquisísticos; a ponderação sobre os
achados autopesquisísticos; a visão de conjunto dos achados autopesquisísticos; a qualificação
dos achados pesquisísticos; o processamento dos achados pesquisísticos; o resumo dos achados
autopesquisísticos; o uso eficaz dos achados pesquisísticos.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação senso de prioridade evolutiva–senso de responsabilidade interconsciencial; a interação síntese do autoconscienciograma–síntese caracterial.
Crescendologia: o crescendo dado-informação-conhecimento; o crescendo teoria intermissiva–prática proexológica; o crescendo assistente intrafísico–assistente extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio ideal magaatributo-megatrafor-materpensene.
Polinomiologia: o polinômio avaliação-exame-interpretação-julgamento; o polinômio
observar-comparar-reunir-integrar; o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo protagonista da evolução / espectador da vida; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo aprofundamento autopesquisístico / superficialidade autopesquisística; o antagonismo síntese compactante / síntese
mutiladora.
Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo
de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos.
Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico; a lei da autorresponsabilidade evolutiva.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a intelectofilia; a raciocinofilia; a definofilia; a cosmovisiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a evitação da tecnofobia; a superação da escopofobia.
Sindromologia: a ultrapassagem da síndrome da preguiça mental; a superação da síndrome da fissura autocognitiva; a profilaxia da síndrome da mediocrização consciencial; a eliminação da síndrome da autovitimização; a terapêutica da síndrome da hipomnésia; a evitação das
laborações desconexas da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da bússola consciencial danificada; a cura da síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: o autengano da mania de querer abarcar tudo.
Mitologia: a mitoclastia inerente à Autocogniciologia; o descarte do mito da evolução
espontânea, natural, sem autesforço.
Holotecologia: a cognoteca; a autopesquisoteca; a administroteca; a metodoteca; a sistematicoteca; a intermissioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Propositologia; a Intraconscienciologia;
a Identificaciologia; a Definologia; a Autodeterminologia; a Parevidenciologia; a Confluenciologia; a Cosmovisiologia; a Autopesquisologia; a Autoproexologia; a Priorologia; a Megafocologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
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o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens syntheticus; o Homo
sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens intraconscientialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síntese da autoconsciência preparatória = a desenvolvida na fase da preparação da autoproéxis, até 35 anos de idade cronológica; síntese da autoconsciência executiva
= a desenvolvida na fase da consecução da autoproéxis, após 36 anos de idade intrafísica.
Culturologia: a cultura da Autocogniciologia Evolutiva; a cultura da hiperacuidade intraconsciencial; a Multiculturologia da Cosmovisiologia.
Utilidade. De acordo com a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 6 benefícios de
reunir os resultados da autopesquisa conscienciológica:
1. Autocomprometimento: a compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades
evolutivas.
2. Autoprioridade: a qualificação dos interesses pessoais.
3. Megafoco: as autoindicações do rumo autevolutivo.
4. Receituário: as autoprescrições de renovações conscienciais.
5. Singularidade: a ampliação do senso de identidade consciencial.
6. Tecnicidade: a supressão do amadorismo evolutivo.
Variáveis. Mediante a Evoluciologia, no estabelecimento da síntese autocognitiva são
consideradas 6 especialidades conscienciológicas, dispostas na ordem lógica:
1. Seriexologia: holobiografia pessoal; retrovida crítica.
2. Intermissiologia: resgate na Baratrosfera; admissão no Curso Intermissivo; intermissão mudancista; parafixação mnemônica.
3. Parageneticologia: automanifestações inatas; temperamento pessoal; autotendências;
automaterpensene.
4. Conscienciometrologia: traços e atributos pessoais; modus operandi personalíssimo.
5. Proexologia: autocompromissos inarredáveis; metas existenciais; autorreciclagens
prioritárias.
6. Pré-intermissiologia: autexemplarismo; representatividade multidimensional; automegagescon; autorrevezamento multiexistencial.
