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E16"?*L
A ideia deste trabalho surgiu nas reuniões de voluntariado da revista
Conscientia com o intuito de ajudar àqueles interessados nas pesquisas científicas
na área do desenvolvimento parapsíquico, a partir da Parapsicologia, de modo
que pudessem expandir o seu conhecimento sobre o que já foi pesquisado e o que
vem sendo explorado atualmente no mundo. Neste artigo foram apresentados os
principais periódicos internacionais e as respectivas instituições às quais estão
vinculados. Esse levantamento foi realizado a partir dos periódicos disponíveis
na Holoteca do CEAEC e na Internet.
M#629'&2L
The idea behind this work emerged during meetings of the Conscientia
magazine volunteers, aimed at helping those interested in scientific research
on parapsychism development from parapsychology, so that they could expand
their knowledge about what has already been researched and what is being
explored nowadays throughout the world. In this article we presented the main
international journals and the institutions to which they are associated. This
survey was conducted based on the journals available both in the Holoteca of
CEAEC and the Internet.
E16"?1.L
La idea de este trabajo surgió en las reuniones de voluntariado de la revista
Conscientia con el objetivo de ayudar a aquellos interesados en las pesquisas
científicas en el área de desarrollo parapsíquico, a partir de la Parapsicología, de
modo que pudiesen expandir su conocimiento sobre lo que ya fue pesquisado
y lo que viene siendo explorado actualmente en el mundo. En este artículo
fueron presentados los principales periódicos internacionales y las respectivas
Instituciones a las cuales están vinculados. Ese levantamiento fue realizado
a partir de los periódicos disponibles en la Holoteca del CEAEC y en Internet.

INTRODUÇÃO
A partir de debates ocorridos no voluntariado da revista Conscientia observou-se a necessidade de
se conhecer com mais detalhes os tipos de pesquisas publicadas por outros periódicos nas áreas afins
à Conscienciologia, com o intuito de contribuir para a ampliação das pesquisas conscienciológicas.
Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar os principais periódicos internacionais na área da
Parapsicologia e suas características para o pesquisador da Conscienciologia, a fim de despertar interesse
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nos pesquisadores predispostos a explorar o que existe hoje em matéria de ciência parafenomenológica, em
perspectivas além da Conscienciologia.
A metodologia para elaboração desta pesquisa foi desenvolvida por meio do levantamento bibliográfico
e da Internet sobre o assunto.
Para alcançar esse propósito, foi realizada, em primeiro lugar, pesquisa na Holoteca, no sentido de se obter
a relação dos principais periódicos em Parapsicologia. Num segundo momento, foram definidas as variáveis
ou características dos periódicos norteadoras do presente trabalho e apresentadas na estrutura do artigo.
Na terceira etapa, procurou-se nos periódicos existentes na Holoteca e nos J1+6,216 das publicações na
Internet, levantar as informações para compilação e análise comparativa dos ]-.9/036.
A criação da maior parte dos periódicos parece ter ocorrido para veicular as pesquisas realizadas ou
divulgadas através das instituições que lhes deram origem.
Após realizar o levantamento dessas instituições e ]-.9/036 que tratam de assuntos parapsíquicos,
enumeraram-se neste artigo os 14 periódicos principais que são encontrados na área da pesquisa da
paranormalidade. A publicação do mais antigo iniciou em 1884 e o mais recente em 2001.
O Journal of the American Society for Psychical Research vinculado à M?19,40/5=-4,12I5R-9576I4@,4035
E161094@5hASPR), embora tenha sido de grande referência no assunto, deixou de ser publicado em 2004.
Também o Anuário Brasileiro de Parapsicologia foi interrompido no mesmo ano.

