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Editorial
VIII Semana de Autopesquisa Seriexológica:
Teáticas da Holomemória

A VIII Semana de Autopesquisa Seriexológica foi mais um ciclo de pesquisas grupais levado a cabo pela
Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). Em 2020
o tema central foi o entendimento das Teáticas da Holomemória – título da atividade central da Semana.
Essa edição contou com peculiaridade marcante: poucas semanas antes fomos surpreendidos pela pandemia de COVID-19, impondo alterações e replanejamento radical para o bom andamento das atividades planejadas.
Os voluntários da CONSECUTIVUS tiveram que lidar com a readequação para uma atividade 100% online, com a transmissão de cada apresentação ocorrendo da casa dos conferencistas. O que meses depois se
tornaria uma rotina de trabalho do dito “novo normal”, naquele momento era coberto de incertezas. Como li dar, por exemplo, com a parassegurança de um evento conduzido de maneira tão atípica em momento comocional, e ao mesmo tempo com tantas evocações seriexológicas, naturais das exposições holobiográficas de
mais de 21 pesquisadores?
A insegurança relativa e a apreensão iniciais foram se dissipando na medida da ocorrência de paraper cepções que demonstravam o interesse interassistencial dos amparadores extrafísicos na continuidade das ati vidades programadas. O resultado foi um evento de elevado nível em termos de assistência, inovação cien tífica e discussões de ponta de temas da Seriexologia, totalizando 47 participantes de 13 cidades e 4 países
diferentes.
Agora, tais pesquisas são aqui consolidadas nesta edição da Conscientia, demarcando mais um pequeno
passo no desenvolvimento científico da Conscienciologia, e em particular da Seriexologia.
A revista abre com o trabalho Recuperação de Cons através da Pesquisa Seriexológica de André Silva,
mostrando a convergência dos estudos com a temática das reminiscências intermissivas.
Em Holomemória e Pesquisa da Linha do Tempo Para-Historiográfica de Dupla Evolutiva os duplistas
Andrêssa Lima e Alexandre Daibert mostram abordagem de cruzamento de dados de pesquisa individuais na
busca dos aspectos holocármicos em comum.
A pesquisadora Cristiane Ferraro apresenta o trabalho Aleia dos Gênios da Humanidade: Um Caminho
Holomnemônico, chamando atenção para as possibilidades de autopesquisa retrocognitiva que tal monumento a céu aberto nos proporciona.
Dayane Rossa, em Mecanismos de Fixação do Megatrafar e do Megatrafor na Holomemória expõe as
formas de construção dos megatributos ao longo da seriéxis.
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A temática das sincronicidades na autopesquisa seriexológica é abordada por Débora Klippel no artigo
Ampliação da Lucidez a partir da Autovivência das Sincronicidades.
Uma tese pesquisística original no estudo da holomemória é proposta por João Paulo Costa no trabalho
Hesternopothia Seriexológica: Retroimpressividade Holomnemônica.
A intrigante temática dos experimentos técnicos estimuladores da holomemória em grupo são discutidos
por Luciana Lavôr no artigo Laboratórios Retrocognitivos Grupais: Catalizadores Holomnemônicos.
Patrícia Takaki nos traz as interrelações entre holomemória e pesquisa historiográfica, com exposição da
casuística pessoal em Repercussões Holossomáticas e Holomnemônicas da Pesquisa Histórica.
Uma profunda abordagem a respeito de variável-síntese de autopesquisa é realizada por Pedro Fernan des em Palavra Retrocognitiva: Hipótese quanto ao Leitmotiv Holobiográfico Pessoal.
A exposição bem-fundamentada e impactante de fatos autobiográficos é reunida por Reinalda Fritzen no
destacado artigo Evidências do Completismo Existencial, de leitura imperdível.
A estrutura sistematizada e as ferramentas didáticas atualmente aplicadas pela CONSECUTIVUS em
seu principal curso de formação atualmente são registrados por Rosane Rocha em Escola de Personalidade
Consecutiva (EPC): Apresentação da Atividade e de Autoexperimentação.
O estudo exaustivo das obras grafadas em possível retrovida é levado a cabo por Telma Crespo em Retrogesconologia: Análise das Obras de Marie Corelli (1855–1924).
Viajamos à cultura oriental no artigo de Weber Takaki Indícios de Retrovida no Japão pelo Estudo da
Mentalidade Nipônica expressos em Dois Traços Comunicativos Peculiares.
Retornamos ao século XIX com os escritos de Fátima de Paula em pesquisa intitulada Autopesquisa Seriexológica a partir do Estudo da Personalidade-chave Charles Richet e a Metapsíquica.
Geraldo Inácio nos traz relato peculiar mostrando possível ligação entre o exercício profissional, as re trovidas e vivências intermissivas em Especialidade Seriexológica da Segurança Pessoal: Hipótese de Autopesquisa.
Na autopesquisa grafada em Estudo Seriexológico através da Narrativa Autobiográfica, Hélia Neri
expõe as autovivências no seio do espiritismo brasileiro evidenciando as relações grupocármicas com Chico
Xavier (1910–2002) e Waldo Vieira (1932–2015) e as reciclagens intraconscienciais que marcaram o percurso biográfico da pesquisadora até então.
As hipóteses pessoais a respeito da paragenética, levantadas durante o curso da pesquisa por Michelly
Ribeiro, são discutidas em Cotejo Seriexológico com a Personalidade de Lou Salomé (1861–1937).
Os esforços mentaissomáticos materializados nesta edição da Conscientia, além dos autores e equipe da
revista, contaram também com a colaboração de 13 voluntários da CONSECUTIVUS. Alexandre Daibert,
Dayane Rossa, Denise Paro, Douglas Penna, Giuliano Ginani, Jarbas Paranhos, João Paulo Costa, Luciana
Lavôr, Patrícia Takaki, Pedro Fernandes, Stéfani Sabetzki e Weber Takaki dividiram a revisão de conteúdo,
enquanto a voluntária Roseli Oliveira ficou responsável por revisão inicial de português e forma de todos os
trabalhos.
Esperamos que os trabalhos aqui consolidados possam contribuir nas investigações dos pesquisadores
leitores da Conscientia.
Alexandre Daibert
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