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Caracterologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 30 elementos autocognitivos essenciais, seguidos de 2 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, ao modo de sugestão, visando facilitar o estabelecimento da síntese da autoconsciência a partir das autoinvestigações:
01. Aportes existenciais: as ferramentas úteis, aprendizados e condições propícias para
o bom desempenho das tarefas interassistenciais; os recursos recebidos para a consecução da proéxis; as oportunidades evolutivas; as atipicidades favoráveis. Verbetes: Aporte Existencial;
Interação dos Recebimentos.
02. Área catalisadora da autoproéxis: a trilha ideal de realização menos difícil ou mais
acessível de consecução da autoproéxis; o ramo mais frutífero da interassistencialidade; a área de
maior rendimento evolutivo. Verbetes: Alavancagem da Proéxis; Linha de Abertura.
03. Automaterpensene: o elemento propulsor da consciência; o núcleo voliciolíneo
pessoal; a real intencionalidade por detrás das ações; a síntese automotivacional. Verbetes: Materpensene; Técnica da Identificação do Materpensene Pessoal.
04. Automegatrafal: a lacuna essencial ao avanço evolutivo da consciência; a competência necessária para o alcance de neopatamar evolutivo. Verbetes: Megatrafal Derradeiro; Trafalismo.
05. Automegatrafar: o megatravão intraconsciencial; os redutores do autodiscernimento. Verbetes: Autossuperação do Megatrafar; Megatrafar.
06. Automegatrafor: o megatalento predominante, depurado teaticamente, capaz de
sustentar as autorreciclagens. Verbetes: Megacondição Evolutiva; Megatrafor.
07. Autoparamegavinco: as paracognições capazes de imunizar a conscin quanto aos
retrovícios; a recuperação dos paracompromissos assumidos na intermissão. Verbetes: Incubação
Intermissiva; Indução Intermissiva.
08. Autotendências: as autorretropredisposições homeostáticas e nosológicas. Verbetes:
Autodileção Paragenética; Tendência Inata.
09. Campus parapedagógico: a comunex propícia ao apogeu da autoconsciencialidade
alcançada. Verbetes: Autoparaprocedência Cursista; Esquadrinhamento Paraprocedencial.
10. Características do porão consciencial: o período intensivo da autodesorganização;
as remanescências trafarinas. Verbetes: Adolescência Irrefletida; Porão Consciencial.
11. Cláusula pétrea da autoproéxis: a incumbência específica e indispensável na vida
intrafísica, exigida ao proexista, homem ou mulher, e escolhida por si próprio no período intermissivo pré-ressomático; a conjugação entre o autoparamegavinco e o automegatrafal. Verbetes:
Autocomprometimento; Cláusula Pétrea.
12. Entrelinhamento: a síntese holobiográfica em palavra ou expressão-chave; os indícios
seriexológicos deixados por si mesmo. Verbetes: Leitmotiv Holobiográfico; Retrossenha pessoal.
13. Especialidades conscienciológicas pessoais: o somatório de autovivências e publicações em determinada área de pesquisa conscienciológica. Verbetes: Especialismo Holobiográfico; Exaustão Conceitual.
14. Fator resgatogênico: o tema motivador da megarreciclagem autevolutiva gerada pelo
Curso Intermissivo pré-ressomático. Verbetes: Intermissão Mudancista; Viragem Intermissiva.
15. Grupocarmalidade: grupos de convívio homeostáticos e nosológicos. Verbetes: Círculo de Relações; Grupocarmograma.
16. Ideias inatas: a autobagagem paragenética; o indício indutor intermissivo. Verbetes:
Autopensene Inato Raro; Genopensene.
17. Maxidissidência ideológica holobiográfica: a ruptura com paradigma obsoleto, esgotado e descartável e relação ao atual momento evolutivo; a renovação paradigmática. Verbetes:
Antimodelo; Dissidência Extrafísica Oportuna.
