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Editorial
Autopesquisas de Voluntários da ASSIPI

ASSIPI. Esta edição da Conscientia reúne 12 artigos e 7 relatos de pesquisadores da Conscienciologia,
voluntários da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). Os trabalhos estão
distribuídos em 13 especialidades, sendo pautados no Parapsiquismo Interassistencial, o materpensene institucional.
Reurbex. André Roberto Abs de Lima, com o artigo Estudo sobre a Relação entre a Reurbex na Idade
Média e os Povos Árabes e Turcos, aborda as principais consequências do processo de reurbanização extrafísica na Idade Média, ressaltando as relevantes contribuições desses povos para o planeta Terra, através de
uma detalhada contextualização histórica.
Projeção. Caroline de Oliveira, no artigo Experiência Projetiva e Priorização Evolutiva a partir da
Aplicação da Técnica da Visualização Parapsíquica, apresenta experiência de uma projeção lúcida, através
da técnica da visualização parapsíquica, que a levou à cosmoconsciência e à reavaliação de prioridades.
Autoliderança. Teática da Autoliderança Interassistencial a partir de Reciclagens Intraconscienciais
é título do artigo escrito por Dora Gonçalo. A autora compartilha seis anos de sua vivência, a partir do interesse pela Conscienciologia. Cita cursos realizados e demonstra, claramente, os resultados dos empreendi mentos em prol da evolução, até chegar à assunção da autoliderança interassistencial.
Perdão. Fabianne Guzzo, com o artigo Técnica da Visualização Parapsíquica Aplicada ao Perdão,
apresenta o uso dessa técnica, a fim de desenvolver o heteroperdoamento. A autora compartilha várias experiências de autorreflexão, respaldadas em criteriosa revisão bibliográfica.
Evolução. Igor Cabral, no artigo Parapsiquismo: Ferramenta Determinante para a Evolução Consciencial, aborda o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético como ferramenta para a aceleração da evolução, considerando a própria responsabilidade na assunção do parapsiquismo e na escolha de técnicas para
esse desenvolvimento.
Tenepes. No artigo Oficina do Estado Vibracional: Efeitos Positivos na Tenepes e nas Reciclagens Pessoais, Jadher Botelho Curvelo compartilha suas experiências enquanto docente da oficina do E.V., fazendo
um entrelaçamento entre docência, intensificação das práticas energéticas interassistenciais e evolução da
consciência.
Qualificação. Jeanne Louise, no artigo Influência da Tenepes para o Desenvolvimento do Parapsiquismo Lúcido Autoinconflitivo, relata a importância de cursos para a qualificação das manifestações energéticas
e parapsíquicas, ressaltando a relevância da Tenepes para a superação da labilidade parapsíquica.
Autossuperação. Juliana Nicolau, com o artigo Reciclagem da Condição de Conscin-Esponja pela
Reeducação Parapsíquica, apresenta os benefícios dessa reciclagem e as ferramentas de autossuperação, incluindo a atenção às percepções, os cursos e as amizades parapsíquicas.
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Adolescência. O artigo Profilaxia aos Assédios Extrafísicos Vivenciados pelos Adolescentes Intermissivistas, de Luisa Morais Camacho, mostra os desafios desse período da vida intrafísica e as ferramentas para
a recuperação dos conhecimentos obtidos durante o curso intermissivo.
Ciência. Márcio Alves, com o artigo intitulado Desafios da Pesquisa Parapsíquica Diante dos Pressupostos Materialistas da Ciência Moderna, traz uma vasta contextualização histórica da construção da ciência
e propõe iniciativas para o desenvolvimento da pesquisa parapsíquica, incluindo os conceitos de verpon, cosmoética e princípio da descrença.
Recin. Rejane Livramento, no artigo Efeitos no Holossoma e Parapsiquismo a partir da Reciclagem Intraconsciencial da Autovitimização, compartilha a experiência pessoal da reciclagem, utilizando seis ações
pessoais, aplicadas na condição de técnicas, visando a superação do traço de vitimização.
Cosmoconsciência. No artigo Autoexperimentografia Projeciológica sobre a Cosmoconsciência, Rodrigo Marchioli mostra a experiência de utilização dessa técnica para descrever o relato pessoal, de expansão da
consciência, pela projeção do mentalsoma, relacionado o fato com a Paradireitologia.
Qigong. Bruna Moreira Hoff, autora do relato Benefícios da Aplicação Diária de Exercício da Prática
Chinesa de Qigong para a Expansão Parapsíquica, mostra a experiência de aplicação da técnica e os benefícios atingidos, incluindo a maior percepção dos fenômenos sutis do parapsiquismo.
Ressignificação. Geraldo Gonçalves Dias Júnior, no relato Desenvolvimento Cognitivo Parapsíquico
na Superação do Medo de Consciex, narra autovivências e técnicas para a superação do medo decorrente da
percepção de fenômeno parapsíquico, propiciando ressignificação na relação com a multidimensionalidade.
Acalmia. Glaucia Lara, no relato Qualificação do Parapsiquismo através da Acalmia Íntima, descreve
a autossuperação e os resultados verificados durante quatro anos, culminando na liderança e epicentrismo de
atividades no voluntariado conscienciológico, possíveis pelas reciclagens e mudanças de patamar.
Otimizações. O relato Oficina do Estado Vibracional Enquanto Propulsora de Autorreciclagens Evolutivas, de Ivone Cubarenco, apresenta as experiências enquanto participante da oficina, em relação à otimiza ção da análise de trafores, trafares e trafais, podendo assumir a autonomia evolutiva no cotidiano.
Antibagulhismo. Karina Eliachar, com o relato Limpeza Energética de Ambientes: Importância do Antibagulismo, apresenta técnicas para a reurbanização de ambientes, expandindo o conhecimento da Conscienciologia para o cotidiano de diversos públicos e espaços, além do ambiente doméstico.
Maxidissidência. Marilza de Andrade, no relato Aragonesa: Maxidissidência Holopensênica, apresenta
relatos de projeções lúcidas, que levaram à determinação de aprofundar o estudo sobre a referida consciex,
com a proposta de inclusão na lista de amparadores da Conscienciologia, na área da Pararreurbanologia.
Autodesassédio. Maysa Callegari Torres, no relato Oficina do Estado Vibracional (EV): Crescendo Desenvolvimento Parapsíquico-Autodesassédio, expõe autovivências como participante em mais de 40 oficinas
do EV, ressaltando o desenvolvimento da responsabilidade assistencial e a aceleração do potencial evolutivo.
Teática. Os artigos e relatos dessa edição oferecem opções de técnicas e métodos, que podem ser utiliza dos pelas consciências que desejam realizar a autopesquisa, baseados na teática dos autores, acrescidos de relevantes revisões de literatura e vasta distribuição nas especialidades da Conscienciologia. Aproveitem a leitura inspiradora.
Leila Gatti Sobreiro
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