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Técnica da Neoconcepção Autoconsciencial
Recurso intraconsciencial de a conscin colocar-se imaginativamente, na vida diuturna, em neopatamar homeostático de automanifestação constituída de trafores ideais,
específicos para a autossuperação da condição nosográfica em enfrentamento.
Especialidade-chave: Autenfrentamentologia.
Sinonimologia:
1. Técnica do meganível da autoconsciência.
2. Técnica do meganível da imaginação.
Poliglotologia:
Anglofonia: self-consciential neoconception technique.
Francofonia: technique de la néoconception autoconscientielle.
Germanofonia: Technik der selbstbewusstheitlichen Neukonzeption, f.
Hispanofonia: técnica de la neoconcepción autoconciencial.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA
Indicaciologia. O procedimento é aplicável na fase de autenfrentamento de quaisquer condições nosográficas pela conscin com elasticidade mental e definição clara de
quais os trafores específicos precisa desenvolver para alcançar a autossuperação consciencioterápica.
Objetivologia. Ao se imaginar manifestando os trafores da condição de autossuperação almejada, objetiva-se obter inspirações recinológicas e planejar novas autoprescrições para a autoconsciencioterapia.
Procedimentologia. O primeiro passo é o autoconsciencioterapeuta definir e listar os trafores necessários para consolidar a autossuperação desejada. Com esta nova
consciencialidade traforista em mente, começar a pensenizar, nas situações da vida prática, como se já tivesse consolidado na intraconsciencialidade os trafores identificados.
Registrar ideias novas, insights, reperspectivações e reinterpretações de fatos e parafatos,
bem como as diferentes reações pessoais ante as ocorrências. Com base nessas inspirações
recinológicas, elaborar novas prescrições para o autenfrentamento.
Experimentologia. Variante da técnica é a conscin escolher personalidade modelo da escala evolutiva, a exemplo do epicentro consciencial ou ser desperto, e imaginarse como agiria se já estivesse nesse patamar evolutivo. Há quem escolha alguma conscin
do convívio próximo como modelo evolutivo, a exemplo da amizade raríssima.
Discernimentologia. Na técnica do meganível da autoconsciência, procedimento
inspirador da técnica da neoconcepção autoconsciencial, a conscin lúcida, no estado da vigília física ordinária coloca-se imaginativamente na condição da autovivência regular do
ser desperto, já distante da consciencialidade dos pré-serenões vulgares.
Cobaiologia. A abordagem de modelos evolutivos é fundamental na Conscienciologia, sendo o ser Serenão o parâmetro ideal para toda conscin pré-serenona desejosa
de catalisar a evolução pessoal. No caminho do serenismo, a conscin tem outros modelos
intermediários ou marcos da escala evolutiva, ao modo do conscienciólogo (40% do
Serenão) e do evoluciólogo (75% do Serenão).
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Casuisticologia. Aplicada à belicopensenidade, o autoconsciencioterapeuta passa
a se imaginar vivenciando, de modo regular, a compreensibilidade fraterna, sendo esta
constituída por um conjunto de trafores indicadores da superação do belicismo na intraconsciencialidade. Por exemplo, diante de conscins consideradas hostis, ao invés de manter conduta armada defensiva ou agressiva, imagina-se agindo de modo acolhedor e compreensivo.
Parafisiologia. A técnica demanda o emprego do atributo consciencial da imaginação, especificamente a imagística mentalsomática, ou seja, com a racionalidade regulando de maneira homeostática a imaginação. Tal uso do atributo permite à conscin
colocar-se em novo referencial de automanifestação e observar as reações pessoais, fatos
e parafatos sob diferentes perspectivas, advindo desta experiência as inspirações recinológicas.
Neurofisiologia. Mecanismo fisiológico explicativo da efetividade da técnica fundamenta-se no fato de o cérebro físico interpretar e reagir às experiências imaginárias de
modo similar às experiências reais, criando neossinapses especializadas equivalentes para
ambas as condições. Técnicas terapêuticas aplicadas ao tratatamento de fobias e do transtorno do estresse pós-traumático seguem esse mesmo princípio da neurofisiologia. Recentemente, psicoterapeutas têm utilizado recursos tecnológicos para a criação de ambientes
de realidade virtual de autexperimentação imaginária para os pacientes.
Homeostaticologia. A experiência é potencializada quando o evoluciente se abre
para as inspirações extrafísicas, ampliadoras da autocognição, notavelmente pelo acoplamento com os paraconsciencioterapeutas, muitas vezes com know how evolutivo de autossuperações relacionadas ao mesmo tipo de problema.

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 técnica da neoconcepção autoconsciencial:
1. Autenfrentamento consciencioterápico (Autenfrentamentologia).
2. Autocura (Autoconsciencioterapeuticologia).
3. Prescrição consciencioterapêutica (Prescriciologia).
4. Técnica do estudo (Autodiagnosticologia).
5. Técnica do extrapolacionismo imaginativo (Autenfrentamentologia).
6. Trafor (Parassemiologia).
7. Valor idealizado (Parassemiologia).
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