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Técnica da Identificação dos Pseudoganhos
Procedimento autodiagnóstico de análise racional dos supostos ganhos advindos da
manutenção de condutas defendidas enquanto coerentes, mas, de fato, anticosmoéticas
e desviadoras do trilho principal da programação existencial.
Especialidade-chave: Autodiagnosticologia.
Sinonimologia:
1. Técnica de diagnóstico dos ganhos antievolutivos.
2. Técnica autoparassemiológica dos ganhos secundários.
Poliglotologia:
Anglofonia: pseudogains identification technique.
Francofonia: technique de l’identification des pseudogains.
Germanofonia: Identificationstechnik des Pseudogewinns, f.
Hispanofonia: técnica de la identificación de pseudoganancias.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA
Indicaciologia. A técnica é indicada nos casos de manutenção de apegos patológicos a pessoas e conjunturas, acumpliciamentos, autenganos e autocorrupções, notadamente
quando considerados vantajosos sob determinado prisma, ponto de vista parcial ou deturpado.
Objetivologia. Objetiva auxiliar o evoluciente a identificar autofissuras cosmoéticas e a desqualificação da própria intenção, bem como a reconhecer o ônus evolutivo de
certos ganhos e vantagens obtidas pela manutenção de condutas pessoais anticosmoéticas.
Parafisiopatologia. A dificuldade em abrir mão e o desejo de conservar o pseudoganho sustenta as posturas imaturas e doentias, mesmo quando a conscin tem o conhecimento de maneiras de proceder mais saudáveis. Em geral, o pseudoganho é de natureza
psicossomática, acarreta a redução do autodiscernimento, sendo o nó central de conexão da
heterassedialidade.
Procedimentologia. Observar, a partir de fatos e parafatos, situações, vivências,
comportamentos e atitudes repetidas, geradoras de conflito íntimo ou desconforto pessoal.
Questionar-se qual o suposto ganho, benefício ou vantagem auferida em manter-se em tal
contexto existencial ou sustentar as autocondutas. Investigar aspectos afetivos, financeiros,
energéticos, de segurança, reconhecimento e autoimagem, atentando para a intencionalidade pessoal secundária ou velada. Fazer listagem desses pseudoganhos ou caprichos egoicos e examiná-los sob o ponto de vista da cosmoética e da saúde consciencial.
Parafisiologia. Essa análise evidencia as autocorrupções e as perdas evolutivas relacionadas aos supostos ganhos, desde as crassas às mais sutis. Ao escrever e dar nome aos
pseudoganhos, a consciência posiciona-se de modo explícito quanto à própria anticosmoética manifesta até o momento, erradicando o autescondimento.
Paraclinicologia. Ao perceberem a defesa do evoluciente de determinado comportamento, postura anticosmoética ou anacrônica, por meio de heteroquestionamentos, os
consciencioterapeutas auxiliam-no a perceber a possível existência de ganhos secundários
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associados, não raro causando impacto e ampliando a autocognição quanto ao caráter antievolutivo e às interconexões assediadoras das supostas vantagens.
Autodiagnosticologia. O autodiagnóstico auxilia o evoluciente na compreensão do
mecanismo de compensação inerente ao pseudoganho e das autojustificativas corruptas,
possibilitando-lhe assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Oportuniza-lhe perceber o quantum de energia despendido para defender e manter os pseudoganhos e, ainda,
a optar pelo redirecionamento energético para o autenfrentamento das posturas imaturas.
Assediologia. O apego às condutas nosográficas costuma estar associado à ação de
conscins e consciexes vampirizadoras, interessadas em manter o vínculo patológico entre
os envolvidos e o respectivo ganho bioenergético.
Exemplologia. Há conscins conservando por anos a fio relacionamentos afetivosexuais desgastados, vivendo em conflitos constantes, sem respeito mútuo e com todos os
limites da convivialidade sadia ultrapassados. Algumas dessas relações se mantêm devido
ao apego patológico, com os parceiros se alternando no papel de vítima e algoz. Outras se
sustentam por interesses financeiros e sociais. Nestes casos, a técnica auxilia o autoconsciencioterapeuta a identificar que não compensa, evolutivamente, viver na interassedialidade
contínua em troca dos respectivos ganhos secundários, sejam eles afeto, dinheiro ou status
social.

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 identificação dos pseudoganhos:
1. Acobertamento de demanda (Demandologia).
2. Autassédio (Autassediologia).
3. Mecanismo de funcionamento consciencial patológico (Parafisiopatologia).
4. Pseudoganho (Autassediologia).
5. Técnica da autexpressão autêntica (Autenfrentamentologia).
6. Técnica da qualificação da intenção (Autodiagnosticologia).
7. Técnica da percepção das autojustificativas (Autodiagnosticologia).
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