ESTRUTURA
Este trabalho está organizado com base em 10 características dos periódicos, selecionadas para a identificação da seriedade da publicação e listadas a seguir na ordem lógica:
01.+P.3&%*+5'+D"#$%&'()*; Verificação do tempo de existência do periódico.
02.+!19%*5%&%5'51; Verificação da regularidade da publicação.
03.+0*991.21+4$*6A4&'; Verificação da orientação das instituições responsáveis.
04.+,1?_2%&'6+1KD$*9'5'6; Verificação das linhas de pesquisa adotadas.
05.+Q%6D*.%#%$%`'()*+5'6+15%(:16; Verificação das políticas de disponibilização dos conteúdos (consulta
aberta ou por assinatura).
06.+E1>%6)*; Verificação dos critérios de revisão adotados (D119891>,1J ou revisão por pares).
07.+P.62%2"%(:16+'66*&%'5'6; Verificação das instituições responsáveis pelas publicações.
08.+P.51K'()*; Verificação da indexação dos periódicos em bases de dados internacionais confiáveis.
09.+U*9?'6+51+D"#$%&'()*; Verificação das orientações para redação das pesquisas.
10. 8"29'6+&'9'&219362%&'6; Verificação de outros fatores relevantes.
O conjunto de dados levantados para elaboração desta pesquisa encontra-se contemplado na tabela
anexada ao final do artigo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PERIÓDICOS ANALISADOS
As pesquisas efetuadas na Holoteca deram origem a uma listagem inicial de 54 periódicos dedicados
a publicação de artigos na área da paranormalidade. A partir dessa listagem foram selecionados os periódicos de
instituições reconhecidas e cujos trabalhos publicados apresentavam maior consistência, obtendo-se 14 periódicos.
Em seguida, procurou-se identificar as características gerais, comuns entre esses periódicos. Entre elas
incluem-se as quatro seguintes:
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1. B'616+51+5'5*6;+Nenhum dos ]+,9.-/6 dessa pesquisa estava indexado em bases de dados.
2. E1>%6)*+D*9+D'916; Apenas metade dos periódicos pesquisados fez menção ao uso de D119091>21J em
suas publicações. São eles, na ordem alfabética: European Journal of Parapsychology; Journal of International
Society of Life Information Sciense; Journal of Near-Death Studies; Journal of Parapsychology; Journal of
Scientific Exploration; Journal of the Society for Psychical Research e Subtle Energies and Energy Medicine
Journal. Os demais não mencionam tal condição.
3. Z12*5*$*7%'+&%1.234&'; O uso de metodologia científica nas pesquisas parapsicológicas realizadas
foi item ressaltado em quase todos os ]+,9.-/6 pesquisados. A exceção foi o periódico Luce e Ombra que
não cita no J136241 a metodologia aplicada nas pesquisas parapsíquicas.
M&166*+ '*6+ 21K2*6; A disponibilização dos artigos integrais é restrita aos assinantes ou membros
associados das instituições vinculadas aos ]+,9.-/6. Também os resumos desses artigos não estão disponíveis
para não assinantes ou não associados na maioria dos periódicos. As exceções foram o X+,9.-/0+R0=521.42750
<KD/+9-42+. que disponibiliza integralmente o que foi publicado até 2008 e o Anuário Brasileiro de
Parapsicologia que disponibiliza vários artigos no site do Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas.
Buscou-se aqui, apresentar uma síntese das características individuais de cada um dos 14 periódicos
levantados, dispostos abaixo em ordem cronológica de fundação:
01. Journal of the Society for Psychical Research. É uma publicação da =+5214I for Psychical Research
(SPR). Foi criado com o objetivo de analisar sem preconceitos e com espírito científico as faculdades do
homem que parecem inexplicáveis, sejam verdadeiras ou supostas, no campo da Parapsicologia. Sua primeira
publicação foi em 1884 mantendo-se ativa atualmente. Fundada em 1882, a SPR foi a primeira sociedade
organizada para realizar pesquisa acadêmica em experiências humanas que desafiam modelos científicos
contemporâneos.
02. Luce e Ombra. Fundada em 1900, essa revista italiana mensal espiritualista foi editada por Angelo
Marzorati até sua morte, em outono de 1931. O título foi alterado em janeiro de 1932 para C-0 E25195-0
8625@25-, com a transferência da redação da cidade de Roma para Milão. Até 1999, C,510 10 :?39- foi
publicado trimestralmente pela Associazione di Documentazione Archivio della Storica Ricerca Psichica.
No entanto, em 1999, tornou-se o órgão oficial da Bibloteca Foundazione Bozzano-De Boni, após a fusão
dos arquivos da Associazione com os da Fundação.
03. X*/9.'$+ *R+ 2@1+M?19%&'.+ =*&%12I+ R*9+ 06I&@%&'$+ E161'9&@;+ Esse periódico está interligado
à American Society for Psychical Research (ASPR). Os temas de pesquisa se relacionam a assuntos da
Parapsicologia, tais como: telepatia, clarividência, precognição, experiência fora do corpo; psicocinese,
dentre outros. O início de suas publicações data de 1907 e foram interrompidas em janeiro de 2004. O ]+,9.-/
ASPR fornecia relatórios acadêmicos, pesquisa de resultados, discussões sobre as implicações e aplicações
do funcionamento psíquico, além de resenhas de livros.
04. X*/9.'$+*R++0'9'D6I&@*$*7I;+Está vinculado ao Rhine Research Center. Os trabalhos que deram
origem a esse periódico começaram em 1927, na Universidade de Duke. Hoje o Rhine Research Center atua
de modo independente em suas pesquisas. Principais temas pesquisados: percepção extrassensorial (telepatia;
clarividência; precognição); psicocinese (PK); experiência fora do corpo; experiências de quase morte
