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Técnica da Autocrítica dos Valores
Exame pormenorizado e classificação dos autovalores em úteis e potencializadores da
evolução ou inúteis e atravancadores da autoproéxis, fornecendo substrato para as
autorreciclagens.
Especialidade-chave: Autodiagnosticologia.
Sinonimologia:
1. Técnica da avaliação dos autovalores.
2. Técnica da qualificação evolutiva dos valores.
3. Taxologia dos valores.
Poliglotologia:
Anglofonia: self-criticism of the values technique.
Francofonia: technique de l'auto- critique des valeurs.
Germanofonia: Selbstkritiktechnik der Werte, f.
Hispanofonia: técnica de la autocrítica de los valores.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA
Indicaciologia. A técnica da autocrítica dos valores é indicada nos casos de desconhecimento, corrupção e anacronismo dos valores pessoais.
Objetivologia. Objetiva promover o autodiagnóstico quanto ao nível de saúde
e cosmoética das autopriorizações e automotivações.
Procedimentologia. A aplicação da técnica consiste em analisar cada um dos valores pessoais em relação à sua utilidade evolutiva no momento atual; realizar avaliação
fundamentada nas autovivências, levando em consideração fatos e parafatos e ponderando
os benefícios e prejuízos consequentes. Ao final, classificar sinteticamente os valores em
úteis evolutivamente, os quais devem ser mantidos, e algumas vezes reforçados, ou valores
inúteis, a serem abandonados, colocados em desuso.
Taxologia. Para aprofundamento do estudo da qualidade dos valores, as seguintes
classificações podem ser feitas: valor vivenciado e real ou idealizado e fantasioso; contemporâneo ou obsoleto e defasado; consolidado ou em fase de implantação; saudável ou nosográfico; valor absoluto intrínseco ou relativo à situação; cosmoético ou ambíguo e anticosmoético; relacionado ou não ao Curso Intermissivo (CI); coerente com o paradigma
consciencial ou embasado em outra forma de ver a realidade; carregado pensenicamente de
emoções ou de racionalidade; origem paragenética e inata ou genética e mesológica.
Experimentologia. Há a opção de aplicar a versão mais sucinta da técnica, separando os valores apenas em vivenciados, ou seja, os constituintes do código pessoal de valores, e aqueles ainda almejados. Essa demarcação é prioritária para várias prescrições de
autenfrentamento, cujos objetivos são o de colocar em prática os valores idealizados cosmoéticos ou existenciais.
Evitaciologia. Tal abordagem permite o autoposicionamento quanto à necessidade
de manter ou reciclar valores pessoais. Importante, ao final da aplicação da técnica, o evoluciente ter claro o autodiagnóstico, evitando amenizações e autofugas.
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Requisitologia. A aplicação do procedimento pressupõe conhecimento dos próprios valores, devendo o evoluciente, preferencialmente, já ter preparado previamente listagem de valores pessoais.

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 autocrítica dos valores:
1. Autocorrupção dos valores evolutivos (Autassediologia).
2. Autodiagnóstico consciencioterápico (Autodiagnosticologia).
3. Paraxioterapia (Cosmoeticoterapeuticologia).
4. Proexoterapia (Paraterapeuticologia).
5. Síndrome do conflito de paradigmas (Parassindromologia).
6. Técnica da listagem dos valores (Autodesassediologia).
7. Valor pessoal (Parassemiologia).
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