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Técnica do Autoortabsolutismo Desassediador
Procedimento de o evoluciente determinar e por em prática a megadecisão autodesassediadora por meio de ação pessoal definitiva, rigorosa, sem titubeios, para ultrapassar o gargalo proexológico do contingenciamento assediador no qual está envolvido em função dos autassédios.
Especialidade-chave: Autodesassediologia.
Sinonimologia:
1. Técnica do autoortabsolutismo cosmoético.
2. Técnica da megadecisão autodesassediadora.
3. Técnica da autoperemptoriedade paraterapêutica.
Poliglotologia:
Anglofonia: deintrusive self-orthoabsolutism technique.
Francofonia: technique de l’autoorthoabsolutisme déharcelant.
Germanofonia: Technik des desintrudierenden Selbstorthoabsolutismus, f.
Hispanofonia: técnica del autoortoabsolutismo desasediador.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA
Indicaciologia. Indicada para o evoluciente envolvido em contexto, conjuntura ou
contingenciamento assediador, mantido por algum tipo de autassédio, configurando gargalo proexológico. Recomendada, sobretudo, para a conscin reincidente, com série de recaídas frente aos desafios e obstáculos evolutivos pessoais.
Objetivologia. A técnica objetiva libertar o evoluciente do travão do autassédio
e das consequentes amarras dos heterassédios mantidas por ele, sendo o turning point do
autodesassédio e do processo consciencioterapêutico.
Procedimentologia. Identificar o contingenciamento assediador ao qual encontrase envolvido, sem conseguir se libertar. Refletir, com profundidade, considerando a multidimensionalidade e mapeando todo esse contexto assediador, os vínculos pessoais patológicos com as conscins e consciexes relacionadas, sopesando os possíveis impactos de
curto, médio e longo prazos da manutenção dessa condição para a programação existencial. Diagnosticar os autassédios e pseudoganhos mantenedores da conjuntura interprisiológica. Determinar para si mesmo as renúncias necessárias e a nova postura crítica, definitiva, absoluta e cosmoética, sem possibilidade de retrocessos ou concessões espúrias, como
autoprescrição ideal, autodesassediadora, para a ultrapassagem do gargalo evolutivo.
Paratecnologia. Recomenda-se a aplicação da técnica da autorreflexão de 5 horas
e os experimentos sucessivos nos laboratórios de autopesquisa conscienciológicos, a fim
de aprofundar o nível de reflexão pessoal e chegar de fato na decisão paracerebral característica do autoortabsolutismo cosmoético.
Parafisiologia. A decisão definitiva, inegociável e ortabsolutista é manifestação
marcante do paracérebro, pois advém da aquisição das megacognições promotoras da autolucidez quanto à dimensão da problemática pessoal e da urgência da autorrenovação.
Este discernimento teático da estrutura da autevolução e da autoprogramação existencial,
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mesmo que setorial, é o que sustenta a autoconvicção recinológica durante os enfrentamentos necessários para a ultrapassagem do gargalo proexológico.
Autodesassediologia. O autoortabsolutismo desassediador é caracterizado pelo
estado intraconsciencial homeostático, peremptório e de disposição pessoal para fazer
o necessário, e pagar o preço que for, para desassediar-se e mudar de patamar evolutivo.
Com esse tipo de deliberação e o modo de agir ortabsolutista, a conscin sobrepuja as carências instintivas, tentações e fraquezas sem dar margem intraconsciencial para recaídas
e retrocessos.
Parapatologia. Se a decisão pessoal for pautada em referenciais externos, pela
pressão holopensênica do grupo de convívio ou pelo magister dixit, tende a não ser sustentada diante das inevitáveis barreiras, obstáculos e contrafluxos. O mesmo princípio se
aplica quando fundamentado em verpons compreendidas superficialmente.
Casuisticologia. Existem casos de evolucientes acomodados há vários anos, vivenciando o marasmo e a dependência afetiva e financeira de familiares, em nítido subnível evolutivo. Alguns, mantinham-se na condição de autovitimização, com autassédios
fundamentados nas sensações de fragilidade e incapacidade pessoal ou na falta de vontade. Nesses casos, é frequente o heterassédio fomentar a patopensenidade de não haver
solução para sua condição. Após reflexão profunda em laboratórios conscienciológicos de
autopesquisa, e compreensão clara das consequências antievolutivas da manutenção do
autassédio, muitos deles decidem, por meio da técnica do autoortabsolutismo desassediador, nunca mais ter aquele tipo de patopensenidade, dedicando todo o esforço necessário
e abrindo mão do que for preciso para superação do gargalo proexológico.
Parassemiologia. Os consciencioterapeutas auxiliam o evoluciente a compreender, sob a perspectiva mais ampla do paradigma consciencial, as nuanças, derivações e repercussões, intra e interconscienciais, do contingenciamento assediador no qual se encontra. Por vezes, tal esclarecimento se dá pela impactoterapia promovida a partir do campo
bionergético constituído nas práticas projecioterápicas.
Paraterapeuticologia. O objetivo paraterapêutico é a ampliação da lucidez e da
cosmovisão do evoluciente, para ele chegar por si mesmo, pelo autodiscernimento, na megadecisão crítica, alcançando o nível de autodeterminação indispensável para sustentar
a deliberação evolutiva nas ações práticas de autenfrentamento a porvir.
Evitaciologia. A autocondenscendência, o autoperdão e quaisquer outros tipos de
autocorrupções são exemplos de condutas impeditivas da vivência do autoortabsolutismo
desassediador, pois esse padrão de deliberação mentalsomática não deixa espaço para
autassédios, negocinhos evolutivos ou concessões espúrias.
Discernimentologia. Não se deve confundir a postura rigorosa consigo mesmo,
inerente ao autabsolutismo cosmoético – ao modo do autoimperdoamento –, com a dureza
absolutista, acusatória das condutas imaturas com os compassageiros evolutivos. A postura autoortabsolutista é para si próprio; para com os outros, recomenda-se a intercompreensão fraterna e o heteroperdoamento antecipado, isso sem acumpliciamentos anticosmoéticos.
Despertologia. A postura autoortoabsolutista frente aos autassédios e conflitos
pessoais é indispensável para se atingir e sustentar a condição da autodesperticidade.
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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 do autoortabsolutismo desassediador:
1. Autodesassédio (Autodesassediologia).
2. Marasmo existencial (Parapatologia).
3. Pararreabilitação (Paraterapeuticologia).
4. Ponto de saturação recinológico (Autodesassediologia).
5. Técncia do estado vibracional (Autoparaprofilaxiologia).
6. Técnica do acid test (Autossuperaciologia).
7. Vontade (Parafisiologia).
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