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AU T O P E S Q U I S A    CU L T U R O L Ó G I C A  
(A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autopesquisa culturológica é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem 

ou mulher, investigar, estudar, analisar, avaliar ou mensurar os efeitos dos vínculos culturais  

e influências mesológicas sobre os traços da própria personalidade, extraindo o melhor proveito 

cosmoético para ampliação da autocognição e da interassistência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo pesquisa deriva do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do 

idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por 

toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Surgiu no 

Século XIII. O termo cultura procede igualmente do idioma Latim, cultura, “ação de cuidar, 
tratar, venerar (no sentido físico e moral)”, e por extensão, “civilização”. Apareceu no Século 

XV. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Autopesquisa dos laços culturais. 2.  Autestudo das afinidades cultu-

rológicas. 3.  Autoinvestigação das conexões culturais. 

Neologia. As 3 expressões compostas autopequisa culturológica, autopesquisa culturo-

lógica identificativa e autopesquisa culturológica reciclogênica são neologismos técnicos da 

Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Heteropesquisa de vínculos culturais. 2.  Desconhecimento culturo-

lógico. 3.  Doutrinação cultural. 4.  Autorrepressão cultural. 5.  Aquiescência a condicionamento 

cultural. 
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o cultural background; os cultural values;  

o cultural outsider. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos benefícios da vivência dos princípios culturais cosmoéticos no desenvolvimento da 

autocognição evolutiva. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Abordagens. – Quanto mais cultura, vivência e lucidez a conscin tenha, maiores 

podem ser as qualidades elevadas das suas abordagens pesquisísticas”. 

2.  “Autopesquisa. – A qualidade da autopesquisa determina a qualidade da cultura da 

pessoa”. “A autopesquisa não deve se restringir ao estudo da intraconsciencialidade, e sim unir  

a extraconsciencialidade com a multidimensionalidade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das interrelações cosmoéticas; o holopensene auto-

pesquisístico; o holopensene pessoal da autocriticidade evolutiva; o holopensene do grupocarma; 

o holopensene do grupo evolutivo; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os sociopense-

nes; a sociopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os autopensenes universalis-

tas; a autopensenidade maxifraterna; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; a flexibilidade autopensênica permitindo abordagens diversificadas 

e originais às autoinvestigações; a paradiplomacia atuando no entendimento dos bolsões holopen-

sênicos peculiares a cada cultura; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da Des-
crenciologia. 
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Fatologia: a autopesquisa culturológica; o mapeamento de autafinidades culturais;  

a análise das influências culturais e mesológicas vincadas; a identificação dos aportes da cultura  

e da mesologia convergentes com os trafores pessoais; a avaliação conscienciométrica pela 

correlação entre valores culturais e traços pessoais; as diferentes culturas e mesologias moldando 

o temperamento da consciência ao longo dos milênios; os rastros de interprisões grupocármicas;  

a superação de condicionamentos ressaltados pelo meio ambiente consciencial; a compreensão 

quanto aos hábitos e costumes detectados; a reciclagem dos trafares adquiridos pela preponderân-

cia da mesologia na automanifestação; a antissucumbência aos idiotismos culturais; a vivencia da 

autodesrepressão; a observação quanto à evolução dos costumes diversificados; o respeito às 

diferenças; o valor evolutivo do convívio multicultural; o poliglotismo favorecendo o multicultu-

ralismo; a ampliação do rapport interassistencial; o delineamento do grupocarma predominante; 
as redes da interdependência evolutiva; o desenvolvimento do abertismo consciencial; o despertar 

do fraternismo; o desabrochar do Universalismo na intraconsciencialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sincronicidades 

de parafatos relativos à autopesquisa em curso; a paragenética insinuando hipóteses quanto a la-

ços do passado; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando afinidades grupais; a vi-

vência da projetabilidade lúcida (PL) promovendo o reconhecimento de paraconexões culturais; 

a matriz cultural da autoparaprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 
Sinergismologia: o sinergismo abertismo consciencial–vivência multicultural. 

Principiologia: o princípio universal da interdependência evolutiva; o princípio da des-

crença (PD) aplicado na autopesquisa culturológica. 

