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Editorial
Empreendedorismo na Autodesperticidade

Conscienciologia. Um dos assuntos mais instigantes nas pesquisas da Conscienciologia é a Teoria da
Evolução das Consciências, segundo a qual é proposta a Escala Evolutiva das Consciências, segmentada em
níveis na evolutividade pessoal até atingir o percentual máximo de 100%, correspondente ao patamar do
Homo sapiens serenissimus.
Escala. Na Escala Evolutiva das Consciências, considera-se a hipótese de, no momento atual (Ano-base: 2022), a maioria dos Seres Humanos estarem localizados no percentual de 25% e a meta da maioria
dos pesquisadores conscienciológicos, na condição de intermissivista, será alcançar pelo menos 50%, correspondente ao patamar do Homo sapiens despertus.
Desperticidade. O Homo sapiens despertus é denominado Ser Desperto, sendo a expressão “Desperto”,
acrônimo de Desassediado permanente total, o estágio evolutivo no qual a consciência alcança e mantém
a qualidade de Desperticidade, portando alto grau de domínio pessoal e interassistencial, com lucidez e su portabilidade às interveniências patológicas externas.
Despertologia. A Despertologia é a especialidade conscienciológica que se dedica a estudar as manifestações do Ser Desperto, visando ampliar a compreensão de tal estágio evolutivo consciencial, entender as
suas características fundamentais e aplicar as descobertas na autopesquisa e meios para descortinar e promo ver a Desperticidade.
Colégio. O Colégio Invisível da Despertologia é constituído de um grupo de pesquisadores conscienciológicos, voluntários de Instituições Conscienciocêntricas (ICs), formalmente organizado, com o objetivo específico de proceder os estudos, a aplicação autopesquisística e o avanço da Despertologia, com foco no desenvolvimento da Desperticidade.
Produção. Nesta edição especial da Conscientia estão publicados trabalhos de participantes do Colégio
Invisível da Despertologia, expondo experimentos pessoais e achados pesquisísticos, na forma de relatos
e artigos técnico-científicos conscienciológicos.
Apresentação. Nos parágrafos seguintes é feita breve descrição sobre os 7 artigos e os 4 relatos que
compõem a revista:
Técnicas. No primeiro artigo, intitulado Investimento na Autodesperticidade a partir das Técnicas da
Despertocrítica e Desassediômetro, Jéssica Laudares da Silva discorre sobre a aplicação de técnicas propostas por ela, visando meta da desperticidade.
Autoencantoamento. Em seguida, Aden Rodrigues Pereira, apresenta resultado de autopesquisas pessoais no artigo Metapensenidade e Desperticidade: Aplicação de Técnicas Conscienciológicas como Autoencantoamento Paradidático.
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Cosmoeticidade. Angela Boss, continua expondo resultados de autopesquisa visando a desenvoltura da
autodesperticidade no artigo Elaboração do Código Pessoal de Cosmoética: Ferramenta Otimizadora das
Autorreciclagens e Desenvolvimento de Neoatributos Pró-Desperticidade.
Benignidade. Abordando sobre a benignidade, enquanto estado intraconsciencial inerente à Desperticidade, Douglas Herrera Montenegro, explana sobre as próprias investigações, resultados e autoexperimentos
na busca da autoqualificação contínua pró-despertológica.
Reciclagens. Epifânia Rodrigues dos Santos, no artigo Reciclagens Intraconscienciais por meio de Técnicas Conscienciológicas Pró-Desperticidade, apresenta o investimento em autorrenovações utilizando técnicas focadas na autodesperticidade e na autoconscienciometria.
Pilar. No artigo Pilar da Tarefa Assistencial Relacionado à Desperticidade Fundamentado na Autoexperimentação, Rodolfo Constante Martins, expõe os sustentáculos que promoveram resultados despertogênicos na autopesquisa desenvolvida por ele.
Aplicação. Finalizando os trabalhos na modalidade de Artigos, as coordenadoras do grupo, Aden Rodrigues Pereira e Jéssica Laudares da Silva, explanam sobre a Aplicação Grupal de Técnicas Despertológicas
por Integrantes do Colégio Invisível da Despertologia, expondo resultados dos pesquisadores participantes,
coletados nos meses de maio e junho de 2021.
Parafenomenologia. Na seção de Relatos, Ana Luíza de Carvalho Araújo, com o título Fenômeno da
Transverberação favorecendo a Reflexão do que é meu e do que é do outro, interassistencialmente compartilha experiências pessoais e resultados hauridos.
Holopensenidade. Joelma Bezerra Martins, exemplarmente relata de modo objetivo a teoria e prática
(teática) pessoal narrando Autoexperimentos de 15 Dias Dedicados ao Holopensene da Desperticidade.
Projetabilidade. Em Catalepsia Projetiva: Relato de Caso, o pesquisador e autoexperimentador Nelson
Figueiredo Júnior narra ocorrências no processo de desenvolvimento e entendimento pessoal das paraper cepções de fenômenos parapsíquicos autovivenciados.
Paratécnicas. Sandra Pereira de Souza traz o último relato, intitulado Aplicação de Paratécnicas PróDesperticidade, no qual, com ênfase na especialidade de Voliciologia, revela experiências pessoais na adoção
de técnicas despertológicas e a importância da vontade aplicada.
Despertamento. Seguem os ensejos aos leitores e pesquisadores para aproveitarem a leitura e aplicarem
a vontade para prosseguir a jornada pessoal empenhada na Autodespertologia.

Nilse Oliveira
Editora

Conscientia, 26(1): 01-108, jan./mar., 2022