(EQMs); estados alterados de consciência; entre outros. Desde o início em 1937, o Journal of Parapsychology
foi reconhecido mundialmente como recurso de autoridade para qualquer pessoa interessada no estudo
científico dos fenômenos paranormais. J. Rhine e William B. McDougall do Laboratório de Parapsicologia
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dessa universidade criaram o Journal of Parapsychology para compartilhar os resultados da investigação
experimental com a comunidade científica. Seus critérios rigorosos de avaliação e relatórios de pesquisa
mantêm-se hoje através de D119/91>+1J.
05. P.219.'2%*.'$+X*"9.'$+*R+!'9'D6I&@*$*7I; Esse periódico está ligado a Parapsychology Foundation
(PF), que pesquisa os fenômenos parapsíquicos, a Lyceum Advancing Education in Parapsychology,
a Psychic Explorers Club e a Exceptional Human Experience Network (EHE). Foi publicado de 1959 a 1968.
Em comemoração ao 50o aniversário da PF, e devido a demanda popular, o ],-9.02 voltou a ser publicado
em 2000.
06. <"9*D1'.+ X*"9.'$+ *R+ !'9'D6I&@*$*7I;+ Está vinculado ao Departamento de Psicologia da
Universidade de Derby, UK. É uma publicação científica baseada em investigação teórica e empírica relativa
ao campo da Parapsicologia. Possui periodicidade de 2 edições anuais. O início de suas publicações foi no
ano de 1975 permanecendo até hoje.
07. M"629'$%'.+X*"9.'$+*R+!'9'D6I&@*$*7I;+Está vinculado ao Australian Institute of Psychological
Research (TPIA). Utiliza metodologia científica em seus trabalhos E promove a investigação e educação
em fenômenos parapsicológicos, sem crenças religiosas ou vinculações com empresas. Disponibilizam no
site resumos de artigos do ano de 2000 em diante. Começou a ser publicado em 1980, com periodicidade de
2 edições anuais. Seu editor atual é Lance Storm, doutor em Parapsicologia, atua na Unidade de Investigação
em Psicologia da Universidade de Adelaide.
08. X*"9.'$+ *R+ U1'90Q1'2@+ =2"5%16;+ Publicado pela The International Association for Near-Death
Studies (IANDS). O foco desse periódico é a experiência da quase-morte (EQM). The Journal of Near-Death
Studies (JNDS) foi originalmente chamado3M.04+,6+6. A numeração foi preservada quando o ],-9.02 recebeu
o novo nome. A primeira edição é de NabO.
09. J*"9.'$+*R+=&%1.2%4&+<KD$*9'2%*.;+É coligado à Society for Scientific Exploration (SSE). Iniciou
a publicação em 1987. As pesquisas divulgadas nesse periódico dizem respeito a fenômenos incomuns
e inexplicáveis, assuntos que ultrapassam as fronteiras tradicionais, incluindo aí a paranormalidade. A SSE
é uma organização composta principalmente de cientistas e acadêmicos que promovem o pensamento crítico
e rigoroso, numa exploração de mente aberta, científica, no estudo dos fenômenos incomuns e inexplicáveis.
10. ="32$1+<.197%16+'.5 <.197I+Z15%&%.1+X*"9.'$; Vinculado à The International Society for the
Study of Subtle Energies and Energy Medicine (ISSSEEM) tem o foco no estudo das ciências básicas
e aplicações médicas e terapêuticas a partir de energias sutis. A primeira publicação foi em 1990. Charles
Theodore Tart, renomado psicólogo transpessoal e pesquisador de fenômenos paranormais foi presidente
dessa Instituição em 2009-2010.
11. M."_9%*+ B9'6%$1%9*+ 51+ !'9'D6%&*$*7%';+ Está ligado ao Instituto Pernambucano de Pesquisas
Psicobiofísicas (IPPP) tendo sido publicado de 1996 a 2004. Alguns dos artigos publicados estão
disponibilizados no site do IPPP. Os estudos são relacionados com os fenômenos paranormais.
12. X*"9.'$+*R+P.219.'2%*.'$+=*&%12I+*R+C%R1+P.R*9?'2%*.+=&%1.&1;+Está interligado a duas instituições
que o utilizam como forma de divulgação. São elas: International Society of Life Information Science (ISLIS),
localizada no Japão, e Faculdades Integradas Espírita (UNIBEM), localizada em Curitiba, PR. Os artigos
publicados aplicam metodologia científica positivista no estudo de várias áreas relativas à consciência e ao
homem, tais como: fisologia cerebral, medicina oriental, fenômenos psicofísicos, fenômenos parapsicológico6S+
percepção extra-sensorial, e outros. A publicação foi iniciada em 1996.
13. X'D'.161+X*"9.'$+*R+!'9'D6I&@*$*7I;+Está ligado a duas instituições que o utilizam como forma
de divulgação. São elas: Japanese Society for Parapsychology (JSPP) e Faculdades Integradas Espírita
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(UNIBEM). O periódico foi iniciado em 1996 e a última publicação disponibilizada no J1+6,21 é de dezembro
de 2008. O foco deste ]-.9/03 é a publicação de pesquisas psíquicas a partir de atividades de investigação
em Parapsicologia no Japão usando os métodos básicos desenvolvidos por Joseph Banks Rhine.
14. P$+Z*.5*+51$+#'9'.*9?'$1+c+E%>%62'+5%+#'9'D6%&*$*7%'S+,1?'2%&@1+MR4.%S+P.6*$%2*; É editada
pela La Duebi Nuove Frontiere e, nos sites pesquisados, não foi encontrado nenhum vínculo direto com
alguma instituição de pesquisa de fenômenos parapsíquicos. É um periódico em Parapsicologia que publica
artigos desde4OddN, utilizando uma abordagem científica.
Deve-se mencionar também a existência de outros periódicos que tratam de pesquisas da consciência
e, embora não tenham o enfoque na Parapsicologia, são fontes importantes de estudo para o conscienciólogo
pesquisador. Entre esses, 5 são destacados, na ordem alfabética:
1. Consciousness and Cognition.
2. Human Nature Review.
3. Journal of Consciousness Studies.
4. Journal Psyche.
5. The Journal of Mind and Behavior (JMB).

