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Autoinvestigação Consciencioterápica
Autanamnese holossomática e pluriexistencial, realizada pelo evoluciente com o intuito de identificar e analisar os padrões pensênicos e comportamentais, sintomas
e parassintomas, sinais e parassinais dos próprios distúrbios conscienciais, objetivando o autodiagnóstico consciencioterápico.
Especialidade-chave: Autoinvestigaciologia.
Sinonimologia:
1. Autexame holossomático e pluriexistencial.
2. Autanamnese consciencial.
3. Autopesquisa consciencioterápica.
Poliglotologia:
Anglofonia: conscientiotherapeutic self-investigation.
Francofonia: auto-investigation conscientiothérapeutique.
Germanofonia: bewusstseinstherapeutische Selbstinvestigation, f.
Hispanofonia: autoinvestigación conciencioterápica.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA
Ciclologia. No início da autoconsciencioterapia, em geral, a conscin desconhece ou
falta-lhe clareza quanto à etiologia e à hipótese diagnóstica da problemática pessoal. Percebe, normalmente, somente a parte aversiva da sintomatologia, por exemplo incômodo
emocional ou moral, melin, sensação de ectopia proexológica, defasagens e intoxicações
energéticas e assédio interconsciencial.
Objetivologia. A investigação consciencial objetiva ajudar a conscin a melhorar
a autocognição e a autopercepção, definir diagnósticos das patologias, parapatologias,
patopensenidades, traços e mecanismos de funcionamentos conscienciais elucidativos da
sintomatologia e das dificuldades por ele enfrentadas e fornecer subsídios paraterapêuticos.
Paraetiologia. No processo autoinvestigativo é feita a correlação etiológica das demandas ou da sintomatologia consciencial com as características pessoais, por exemplo
trafares, trafores, trafais, gostos, preferências, tendências e valores. Na prática, é comum
a conscin ir descobrindo novos traços ou nuanças da própria personalidade enquanto investiga os sinais e sintomas apresentados.
Autoinvestigaciologia. A autoinvestigação propriamente dita começa ao colocar
o foco pesquisístico em si mesma, especialmente na autopensenidade, nas manifestações
holossomáticas, nas ações pessoais e nos efeitos dessas nas outras consciências e no holopensene existencial. Além da bioenergética e da holossomática, as abordagens da autanamnese consciencioterápica também inclui a multidimensionalidade e a serialidade multiexistencial.
Experimentologia. De modo geral, o procedimento autoinvestigativo envolve as
fases típicas de qualquer atividade de pesquisa, começando pela coleta de dados, com
o agrupamento de fatos, parafatos e ocorrências, presentes e pretéritos, relacionados à automanifestação em análise. Para isso, o autoconsciencioterapeuta realiza experimentos programados e aplica técnicas específicas.

A

2

Dicionário de Consciencioterapia

Autodiagnosticologia. A fase seguinte constitui-se na organização e análise das
informações coligidas, realizando críticas, interpretações e criando hipóteses explicativas
para as manifestações, fenômenos e parafenômenos observados. Tal análise já começa
a compor o autodiagnóstico, sendo feita com base nas premissas do paradigma consciencial
na abordagem aos fatos e parafatos vivenciados.
Requisitologia. Para aprofundar na autanamnese consciencial, o autoconsciencioterapeuta perceberá a necessidade de vivenciar o parapsiquismo para ultrapassar os limites
das percepções e sensações apenas do corpo humano na dimensão intrafísica.
Prescriciologia. Daí a importância do investimento continuado, sobretudo para
o evoluciente jejuno, nas práticas do estado vibracional (EV), pelas quais desenvolve-se
o autoparapsiquismo e a percepção energética, começando assim a perceber-se enquanto
portador do conjunto de veículos de manifestação, ou holossoma, e sem a restrição de atuação apenas nesta dimensão física, quadridimensional.
Discernimentologia. Cabe ressaltar a importância do discernimento e responsabilidade, intransferíveis, da própria conscin em investigar e, eventualmente, refutar ou validar
quaisquer diagnósticos autoidentificados ou recebidos, mesmo por meio da consciencioterapia clínica.

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 autoinvestigação consciencioterápica:
1. Autassédio (Autassediologia).
2. Autoconsciencioterapia (Autoconsciencioterapeuticologia).
3. Autoinvestigação dilatada (Autoinvestigaciologia).
4. Baixa autocognição (Autassediologia).
5. Ciclo autoconsciencioterápico (Autoconsciencioterapeuticologia).
6. Técnica da paranamnese consciencioterápica (Parassemiologia).
7. Técnica do enfrentamento do malestar (Autoinvestigaciologia).
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