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Atendimento Consciencioterápico

Ação interassistencial realizada pelos consciencioterapeutas em cooperação com os ampara-
dores extrafísicos de função, visando auxiliar o evoluciente na autoconsciencioterapia, por 
meio de procedimentos técnicos da Consciencioterapeuticologia.

Especialidade: Paraclinicologia.

Sinonimologia:
1. Atendimento paraclínico.
2. Sessão consciencioterápica.

Coloquiologia: atendimento.

Neologia Multilíngue:
f. 

En: conscientiotherapy attendance.
Es: atención conciencioterápica. 
Fr: 

Heteroconsciencioterapeuticologia. O atendimento consciencioterápico é conside-
rado a principal atividade da OIC, a assistência a partir da qual se estrutura a parte técnica 
e administrativa da instituição e o próprio trabalho dos voluntários, consciencioterapeutas 
e pré-consciencioterapeutas.

Objetivologia. De modo geral, o objetivo desses atendimentos é proporcionar a oti-
mização máxima da 
o evoluciente, individualmente ou em grupo, desenvolver a autoconsciencioterapia por meio
da autexperimentação, orientada com base nas fases do ciclo autoconsciencioterápico.

Paraclinicologia. Os atendimentos são realizados por duplas de consciencioterapeu-
tas; quando em grupo, os evolucientes têm algum tipo de vínculo ou tema comum entre si, 
por exemplo casais, famílias, amigos, voluntários ou colaboradores de instituições ou em-
presas conscienciocêntricas. 

Taxologia. As modalidades de atendimentos diferem em relação à frequência e à quan-
tidade de sessões. Na modalidade regular, a periodicidade é, atualmente (Ano-base: 2022), 

-
,

Cronologia. Cada atendimento tem a duração de 50 minutos a 1 hora. Entretanto, 
a equipe consciencioterápica disponibiliza 30 minutos antes da hora agendada e mais 30 
minutos após cada sessão, com objetivo de se dedicar à projecioterapia e à conexão com  

-
rápico do caso. Além das duas horas, em média, há acompanhamento e avaliação periódica 
do processo em reuniões paraclínicas.



94 

Laboratoriologia. As sessões são realizadas no Evolutiarium, ambiente tecnica-
mente preparado para a assistência heteroconsciencioterápica, ao modo de laboratório cons-
cienciológico grupal, em campo bioenergético especializado na paraterapêutica.

Itineranciologia. No local cuidadosamente selecionado para os atendimentos nas iti-
nerâncias, procura-se organizar as condições básicas dos Evolutiariuns, tendo como fator 
norteador fundamental a parassegurança dos trabalhos e das consciências envolvidas.

Paratecnologia. Para garantir a parassegurança, ampla gama de recursos, aborda-
gens e técnicas são aplicadas e prescritas em diferentes fases da assistência conscienciote-
rápica, abarcando a parassemiologia, a paraterapêutica, o desassédio inter-
consciencial, entre outras intervenções do universo da Consciencioterapeuticologia.

Discernimentologia. Além da metodologia paraclínica única, exclusiva da OIC, fun-
damentada no corpus da Conscienciologia, a aplicação lúcida do autoparapsiquismo interas-
sistencial está entre os diferenciais dessa modalidade de assistência tarística.

Remissiologia. Pelos critérios da Prescriciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-
tica, 7 verbetes do Dicionário de Consciencioterapeuticologia indicados para a expansão 
das autabordagens e heterabordagens consciencioterápicas sobre o atendimento conscien-
cioterápico:

1. Atendimento consciencioterápico intensivo (Paraclinicologia).
2. Atendimento consciencioterápico pontual (Paraclinicologia).
3. Atendimento consciencioterápico regular (Paraclinicologia).
4. Consciencioterapia (Consciencioterapeuticologia).
5. Evoluciente (Paraclinicologia).
6. Método paraclínico (Paraclinicologia).
7. Período interatendimentos consciencioterápicos (Paraclinicologia).
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