CONCLUSÃO
Notou-se que o acesso às instituições e aos artigos é feito através da associação do indivíduo a essas
organizações, com contribuições anuais e comercialização dos ]-.9/036. Somente um dos periódicos
levantados (Journal of Scientific Exploration) disponibiliza na internet os artigos publicados integralmente
e poucos disponibilizam os resumos dos mesmos. Desse modo, pressupõe-se alguma dificuldade inicial em saber
o que cada um está desenvolvendo em matéria de pesquisa, metodologias e outras variáveis.
Até a data desta pesquisa, constatou-se que nenhum dos ]-.9/036 pesquisados estava indexado em base
de dados de maior aceitação no meio acadêmico e científico, tais como Elsevier, ScienceDirect, Directory
of Open Access Journals (DOAJ), Journal on Web e SciELO.
Logo, o interesse dos pesquisadores que estudam os fenômenos parapsíquicos em se atualizarem quanto
ao que vem sendo feito no mundo e também em publicarem os seus trabalhos com maior amplitude pode
aumentar a divulgação da paranormalidade enquanto ciência. Para a comunidade científica em geral, torna-se
pouco provável dar credibilidade a algo que é precariamente difundido, reativando ou mantendo qualquer
oposição que ainda possa existir a esse tipo de investigação.
Outro bom motivo para se tomar conhecimento dos artigos que existem, é que ao contrário do livro,
normalmente eles são frutos de pesquisas mais recentes, o que deixa o leitor melhor informado sobre o que
existe no momento atual, de modo a comparar e/ou embasar as próprias pesquisas.
Para o conscienciólogo, que é um pesquisador de si mesmo e utiliza os fenômenos parapsíquicos como
ferramentas para desenvolvimento e expansão dos seus estudos, pesquisar os ]-.9/036 e as demais instituições
que tratam do assunto permite ampliar sua visão de conjunto sobre o que vem sendo investigado hoje,
o nível de aprofundamento das principais pesquisas, como são publicados os trabalhos, as metodologias
e argumentos utilizados, e perceber de que modo pode contribuir para o crescimento e divulgação desta
neociência que é a Conscienciologia.
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UtilizaD119/
91>,1J

