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 Técnica do Talante 
 

Procedimento de o evoluciente acionar a vontade para criar autodisposição holosso-
mática para a ação, revertendo a condição viciosa ou circunstancial de inércia pessoal. 

 
Especialidade-chave: Autenfrentamentologia. 
 
Sinonimologia:  
1. Técnica da ignição da vontade.   
2. Técnica da ativação da vontade pela vontade.   
3. Técnica da catálise da disposição íntima para agir. 

 
Poliglotologia: 
Anglofonia: volition technique. 
Francofonia: technique de la volition. 
Germanofonia: Willenstechnik, f. 
Hispanofonia: técnica del talante. 
 
CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA 

 
Indicaciologia. A técnica é indicada nos momentos de maior dificuldade do evo-

luciente em sair da inação para a ação, evidenciados em estados de prostração e inércia, 
muitas vezes em função de parapatologias, acompanhados por defasagens energéticas, 
bloqueios emocionais e diminuição da capacidade de pensar com racionalidade. 

Objetivologia. Objetiva impulsionar a conscin para a ação por meio da ativação ou 
intensificação energética. 

Parafisiologia. É preciso agir para sair do estado de inércia, sendo perda de tempo 
esperar passivamente pela vontade ou motivação. A volição quando acionada tende a se 
sustentar com a energia gerada pela própria atividade. 

Paradoxologia. Quando há pouca motivação e vontade para agir, seja por preguiça 
ou falta de autocontrole para cessar hábitos desnecessários e prejudiciais, é muito mais di-
fícil iniciar qualquer atividade. Paradoxalmente, a autocura do estado voliciopático somente 
é alcançada por meio da própria vontade. 

Parafisiopatologia. Há estados parapatológicos potencializadores da autoinsegu-
rança, baixa autoconfiança e neofobia, comprometendo a vontade e dificultando ao evolu-
ciente sair da condição instalada, mesmo quando desagradável. 

Procedimentologia. Utilizar mentalmente ou verbalmente palavras de autoincen-
tivo, por exemplo: eu posso, vamos lá, coragem. Respirar profundamente algumas vezes 
para aumentar a oxigenação cerebral, ajudando a melhorar a atenção, a concentração  
e a lucidez. Em seguida, voltar a atenção para o energossoma e promover a mobilização 
inicial da voliciolina (energia consciencial), predispondo-se para a ação. Por fim, focar nos 
objetivos prioritários a serem atingidas naquele momento, em consonância com as metas 
evolutivos de longo prazo. Analogamente, é como ligar o motor de ignição da vontade. 

Exemplologia. O evoluciente com o hábito de procrastinar e inseguro quanto  
à própria capacidade de promover mudanças intraconscienciais, no momento de aplicação 
da técnica autoinvestigativa da autobiografia consciencial, percebe-se desmotivado, com 
forte desejo de permanecer na atividade mais passiva e automatizada, tal como assistir 
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seriados na televisão. Em vez de ceder, diz palavras de incentivo a si mesmo e realiza todo 
o procedimento da técnica do talante. Após alguns minutos, começa a detectar aumento do 
interesse pela atividade iniciada. 

Paraclinicologia. Durante os atendimentos, o consciencioterapeuta aplica a técnica 
junto ao evoluciente usando incentivos verbais e energéticos, funcionando ao modo de fagu-
lha inicial, para auxiliá-lo nessa fase enquanto aprende a desencadear o movimento por si 
próprio, obtendo confiança nas potencialidades pessoais. 

Autoconsciencioterapeuticologia. Ajudando com o primeiro impulso de saída da 
inatividade, a técnica do talante é útil desde a fase de autoinvestigação, momento no qual, 
por vezes, o evoluciente se encontra em sofrimento, confuso e sem perspectivas do quê  
e como fazer para melhorar. O procedimento também se aplica na fase de autodiagnóstico 
e para impulsionar o autenfrentamento, facilitando colocar em prática as autoprescrições. 
Auxilia ainda na implementação de ações e a estabelecer neorrotinas para a aquisição de 
neo-hábitos homeostáticos. 

 
HOLOPRESCRICIOLOGIA 

 
Remissiologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 7 verbetes do Dicionário 

de Consciencioterapia prescritos para a expansão das abordagens auto e heteroconsciencio-
terapêuticas sobre a técnica do talante: 

1. Ciclo Autoconsciencioterápico (Autoconsciencioterapeuticologia). 
2. Descompensação Energossomática (Energoparapatologia). 
3. Energoterapia (Energoterapeuticologia).  
4. Saúde consciencial (Homeostaticologia). 
5. Técnica da potencialização da força presencial (Autodesassediologia).  
6. Voliciolinoterapia (Volicioterapeuticologia). 
7. Vontade (Parafisiologia). 
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