18. Megaatributo: a propriedade consciencial mais desenvolvida; os 20 megaatributos
propulsores da evolução. Verbetes: Atributo Consciencial; Atributologia.
19. Megafenômeno parapsíquico pessoal: a habilidade parapsíquica mais desenvolvida catalisadora dos processos de parapercepção e interação interdimensional. Verbetes: Escala
das Parapercepções; Perfil Parapsíquico.
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20. Megafoco evolutivo: a preocupação monopolizadora do microuniverso consciencial
quanto à própria evolução autoconsciente; a conjugação entre a autossuperação do megatrafar e o automaterpensene. Verbetes: Autoconscientização do Megafoco Evolutivo; Megafoco Permanente.
21. Omissuper pessoal: a principal condição ou área de atuação antievolutiva a qual
a conscin lúcida deve evitar, profilaticamente. Verbetes: Limite Cosmoético; Omissuper.
22. Padrão homeostático de referência: o autorreferencial de harmonia íntima alcançado no Curso Intermissivo, fixado enquanto parâmetro de higidez pensênica. Verbetes: Natureza
Intermissiva; Padrão Homeostático de Referência.
23. Parelenco de afinidade: o elenco extrafísico amparológico no entorno da conscin;
as paramizades multisseculares. Verbetes: Autoparelencologia Interassistencial; Paravínculo.
24. Paraimpactoterapia intermissiva: o saldo do balanço existencial intermissivo;
o autoparadiagnóstico evolutivo impactante; a paraprescrição do Curso Intermissivo. Verbetes:
Esbregue Intermissivo; Recin intermissiva.
25. Pretensão intermissiológica: a hipótese de área de atuação, tarefa, atividade a ser
desenvolvida na próxima intermissão em função da condição pessoal, prévia, exercida na vida intrafísica atual, na área da interassistencialidade. Verbetes: Colheita Intermissiva; Retrofunção do
Amparador.
26. Público assistencial: o grupo prioritário a ser assistido; os destinatários das autopublicações. Verbetes: Público-Alvo Conscienciológico; Singularidade Assistencial.
27. Representatividade conscienciológica: a linha de atuação tarística; o autexemplarismo sadio no voluntariado conscienciológico. Verbetes: Métier Proexológico; Representante Multidimensional.
28. Retroexistência marcante: o início da virada evolutiva para melhor, constituindo
a base para o planejamento da atual programação existencial (proéxis). Verbetes: Retrovida Crítica; Trilogia Seriexológica.
29. Tema da automegagescon: o acervo de experiências pessoais oferecido à Humanidade; a publicação calculada dos empreendimentos evolutivos da futura ressoma; a conjugação
didática entre o automegatrafal e o megafoco evolutivo. Verbetes: Interação Seriexometria-Megagescon; Prévia Autorrevezamental.
30. Valores pessoais: o megavalor da conscin neste momento evolutivo; a Taxologia
dos valores; a escala das autoprioridades. Verbetes: Hierarquia de Valores Proexológicos; Valor
Existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese da autoconsciência, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do acervo de autocognição: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autofamiliaridade ascendente: Autoconviviologia; Homeostático.
06. Compactação: Experimentologia; Neutro.
07. Conscin subcognitiva: Subcogniciologia; Nosográfico.
08. Megacondição evolutiva: Egologia; Homeostático.
09. Megaconvergência intraconsciencial: Serenologia; Homeostático.
10. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
11. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
12. Senso de orientação existencial: Evoluciologia; Homeostático.
13. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Síntese caracterial: Perfilologia; Neutro.
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15. Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.

A SÍNTESE DA AUTOCONSCIÊNCIA É EXERCÍCIO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO CRESCENTE
DA CAPACIDADE DE GERIR A PRÓPRIA EVOLUÇÃO
ALIADA AO MEGAFOCO NA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou, em algum momento evolutivo, a síntese da autoconsciência a partir das autopesquisas? Quais os resultados evolutivos e interassistenciais de tal prática?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
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