DISPONIBILIZAÇÃO
DOS ARTIGOS E PESQUISAS

1. Disponibilizam os resumos (de 2000
a 2009) de
alguns artigos
no J1+6,21
2. Os periódicos são
adquiridos
mediante assinatura anual
Não está
indexado

INDEXAÇÃO

Fenômenos
supostamente
paranormais

TEMÁTICAS
EXPLORADAS NOS
PERIÓDICOS

Society for
Psychical Research (SPR)
www.spr.ac.uk/
expcms/

INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS

Tabela de Levantamento dos Resultados dos Periódicos – Principais Dados
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2. Acesso
livre à Biblioteca .03,01
para membros, incluindo acesso aos
].490536 integralmente

1. Aceitam
adesão mediante taxa
anual

OUTRAS
CARACTERÍSTICAS

Estão divul3. A SPR –
gadas no
instituição
site
vinculada ao
].49053-– foi
a primeira
sociedade
organizada
para realizar
a pesquisa
acadêmica
em experiências humanas
que desafiam modelos
científicos
contemporâneos

NORMAS
DE PUBLICAÇÃO
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dO; LUCE E
8ZBEM
(a partir de
1900; recomeço
em 1947 até atual; publicação
trimestral)
www.bibliotecabozzanodeboni.it/leo.htm;
www.bibliotecabozzanodeboni.it/indexleoarretrati.htm

Não cita a
metodologia
das pesquisas
parapsíquicas

1. Mediante
compra
2. Disponibiliza apenas
os resumos
dos artigos no
J1+6,21
Não foi
divulgado
Não está
indexado

Estudo da
paranormalidade
Fenômenos
decorrentes
do mundo
da psique,
demonstrando
a imortalidade
da alma

Biblioteca
Bozzano de
Boni
www.bibliotecabozzanodeboni.
it/evarchiv.
htm; www.
bibliotecabozzanodeboni.it/
ricerca/societa.
htm

Não foram
divulgadas

A edição de
Centenário
traz artigos
coletados
desde 1901
até final do
Século XX.
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03. JOURUMC+8F+,[<+
MZ<EP0MU+
SOCIETY
F8E+2=e0[PCAL RE=<ME0[
(a partir de 1907
até 2004; publicação irregular)
www.aspr.com/
jaspr.htm; www.
aspr.com/journal.htm

Método científico

1. Há poucos artigos
disponíveis,
tal qual uma
amostra do
produto
2. Os artigos
são acessados mediante
compra dos
exemplares
Não foi
divulgado
Não está
indexado
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11. Poltergeists

