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Editorial

II Jornada da Parapercepciologia
Evento. Esta edição especial da revista Conscientia apresenta os trabalhos da II Jornada da Parapercepciologia, realizada de 14 a 16 de julho de 2006, no Campus da Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia – CEAEC.
Parapercepciologia. A Parapercepciologia “é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo
das parapercepções da consciência, além das percepções adstritas ao corpo humano (soma), fenômenos
e conseqüências evolutivas” (V. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; CEAEC; Foz do Iguaçu, PR; 2003; p. 218).
Materpensene. O materpensene desta Jornada – assistencialidade cosmoética – explicita a necessidade da autocrítica cosmoética nas manifestações parapsíquicas e a importância da reflexão sobre os
conteúdos dos fenômenos enquanto condições fundamentais para a auto e heteroassistência diuturnas.
Coerenciologia. O desenvolvimento das parapercepções exige o estudo da manutenção da coerência integrada em todas as manifestações da consciência, nas dimensões intra e extrafísica, nas realidades
intra e interconsciencial.
Autoconsciencioterapia. A conferência de abertura do evento, proferida por Nario Takimoto, versa
sobre O Papel da Autoconsciencioterapia na Saúde Parapsíquica, aprofundando o estudo das características da auto-sustentabilidade parapsíquica a partir da análise do binômio saúde-doença na Parapercepciologia.
Responsabilidade. Sob a ótica da Holomaturologia, Cristina Arakaki mostra a condição inevitável da
Responsabilidade Parapsíquica quando a conscin reconhece o traforismo parapsíquico e assume um
comprometimento interassistencial.
Olorização. No âmbito da Parafenomenologia, Gabriel Gonzalez detalha o fenômeno parapsíquico
denominado Olorização, no qual são percebidos olores de origem extrafísica, apresentando suas características e a relação olorização-ectoplasmia.
Taxologia. O trabalho Panorama da Taxonomia dos Fenômenos Parapsíquicos, de Rosiane Delgado, enumera os períodos históricos do parapsiquismo e apresenta cronologia taxológica dos fenômenos
parapsíquicos, contextualizando a neociência Projeciologia.
Hipóteses. João Ricardo Schneider, com Hipóteses em Parafenomenologia, faz análise crítica das
principais hipóteses sobre a natureza dos parafenômenos e procura evidenciar a consistência da Hipótese
do Corpo Objetivo, proposta pela neociência Conscienciologia.
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EV. No artigo Autoconsciencioterapia através do Estado Vibracional (EV), Leonardo Paludeto
mostra indicadores bioenergéticos da autoconsciencioterapia e sistematiza técnicas para a utilização do EV
autoconsciencioterápico.
Relatos. O Ciclo de Relatos constitui espaço para exposição de experiências parapsíquicas, com
subseqüente debate. Anne-Catrin Vogt apresenta Projeção Educativa e seus Efeitos Consciencioterápicos,
Maria do Carmo Pena detalha resultado de autopesquisa no trabalho Primener no Campus CEAEC
e William Klein expõe Projeção Consciencial Assistencial.
Parassemiologia. Cesar Iria Machado, no trabalho intitulado Sistematização da Parassemiologia,
explicita proposta de estruturação dessa especialidade e apresenta técnicas de investigação parassemiológica.
Projetabilidade. Flávio Buononato e Mabel Teles apresentam Síntese das Vivências do Grupo de
Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, destacando os benefícios do holopensene grupal na condição de propulsores da reciclagem parapsíquica grupal.
Holossomático. Em Parapercepções em um Campo Assistencial Holossomático, Hernande Leite
discorre a respeito de paradidática perceptiva com o objetivo de proporcionar meio dinamizador do
discernimento na parapercepção.
Epicentrismo. O cotejo entre Parapercepciologia e Epicentrismo Consciencial é tema da mesa
de debates. Mário Oliveira desenvolve o aspecto da Assistencialidade: Tenepessismo Veterano; Moacir
Gonçalves aprofunda a reflexão sobre Despertologia: Relação Energossoma-Mentalsoma; Cristina
Arakaki esclarece a respeito de Homeostática: Temperamento mais Tranqüilo; Hernande Leite analisa
Parassociologia: Liderança Cosmoética.
Autoconscientização. O grau da autoconscientização multidimensional, conquista certa de quem se
dedica ao desenvolvimento sadio das parapercepções, demonstra o nível evolutivo da consciência.
Maxiproéxis. A II Jornada da Parapercepciologia oferece oportunidade vivencial de campo
bioenergético favorável à recuperação mnemônica dos compromissos pessoais firmados em relação
à maxiproéxis grupal, capaz de reajustar a consciência ao megafoco evolutivo.
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