Codigologia: os códigos de conduta social específicos de cada cultura; a depuração dos 

códigos culturais obsoletos interiorizados ao longo de múltiplas existências. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria do autorrevezamento multiexistencial. 

Tecnologia: a técnica do mapa mental autopesquisístico; a técnica da tenepes; as técni-

cas pessoais de registro. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Interassisten-

ciologia. 
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Paradi-

reitologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos atuais das causas passadas; o efeito do abertismo cultural; os 

efeitos nem sempre evolutivos da cultura em geral. 

Ciclologia: o ciclo do curso grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-liber-

tação-policarmalidade; o ciclo assinatura retropensênica–neoassinatura pensênica; o ciclo de-

pendência-conscientização-recins-liberação. 

Enumerologia: a distinção da autoprocedência cultural; a autolucidez às pressões meso-

lógicas; a antifossilização de hábitos e costumes; a reciclagem dos autovalores; a atualização dos 

autoprincípios; a renovação das autotradições; a caracterização das conexões interassistenciais. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio afinidade-responsabilida-
de; o binômio autocognição-discernimento, o binômio matriz cultural–materpensene pessoal. 

Crescendologia: o crescendo multicultura-aculturação-paraaculturação; o crescendo 

cultura bélica–cultura pacífica. 

Trinomiologia: o trinômio genética-paragenética-mesologia; o trinômio autocognição- 

-reciclagem-interassistência. 

Antagonismologia: o antagonismo valores de cada cultura / valores universais; o anta-

gonismo flexibilidade cultural / rigidez cultural; o antagonismo dogmatismo / multiculturalismo. 
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Paradoxologia: o paradoxo de as diferenças culturais serem, simultaneamente, instru-

mentos de mudança e de resistência. 

Filiologia: a culturofilia; a reciclofilia; a criticofilia; a mnemofilia; a evoluciofilia;  

a cognofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência relacionada à cultura afim; a sindrome da 

interiorose. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a culturoteca; a nipoteca; a sinoteca; a convivioteca; 

a consciencioteca; a seriexoteca; a universalismoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Culturologia; a Antropologia; a Mesologia; 

a Historiologia; a Geografologia; a Geopoliticologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Autodis-
cernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o inter-

missivista; o compassageiro evolutivo; o conviviólogo; o reeducador; o evoluciente; o exempla-

rista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o tertuliano;  

o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a inter-

missivista; a compassageira evolutiva; a convivióloga; a reeducadora; a evoluciente; a exempla-

rista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a tertuliana;  

a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens culturalis; o Homo 

sapiens universalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: autopesquisa culturológica identificativa = aquela com finalidade de 

autorreconhecimento dos traços conscienciais e efeitos oriundos de vínculos culturais e mesológi-

cos; autopesquisa culturológica reciclogênica = aquela com finalidade de autorrecin dos traços 

conscienciais oriundos de vínculos culturais e mesológicos. 

 

Culturologia: a Multiculturologia; o abertismo multicultural; a cultura consciencio-

lógica; a cultura dinâmica evolutiva; a cultura da convivialidade cosmoética; o ultrapassagem 

pessoal da retrocultura; a cultura da megafraternidade; a cultura interassistencial; o mix 

paracultural embasando o Universalismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autopesquisa culturológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  multicultural:  Universalismologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisa  para-historiográfica:  Autosseriexologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 
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04.  Autopesquisofilia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autovivência  multicultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

06.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

08.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

09.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Diferenças  culturais:  Etologia;  Neutro. 

11.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

12.  Interdependenciologia:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

13.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 
15.  Perfil  universalista:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOPESQUISA  CULTUROLÓGICA  MAXIMIZA  OS  DE-
SEMPENHOS  TARÍSTICOS  E  AMPLIA  A  AUTOCOMPREEN-
SÃO  QUANTO  ÀS  CONEXÕES  HOLOPENSÊNICAS  COSMO-
ÉTICAS  E  OS  BENEFÍCIOS  AUTEVOLUTIVOS  ADVINDOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza a autopesquisa culturológica? Reconhece 

o predomínio de alguma influência cultural na atual manifestação? 
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