10. Rabdomancia

09. Canalização (Mediunidade)

08. Sobrevivência
após a morte:
reencarnação;
aparições;
transe

07. Cura espiritual

06. Sonhos

05. Estados
alterados de
consciência

04. Experiências de Quase
Morte (EQMs)

03. Experiência fora do
corpo

02. Psicocinese (PK)

01. Percepção
extras-sensorial (ESP):
telepatia;
clarividência;
precognição.

American
Society for
Psychical
Research, Inc.
(ASPR)
www.aspr.com/
index.html

Não foram
divulgadas

2. Algumas
de suas
pesquisas
são feitas
através de
questionários
+./0.1

1. A ASPR
– instituição
vinculada
ao ]+,9.-/ –
disponibiliza
para compra fitas de
audio, vídeo,
livros,
]+,9.-/6 e
.1J6/122196
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04. JOURNAL
OF PARAPSY0[8C8fe
(a partir de 1937
até atual; publicação semestral)
www.rhine.org/
researchjournal.
htm
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Periódicos Internacionais em Parapsicologia

3. Autopesquisa
através da autoexperimentação
e heteropesquisa

2. Método
empírico

1. Método
científico: teoria
e hipótese
Mediante
compra

Utiliza
D119/
91>+1J
Não está
indexado

11. Poltergeists

10. Rabdomancia

09. Canalização (Mediunidade)

08. Sobrevivência
após a morte:
reencarnação;
aparições;
transe

07. Cura espiritual

06. Sonhos

05. Estadosalterados de
consciência

04. Experiências de Quase
Morte (EQMs)

03. Experiência fora do
corpo

02. Psicocinese (PK)

01. Percepção
extras-sensorial (ESP):
telepatia;
clarividência;
precognição.

Rhine ReNão foram
search Center
divulgadas
www.rhine.org/

2. Algumas
de suas
pesquisas
são feitas
através de
questionários
online

1. O Rhine
Center –
instituição
vinculada
ao ]*"9.'$ –
possui vários
tipos de
documentos
tais como: fitas de audio,
vídeo, livros,
]*"9.'$6
e .1J6$122196.
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06. EUROPEAN JOURNAL
OF PARAPSY3[8C8fe
(a partir de 1975
até atual; publicação semestral)
http://ejp.org.uk/

05. INTERNATIONAL
JOURNAL OF
PARAPSY3[8C8fe
(a partir de
1959 até 1968;
retorno em 2008
e 2009;
publicação irregular)
www.psi-mart.
com/section.
php?Id=5

Investigação
científica - sobretudo teórica
baseada em trabalhos empíricos, relativos
ao campo da
parapsicologia

Investigação
científica e
acadêmica

2. Os volumes
são adquiridos mediante
compra.

1. Há disponibilização de 4
artigos no site

2. Alguns
artigos estão
disponíveis
para serem
vendidos de
modo avulso
no J1+6,21
www.psi-mart.
com/home.php

1. Somente
resumo de
artigos nos
J1+6,216 do
grupo da Parapsychology
Foundation
www.parapsychology.org

Utiliza
D1194
91>,1J

Não foi
divulgado

Não está
indexado

Não está
indexado

Âmbito da
parapsicologia

Aspectos
aparentemente
psíquicos
da natureza
humana como
a telepatia,
clarividência,
precognição,
psicocinese,
mediunidade,
fantasmas e
assombrações,
experiência
fora do corpo,
reencarnação
e outras
experiências
psíquicas e
fenômenos.

Department
of Psychology, University of Derby,
Kedleston
Road, Derby,
DE22 1GB
http://psychology.derby.
ac.uk/centre/
psychology_
of_paranormal_phenomena.html;

4. Lyceum
Advancing
Education in
Parapsychology
www.pflyceum.org/7.html

3. Psychic
Explorers Club
www.psychicexplorers.org

2. Parapsychology Foundation (PF)
www.parapsychology.org

1. Exceptional
Human Experience (EHE)
www.ehe.org/
display/splash.
htm

Os artigos
enviados
para publiEstão divul- cação são
submetidos
gadas no
a revisão
J1+6,21
anônima,
sem que
apareça o
nome do
autor

