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A internacionalização crescente das atividades da Conscienciologia faz com que um número cada vez maior de consciências esteja
em contato com esta ciência, buscando acessar e também divulgar as
teorias, aplicações e debates atuais sobre as verdades relativas de ponta.
Esta situação motivou a publicação da revista Conscientia em
edições trilíngües, nas quais um mesmo texto é apresentado em português,
espanhol e inglês. A escolha do espanhol e do inglês justifica-se por
serem estas as línguas francas mais utilizadas nos intercâmbios pessoais
pelo mundo, com mais de 1 bilhão de falantes nativos ou que as têm
como segunda língua. O inglês é considerado atualmente o idioma mais
adequado para a divulgação de trabalhos científicos, a fim de se obter
alcance internacional. O espanhol apresenta importância especial pelo
Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul) e ao possibilitar acesso mais
amplo à América Latina e Espanha.
As atuais edições de Conscientia contribuem também para
o desenvolvimento do poliglotismo pelos estudiosos da Conscienciologia,
que podem comparar as traduções com os textos originais e ampliar seu
vocabulário e conhecimento do idioma.
O cultivo do poliglotismo é essencial para a vivência mais intensa
do universalismo, pois o domínio de vários idiomas permite o acesso
efetivo a um universo maior de consciências e a informações provenientes
de publicações e da mídia eletrônica.
É também um modo de ampliar o dicionário cerebral pessoal, pois
outros idiomas têm, muitas vezes, particularidades que possibilitam
expressar nuanças das idéias de maneira específica, levando o poliglota
a um enriquecimento de sua capacidade de pensar a respeito da realidade.
O emprego de vários idiomas é um passo em direção ao entendimento e vivência do conscienciês, forma de comunicação interconsciencial que transcende os idiomas convencionais e faculta a transmissão de idéias em bloco, de modo direto, com plena compreensão
dos significados, relatada nas experiências de projeção pelo mentalsoma.
A seguir comentamos brevemente os trabalhos veiculados nesta
edição de Conscientia.
No artigo Antinotícia é analisado o universo dos fatos inverídicos
veiculados pela mídia impressa ou produzidos na comunicação
interconsciencial, levando o leitor a refletir sobre a natureza das infor© 2000 - Conscientia

mações que acessa de fontes diversas e ampliar seu nível de conscientização.
Em Desassimilação Energética Lenta, o autor descreve uma
técnica parapsíquica para a manutenção da homeostase holossomática,
fundamentado em suas experiências pessoais com a bioenergética.
Apresenta as etapas e os atributos conscienciais necessários para sua
aplicação, comenta sobre as dificuldades usuais em sua utilização e os
principais efeitos decorrentes da técnica. Contribui, deste modo, para as
pesquisas em bioenergética, com ênfase em uma postura cosmoética na
mobilização das energias conscienciais.
No texto Basecon do CEAEC: Quebra de Paradigma nas Inter-relações, a autora expõe a realidade que vivencia na Base
Conscienciológica do CEAEC (Basecon), evidenciando sua condição
de laboratório para a dinamização da evolução consciencial, com base
em experiências pessoais, observações e reflexões. A análise é uma
contribuição para as pesquisas sobre relações interconscienciais
e grupalidade.
CEAEC: Laboratório de Conscienciometria traz vivências
pessoais da autora durante a realização do curso Conscienciograma na
Prática, no CEAEC. O trabalho fornece elementos para a análise da
condição de Balneário Bioenergético do CEAEC e sua influência positiva
no desenvolvimento da autopesquisa.
Em Análise Extrafísica da Proéxis, a autora descreve uma
experiência fora-do-corpo em que amplia sua autoconscientização quanto
ao desenvolvimento da proéxis em um contexto grupal. Este relato de
experimento realizado no Laboratório da Proéxis amplia a casuística
disponível sobre as pesquisas laboratoriais e na área de Proexologia.
O artigo Evolução da Consciência: Teoria e Prática apresenta
didaticamente conceitos fundamentais da Conscienciologia e debate
algumas das características do Curso de Conscienciologia Aplicada do
CEAEC, tendo como enfoque a evolução da consciência e a aplicação
no dia-a-dia dos conceitos estudados. A abordagem é relevante pelo
fato de expor sistematicamente idéias-chave desenvolvidas neste curso
e a maneira como são introduzidas para estimular reflexões e reciclagens
com a utilização do laboratório de vivências constituído pelo cotidiano.
Os comentários e análises críticas do leitor sobre os trabalhos
veiculados nesta e em outras edições da revista são bem-vindos, a fim de
que possamos fomentar o debate das idéias da Conscienciologia
e contribuir para o aperfeiçoamento das pesquisas desenvolvidas pelos
autores.
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