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Autossuperação Consciencioterápica
Ato ou efeito de o evoluciente superar aspectos nosográficos da própria realidade
consciencial, alcançando novo patamar sustentável de equilíbrio íntimo e homeostase
holossomática.
Especialidade-chave: Autossuperaciologia.
Sinonimologia:
1. Autorremissão consciencioterápica.
2. Autossobrepujamento paraterapêutico.
Coloquiologia: autossuperação.
Poliglotologia:
Anglofonia: conscientiotherapeutic self-overcoming.
Francofonia: autodépassement conscientiothérapeutique.
Germanofonia: bewusstseinstherapeutische Selbstüberwindung, f.
Hispanofonia: autosuperación conciencioterápica.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA
Ciclologia. A autossuperação é a quarta etapa do ciclo autoconsciencioterápico,
aparecendo na sequência lógica como resultado do autenfrentamento bem-sucedido. Na
prática, o processo consciencioterápico pessoal somente progride com sucessivas autossuperações, menores e maiores, em diferentes conjunturas existenciais.
Experimentologia. Quando considerada pela perspectiva processual, a autossuperação é consolidada em níveis crescentes de aprofundamento e abrangência da manifestação
consciencial. Com frequência, sobrevêm o alívio da sintomatologia e as autocuras parciais
até chegar na autorremissão definitiva da parapatologia específica. A depender do indivíduo
e da própria doença consciencial, tal processo pode durar meses, anos ou até mesmo algumas vidas.
Parassintomatologia. A sensação de alívio está entre os primeiros indicadores de
autossuperação, advinda de algum nível de desassédio resultante do autenfrentamento, seja
este sem ou com heterajuda. A redução do desconforto não é sinal inequívoco de superação
definitiva ou completa da problemática pessoal. Contudo, tende a ser reação holossomática
positiva devido ao arrefecimento da ação de condições adversas, por exemplo em função
do afastamento de consciexes da psicosfera pessoal ou da melhoria temporária da autopensenidade.
Parafisiopatologia. Evolucientes focados na eliminação do incômodo, mas pouco
dispostos a pagar o preço da autorreciclagem, tendem a esmorecer o ímpeto de autenfrentamento diante do alívio das emoções e pensamentos perturbadores ou da percepção,
mesmo que indistinta, de diminuição da pressão holopensênica das companhias extrafísicas
patológicas.
Paraprognosticologia. Tal reação psicossomática usual deve ser monitorada pelos
consciencioterapeutas, pois indica o iminente fechamento da janela consciencioterápica
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crítica, prenunciando, por vezes, a tendência à estagnação do caso e até de abandono da
consciencioterapia.
Paraprofilaxiologia. Quando possível, é indicado evidenciar para o assistido tal
reação, alertando-o, sem heteroconvencimento, sobre o fato de a descontinuidade da autoconsciencioterapia nessa etapa não evitar a reincidência do problema em futuro próximo,
pois as causas não tratadas permanecem subcinerícias.
Autossuperaciologia. Para estar apto a sustentar a autossuperação ao longo do tempo, é necessário compreender as bases do mecanismo de funcionamento consciencial patológico, alvo da autoconsciencioterapia. Tal cognição é essencial para evitar recaídas e saber
recompor-se com presteza e resiliência se elas ocorrerem. A continuidade da autoconsciencioterapia sempre revela novas nuanças e vieses de manifestação da conscin, fortalecendolhe as autodefesas, por tornar-se mais cônscia quanto à própria realidade consciencial, não
só desta vida ou dimensão intrafísica.
Paraclinicologia. Há sinais característicos da conquista do neopatamar homeostático de autossuperação, sendo considerados, inclusive, indicadores de alta consciencioterápica. As mudanças de aspectos exteriores da aparência física, da postura corporal e do
jeito de falar, bem como o aumento da automotivação, da autopacificação e a autexpresão
confiante, sem lamúrias, mágoas, autovimitizações e abordagens trafaristas à problemática
pessoal são indicadores de autossuperação do evoluciente observados com frequência pelos
consciencioterapeutas.
Parassemiologia. Contudo, as evidências mais conclusivas de autossuperação são
obtidas por meio da auscultação da holosfera, do aumento evidente da força presencial e da
expansão da aura de saúde do evoluciente, apresentando, não raro, nítida interfusão com as
energias homeostáticas dos amparadores auxiliares do trabalho.
Parafisiologia. Esses parafatos e fatores denotam o efeito parafisológico da liberação de energias conscienciais sadias na conclusão satisfatória do ciclo de autocura, capaz
de potencializar a motivação para o aprofundamento da autoconsciencioterapia.
Omniterapeuticologia. Considerando o processo evolutivo, a autossuperação consolida-se quando a conscin compreende na prática a importância em retribuir e compartilhar
com os afins, pelo autexemplarismo e a interassistência, as cognições e o novo nível de
bem-estar e equilíbrio alcançados.

HOLOPRESCRICIOLOGIA
Remissiologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 7 verbetes do Dicionário
de Consciencioterapia prescritos para a expansão das abordagens auto e heteroconsciencioterapêuticas sobre a autossuperação consciencioterápica:
1. Alta consciencioterápica (Paraterapeuticologia).
2. Autengano da pseudocura (Autassediologia).
3. Autocura (Autoconsciencioterapeuticologia).
4. Balanço consciencioterápico (Paraterapeuticologia).
5. Ciclo autoconsciencioterápico (Autoconsciencioterapeuticologia).
6. Técnica do balanço autoconsciencioterápico (Autossuperaciologia).
7. Técnica dos indicadores de autossuperação (Autossuperaciologia).
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