Não foram
divulgadas

A PF – instituição
vinculada
ao ]-.9/03
– é uma
organização
educacional,
sem fins lucrativos, que
serve como
um centro de
informação
sobre a ciência da Parapsicologia
e pesquisa
psíquica.
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08. JOURNAL
OF NEARQ<M5[6=5gQIES
(a partir de 1987
até atual; publicação trimestral)
www.iands.org/
pubs/jnds/index.
php

07. AUSTRALIAN
JOURNAL OF
PARAPSY2[8C8fe
(a partir de 1980
até atual; publicação semestral)
www.aiprinc.
org/journal.asp

Revista
acadêmica –
foco principalmente na área
da saúde

Método científico (sem crenças
religiosas ou
vinculações
com empresas)

Mediante
compra

2. Disponibilizam os
resumos dos
artigos no
J1+6,21

1. Mediante
compra de
exemplar do
ano de 1983
até hoje

Utiliza
D119/
91>,1J

Não foi
divulgado

Não está
indexado

Não está
indexado

Estudo do
fenômeno da
quase-morte
(EQM)

Fenômenos
parapsicológicos

The International Association
For NearDeath Studies,
Inc. (IANDS)
www.iands.
org/

O campo de
abrangência
da pesquisa e
investigação
é restrito a
Australásia
(Austrália e
países vizinhos).

A IANDS –
instituição
vinculada ao
]-.9034 – é a
única organização no
mundo dedicada exclusivamente à
prestação de
Estão divul- informações
sobre a exgadas no
periência da
J1+6,21
quase-morte,
e fenômenos
correlatos,
a pesquisadores,
educadores,
prestadores
de cuidados
de saúde e
ao público
interessado.

Australian
Institute of
Parapsycholog- Não foram
ical Research,
divulgadas
Inc (TPIA)
www.aiprinc.
org/
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Método científico

10. SUBTLE
<U<EfP<=6
MUQ6<U<Efe6
Z<QP7PU<6
Método e
JOURNAL
(a partir de 1990 credibilidade
até atual; publi- científica
cação trimestral)
www.issseem.
org/journal.cfm

9. JOURNAL
OF SCIENTIFIC EXPLORATION
(a partir de 1987
até atual; publicação trimestral)
www.scientificexploration.
org/journal.html

Mediante
compra

Disponibilização integral
no site dos
artigos dos
]+,9.-/6 de
1987 a 2008
e também de
vídeos gravados com os
pesquisadores
sobre temas
de interesse da
SSE

Utiliza
D1190
91>21J

Utiliza
D1190
91>21J

Não está
indexado

Não está
indexado

1. A ISSSEEM –
instituição
vinculada ao
International
]+,9.-/ – é
=BCDFGI6RBH6
reconhecida
GJF6=GKLI6BR6
Subtle EnerEstão divul- de Utilidade
Pública FedSDFT6VWL6<Wgadas no
eral
FHSI6ZFLDCDWF6 site
hP===<<Zi
2. Charles
www.issseem.
T. Tart,
org/
presidente da
Instituição
desde agosto/2009
Estudo das
ciências
básicas e
aplicações
médicas e
terapêuticas de
energias sutis
Como as pessoas se relacionam com
a experiência
de consciência, de cura e
do potencial
humano

Aceitam
adesão mediante taxa
anual

Society for
Scientific ExEstão divulploration (SSE) gadas no
www.scientiJ136241
ficexploration.
org

Fenômenos
incomuns e
inexplicáveis
(Ex.: assuntos
que ultrapassam as fronteiras tradicionais, como a
consciência,
UFOs, e medicina alternativa, inclusive
a Parapsicologia)
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11. ANUÁRIO
BRASILEIRO
Q<./MEM/=P18C8fPM
(a partir de1996
Método cientíaté 2004)
www.parapsico- fico
logia.org.br/anuario.htm; www.
parapsicologia.
org.br/livros.htm

Há vários
artigos disponíveis no
J1+6,21 do
IPPB, sendo
que alguns
foram publicados no
Anuário. Muitos dos artigos
são de atuais
membros da
Instituição
Não foi
divulgado
Não está
indexado

