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Editorial

VII Semana Paracientífica da Conscienciologia

Esta edição da Conscientia contempla 14 artigos e 10 resumos de pesquisas em andamento, referentes
a trabalhos submetidos, selecionados e incluídos na programação da VII Semana Paracientífica da Conscienciologia, no período de 20 a 26 de julho de 2020.
A Semana Paracientífica da Conscienciologia é um evento da agenda integrada da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) visando incentivar, alavancar e qualificar o caráter de cientificidade conscienciológica pelos voluntários das Instituições Conscienciocêtricas (ICs) e Colégios Invisíveis
da Conscienciologia (CICs).
A seguir, apresentamos os 14 artigos aqui publicados. O primeiro deles é tema da Tertúlia Matinal anterior ao evento, do segundo ao sexto referem-se a conferências, do sétimo ao décimo a miniconferências e os
demais a mesas de debate.
O artigo Projeto Metodologia da Pesquisa Conscienciológica: sistematização preliminar registra as atividades do GT do Conselho Intercientífico da UNICIN, desde julho de 2016, e especificamente os resultados
iniciais do levantamento de instrumentos da pesquisa conscienciológica, publicados na revista Conscientia.
A conferência de abertura do evento está registrada no artigo Interação Autocientificidade-Autovivência
Aplicada à Grupalidade, de autoria de Ana Seno e Lia Tedesco. A proposta é a utilização dos atributos da tri dotação consciencial no contexto das interações grupais, visando a qualificação da autocientificidade.
Nilse Oliveira, com o artigo Características Corroborativas da Cientificidade na Conscienciologia,
apresenta sumário com elementos do neoparadigma consciencial específicos no campo da cientificidade, vi sando aprofundar os esclarecimentos referentes às diferenças com as ciências fisicalistas.
No artigo Desenhos Metodológicos Estatístico-Conscienciais, Gabriel Aguiar Araújo propõe possibilidades para a elaboração de métodos híbridos interparadigmáticos combinando a estatística e a autoexperimentação consciencial.
Gustavo Daux e Izoé Daysi Pedroso, no artigo Paratecnologias Paradiplomáticas no Contexto da Verbetografia, aplicam metodologia de revisão bibliográfica a expressão técnicas de Paradiplomacia no corpus
verbetográfico de Waldo Vieira (1932-2015), apresentando sínteses quantitativas e hipóteses interpretativas.
Com o artigo Proposta de Técnica para Investigação da Estrutura Cognitiva alinhada ao Paradigma
Consciencial, Daniela Zamboni delineia abordagens interparadigmáticas combinando a teoria de Reuven
Feuerstein (1921-2014) com elementos do paradigma consciencial.
O artigo Proposta de Mudança no Autocientificiograma com 10 Seções para Autocogniciograma
e Questionamentos Preliminares, de Adriana Kauati, redefine e sugere aprofundamentos ao instrumento
conscienciométrico específico para o atributo da autocientificidade.
Conscientia, 24(2): 117-294, abr./jun., 2020

Lauisa Barbosa, com o artigo Legitimidade Interna da Pesquisa Conscienciológica, propõe conceito
e teste visando auxiliar o pesquisador conscienciológico a aferir seu grau de coerência com o paradigma
consciencial, no atinente à especificidade da metodologia conscienciológica.
Com o artigo Técnicas de Desenvolvimento da Maturidade Emocional Através da Autocientificidade,
Autopesquisa e Conscienciometria, Caroline Engelmann propõe abordagens conscienciométricas com foco
na autocientificidade, visando a maturidade emocional.
Wagner Jorkuvich e Adriana Kauati, no artigo Qualificação da Autocientificidade Conscienciológica
Através do Duplismo Evolutivo, registra, descreve e analisa os autoexperimentos da aplicação de técnicas
conscienciológicas a dois.
No artigo Técnicas Conscienciológicas: da Criação à Descrição Adequada, Elizabeth Pigozzo e Adriana Kauati realizam estudo sobre a paratecnogenia, ponderando formas encontradas em publicações conscienciológicas e dando exemplo da técnica da economia de males.
Liliana Scarpari, com o artigo Itinerância Profissional: Oportunidade da Autorreeducação Conviviológica, apresenta análise quali-quantitativa de experiências pessoais no campo profissional, estabelecendo conexões com a autoproéxis.
O Colégio Invisível da Paratecnologia traz o artigo Citação-Descrição das Técnicas Conscienciológicas versus Teática de Pesquisadores-Voluntários da Conscienciologia, no qual apresenta os resultados de
pesquisa de campo acerca das técnicas mais utilizadas pelos voluntários da Conscienciologia.
Com o artigo Importância da Autodesinibição Pensênica para o Inversor Existencial, Talissa Cardoso
apresenta reflexões teáticas sobre o processo de assunção da autenticidade pessoal em relação à aplicação da
técnica da invéxis.
Após os artigos, constam os 10 resumos de pesquisas em diferentes estágios de desenvolvimento; os
6 primeiros inseridos para discussão em mesas de debate e os 4 últimos apresentados pelos autores pesquisa dores na forma de painéis.
Dentre as publicações, destacamos a diversidade de especialidades da Conscienciologia que abrangem
Autocogniciologia, Autexperimentologia, Autopesquisologia, Interparadigmologia, Metodologia, Parapercepciologia, Teaticoloia e 13 outras, revelando a amplitude de abordagens das pesquisas conscienciológicas
e a variedade de temas instigantes para reflexão e estudos, trazidos a público nesta edição.
Aos leitores e leitoras, fica aqui o incentivo para o exercício da autocientificidade e teática pesquisística.
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