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Editorial
VII Congresso Internacional de
Inversão Existencial

Esta edição especial da revista Conscientia apresenta os trabalhos do VII Congresso Internacional de
Inversão Existencial (CINVÉXIS), realizado de 14 a 17 de julho de 2008, no Campus Discernimentum.
Desde a sua primeira edição, em 1998, o CINVÉXIS vem reunindo pesquisadores de Invexologia de
diversas partes do Brasil e de outros países, com o principal objetivo de fomentar o debate entre pesquisadores e interessados sobre a prática da técnica da invéxis e temas relacionados.
A cada ano, elege-se uma temática central do Congresso. Neste ano, o materpensene do evento
é o Epicentrismo Consciencial, ou seja, a condição da conscin-chave com alto grau de assistência, minipeça
lúcida do maximecanismo multidimensional, tenepessista veterano com oficina extrafísica.
Neste ano, o Congresso contará com a apresentação de 12 artigos.
Sandra Tornieri, em A Importância do Domínio da Vontade no Epicentrismo Consciencial, aborda
a auto-superação no uso e abuso patológico do poder, com objetivo de qualificar a liderança cosmoética.
No artigo Autoconsciência do Epicentrismo Pessoal, Julio Almeida elabora reflexões sobre as repercussões e influências exercidas sobre outras consciências através da manifestação da própria consciência.
O artigo A Importância da Autonomia Parapsíquica na Invéxis, de Cesar Machado, aborda questões
sobre a auto-sustentabilidade parapsíquica em conjunto com a proatividade consciencial almejando o epicentrismo consciencial.
Em Estratégias Evolutivas: Um Enfoque Invexológico, do autor Felippe Scheidt, são apresentadas
a temática e a importância de estratégias evolutivas para a otimização da programação existencial.
A autora Virginia Ruiz desenvolve, no artigo La Meta del Epicentrismo Conciencial para la Inversora Existencial, idéias e reflexões sobre o epicentrismo da jovem inversora, expondo sua casuística pessoal no desenvolvimento do epicentrismo consciencial.
Viviane Fernandes, no artigo Análise da Invexibilidade de Florence Nightingale, elabora uma pesquisa da vida e obra desta personalidade, buscando evidências sob o enfoque do paradigma consciencial
e trazendo ao debate características relacionadas ao epicentrismo consciencial e à técnica da invéxis.
Em Teática da Antecipação do Epicentrismo no Voluntariado Conscienciológico, Alisson Izidoro
apresenta o voluntariado como fonte de oportunidades para o desenvolvimento do epicentrismo consciencial, assistência e invéxis.
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A pesquisa Bibliografia Específica Exaustiva da Invexologia, apresentada por Tony Musskopf, traz
a compilação das idéias e artigos já publicadas até o momento em relação à técnica da inversão existencial
com objetivo de realizar um balanço das produções intelectuais sobre a Invexologia e, também, nortear
futuras pesquisas na área.
O artigo Monitoria de Eventos: Proposta de Ferramenta para o Desenvolvimento do Parapsiquismo
Assistencial Lúcido, das autoras Lílian Zolet, Dayane Rossa e Gisélle Razera, analisa o desenvolvimento do
epicentrismo consciencial a partir do voluntariado na monitoria de eventos e cursos da Conscienciologia.
Na seção de resumos, encontram-se os três seguintes trabalhos:
Em Da Prática do Surf às Reciclagens Intraconscienciais Através da Invéxis, Paulo Battistella
estuda e apresenta vivências pessoais com a prática do surfe, desenvolvendo argumentos com racionalidade
e alertando para os riscos desse esporte e para a priorização lúcida da evolução pessoal.
O Grupo de Inversores Existenciais do Rio de Janeiro (Grinvex-RJ) relata, no artigo Técnica da Apresentação da Trajetória de Vida, os resultados obtidos na aplicação da técnica supracitada, durante 7 meses,
buscando indicadores para o balanço dos desempenhos individuais e grupais na programação existencial.
O artigo elaborado por Thiago André – Reflexões sobre a Priorização Autodiscernida –, discute
a premência do enfoque das prioridades com discernimento para o autogerenciamento responsável e lúcido da
programação existencial.
Agradecemos a participação de todas as consciências envolvidas na realização deste evento e desejamos a todos o máximo de proveito com a leitura desta edição.
Felippe Scheidt
Coordenador Técnico-científico do VII Cinvéxis
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