Fenômenos
parapsíquicos
Cura
Hipnose
Aspectos
culturais
vinculados aos
fenômenos
parapsíquicos
(feitiçaria e
religião, por
exemplo)
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2. Faculdades
Integradas
Espírita
(UNIBEM)
www.unibem.
br/cipe/6.htm

1. Instituto
Pernambucano
de Pesquisas
Psicobiofísicas
(IPPP)
www.parapsicologia.org.br/

Não foram
divulgadas
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NO;+X8gEUMC+
OF INTERNATIONAL
SOCIETY OF
LIFE INFORZM/P8U+=0PENCE
(a partir de 1996
até atual; publicação semestral)
www.soc.nii.
ac.jp/islis/journal.htm

Metodologia
científica positivista

Disponibiliza
os resumos
dos artigos no
J1+6,21
Utiliza
D119/
91>,1J
Não está
indexado

01. Funções
de corpos
vivos
02. Fisiologia
do cérebro
03. Mente a
ciência do
corpo
04. Qigong
e qi
05. Emissão
de corpos
vivos
06. Ciências
da saúde (medicina oriental, medicina
tradicional,
complementar
e medicina
alternativa,
medicina integrativa,
psiconeuroimunologia)
07. Talentos
latentes
08. Atividade
mental de todos os tipos
09. Consciência
10. Meditação
11. Fenômenos parapsicológicos
12. Percepção
extras-sensorial
13. Fenômenos psicofísicos
14. Funções
Bio-anômalos
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2. Faculdades
Integradas
Espírita –
UNIBEM
www.unibem.
br/cipe/6.htm

1. International
Society of
Life Information Science
(ISLIS)
www.soc.nii.
ac.jp/islis/en/
islis.htm

Não foram
divulgadas

1. Segundo
a ISLIS –
instituição
vinculada ao
]-.9034 – o
rebaixamento
da ciência e
da tecnologia
do século
XX como
meros instrumentos de
investigação
do mundo
físico isolado
resultou
na criação
de um
paradigma
materialista
desprovido
de consciência, espírito e
mente.
2. A ISLIS
objetiva
construir um
novo paradigma para
a ciência
e tecnologia
no século
XXI, na
tentativa de
reconhecer
e identificar
esses fenômenos não
solucionados,
utilizando
metodologia
científica
positiva.
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Pesquisas
psíquicas,
utilizandoos
métodos básicos
produzidos por
JB Rhine, que
estabeleceram a
Parapsicologia
em 1930.

Nj;2PC2Z8UQ82
QEC2?MFMU8FZMCE;2
FP\P=GM2QP2
PARAPSI18C8fPMS2
GEZMGP1[E2
Método cientíMJJPUPS2PUfico
SOLITO
(a partir de 2001
até atual; publicação quadrimestral)
www.duebinf.it/
catalogo.html

13. JAPANESE
JOURNAL OF
PARAPSY1[8C8fe
(a partir de 1996
até dezembro
2008; publicação semestral)
www.soc.nii.
ac.jp/jspp2/
english/issue_e.
htm; http://
ci.nii.ac.jp/
vol_issue/nels/
AA11603251/
ISS0000430773_
en.html

Mediante
compra

2. Alguns
resumos dos
artigos estão
disponíveis no
site

1. Mediante
compra

Não foi
divulgado

Não foi
divulgado

Não está
indexado

Não está
indexado

Parapsicologia, sua
história, teoria
e experimentação

Atividades de
investigação
em Parapsicologia no Japão
(http://ci.nii.
ac.jp/)

La Duebi
Nuove Frontiere
http://www.
duebinf.it/
intro.html

2. Faculdades
Integradas
Espírita –
UNIBEM
http://www.
unibem.br/
cipe/6.htm

N;2X3D345652
=79:5<I2R7>2
?3>3D6I9@7A7BI2(JSPP)
www.soc.nii.
ac.jp/jspp2/
english/
index_e.html

Não foram
divulgadas

Não foram
divulgadas

Duebi Nuove
Frontiere –
instituição
vinculada ao
]+,9.-/ – é
uma Editora
que se mantém comprometida com
divulgações
de teor
científico
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