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Editorial

XVII Fórum da Tenepes:
100ª Edição Regular da Revista Conscientia
Completude. Esta edição contempla os Anais do XVII Fórum da Tenepes e XIV Encontro de Tenepessistas e, também, representa um marco importante na História da Conscientia, o periódico pioneiro da Conscienciologia ativo desde 1997 completando o 100º número com regularidade trimestral contínua.
Histórico. Ao longo da sua existência, além das edições trimestrais, Conscientia publicou outras edições
suplementares e extras. O histórico detalhado dessas publicações que perfizeram o ciclo de 25 anos, constará
em edição próxima.
Quantitativo. Por ora, destacam-se relevantes informações quanto ao levantamento feito em 3 apurações: a quantidade de trabalhos publicados totalizando 1.110, a quantidade de 671 autores até 2020 e estimativa de mais 20 a 25 neoautores em 2021, a quantidade de publicações exclusivas referente a eventos de pesquisas da Conscienciologia e a quantidade de trabalhos atribuídos à especialidade Tenepessologia.
Tenepessologia. Referente às publicações da Tenepessologia, os artigos e relatos associados à temática
da tenepes indexados em outras especialidades conscienciológicas não foram computados. Para a contabilização, foram considerados especificamente os trabalhos declarados sob a referida especialidade e, esses, totalizam 257, representando 27,5% de todas as publicações; de longe, é a mais expressiva dentre as demais.
Eventos. No tocante às edições destinadas a contemplar trabalhos de pesquisa em eventos da Tenepessologia, incluindo fóruns e congresso, encontram 13 dentre as 100 edições regulares, ou seja, 13% na média.
No entanto, ressalva-se que, de 2009 a 2021 o percentual é de 25%, pois, nesse período, 1 das 4 edições trimestrais foi especial, dedicada para publicar artigos e relatos selecionados para o Fórum da Tenepes, no encontro anual de tenepessistas.
Autores. Embora não foi apurado o número exato de autores que tenham publicado trabalhos na Conscientia sob a especialidade Tenepessologia, se considerar as coautorias e as repetições de autores com duas
ou mais publicações da Tenepessologia, são estimados próximo de 200 pesquisadores nessa condição, dentre
os aproximadamente 690 publicados.
Acréscimos. A presente edição incluindo 18 artigos, 7 relatos e 1 Resumo de pesquisa em andamento
traz amostra das produções de pesquisadores conscienciológicos, sob o prisma de múltiplas especialidades
incluindo Autopesquisologia, Energossomatologia, Africanismologia, Pacifismologia, Retrocogniciologia
e Recexologia. Isso evidencia o quanto as pesquisas da tenepes são sinérgicas e se expandem nas fronteiras
interespecialidades.
Avanço. Os trabalhos aqui publicados, ratificam o avanço da teática tenepessológica demonstrando
o expressivo movimento autopesquisístico aliado à prática da tenepes, em evidente conjuntura interassistencial, fazem jus ao sinergismo tenepes-autopesquisa-interassistencialidade.
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Materpensene. O materpensene do XVII Fórum da Tenepes e XIV Encontro Internacional de Tenepessistas, está bem caracterizado e desenvolvido no conteúdo produzido a partir da autoexperimentação exemplarista dos autores pesquisadores e refinado com o olhar teático do grupo de pareceristas e revisores que
contribuíram para que esta edição fosse possível.
Informativo. No final, após a seção de artigos, relatos e resumo, seguindo a ordem da programação do
evento, encontra-se um informativo de Lauisa Barbosa, descrevendo a íntegra do evento.
Bons estudos, reflexões e proveitos evolutivos aos leitores e pesquisadores.

Nilse Oliveira
Editora
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