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Editorial

IV Jornada de Parapercepciologia
e II Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas

Evento. Esta edição especial da revista Conscientia apresenta trabalhos da IV Jornada de Parapercepciologia e II
Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas, realizados concomitantemente de 03 a 05 de abril de 2015, em Foz
do Iguaçu, PR, no salão do Discernimentum, organizados pela Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC) em parceria com a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
Jornada. A I Jornada de Parapercepciologia, surgiu da necessidade de pesquisadores de diferentes especialidades
da Conscienciologia estudarem metodologias e temas da Parapercepciologia. A IV Jornada de Parapercepciologia bem
como as anteriores, realizadas pelo CEAEC, em periodicidade bianual, mantém foco nos estudos de metodologias e te mas da Parapercepciologia, por meio de trabalhos que apresentem experimentos ou teorias acerca desta especialidade.
Fórum. O I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas resultou da necessidade dos pesquisadores das Dinâmicas Parapsíquicas, no intuito de apresentar resultados das pesquisas dos experimentos grupais em parapsiquismo.
Na mesma linha, o II Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas, tem o principal objetivo de apresentar os novos dados colhidos das pesquisas realizadas nas mesmas Dinâmicas Parapsíquicas, realizadas individual e grupalmente.
Objetivo. O evento visa estimular o intercâmbio científico entre pesquisadores sobre a utilização lúcida e respon sável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados de pesquisa individual e grupal, divulgando os resultados de diferentes especialidades da Conscienciologia.
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 consequências evolutivas.
Materpensene. O materpensene deste evento é a cientificidade nas abordagens e pesquisas do parapsiquismo.
Abertura. A coordenação geral do evento fará a abertura expondo sobre os objetivos e atividades contempladas
em uma série de conferências, miniconferências, painéis e mesas de debates. Os convidados Moacir Gonçalves e Rosemary Salles farão o histórico das Dinâmicas Parapsíquicas a fim de contextualizar quanto à origem das práticas regulares de desenvolvimento do parapsiquismo surgidas no CEAEC.
Conferência 1. A primeira conferência, de Adriana Lopes, trata do Parapsiquismo na Era da Hiperconectividade,
na qual a autora apresenta facilitadores e dificultadores da expressão e desenvolvimento do parapsiquismo lúcido.
Mesa de Debates 1. Na primeira mesa de debates, são tratadas Propostas de Técnicas, Métodos e Teorias da Pesquisa em Parapsiquismo. Roberta Bouchardet apresenta Autoconfiança e o Amparo de Função. Christian Rodrigues
e Nazaré Almeida apresentam Contribuições da Prática de Mindfulness na Parapercepciologia, resultado das pesquisas
com a prática desta técnica aplicada na área da saúde, propondo ainda um modelo de distinção entre Ego/Mente e Cons ciência. Alexandre Pereira traz a Técnica de Mensuração da Lucidez Extrafísica. Leonardo Schneider trata da Retrocognição a partir das Amizades, expondo a sua experiência pessoal de ter retrocognições por meio das inter-relações
com amigos, resultando de uma proposta de técnica.
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Miniconferência 1. Conferências de menor duração dividem as mesas de debate. Na primeira delas, Dayane Rossa com o tema Agudização do Autoparapsiquismo a partir das Renovações Intraconscienciais, propõe, a partir da sua
experiência pessoal de reciclagem intraconsciencial, um meio de desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Mesa de Debates 2. A segunda mesa de debates aborda relatos de experiências pessoais com parapsiquismo. Maria Luiza Zarro apresenta o Crescendo Parapsiquismo Emocional–Parapsiquismo Mentalsomático. Keiko Asooka trata
da Experiência de Desbloqueio Energossomático na Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade e Eliane Stédile, a Cientificidade Conscienciológica no Autodestravamento Parapsíquico, tratando do olhar científico sobre o bloqueio na
expressão do parapsiquismo, gerando o posterior desbloqueio.
Conferência 2. A segunda conferência, proferida por Mário Oliveira, traz a Técnica da Visualização Parapsíquica.
Miniconferência 2. Na segunda miniconferência, João Ricardo Schneider apresenta Análise Heterobiográfica dos
Impeditivos da Maturidade Parapsíquica, na qual o autor analisa os dificultadores do desenvolvimento do parapsiquismo lúcido e maduro.
Mesa de Debates 3. Na terceira mesa de debates são tratadas pesquisas em parapsiquismo por meio de pesquisas
individuais e em grupo em Dinâmicas Parapsíquicas. Antônio Fontenele apresenta a Técnica da Multienergização Interassistencial, resultado de sua atuação como coepicon de Dinâmica Parapsíquica, na qual desenvolveu uma técnica es pecífica de energização. Almir Justi expõe Indicadores da Semipossessão Benigna na Dinâmica Avançada em Bioenergética. Natalia Amêndola e Alexander Steiner apresentam o trabalho Resultados dos Primeiros Levantamentos da
Dinâmica Parapsíquica de Energossomatoterapia.
Miniconferência 3. Na terceira miniconferência, Marghê Vasconcellos apresenta os resultados de experiência pessoal por meio do trabalho Aplicação da Técnica do Arco Voltaico Craniochacral nas Dinâmicas Parapsíquicas.
Mesa de debates 4. Na quarta mesa de debates são expostas pesquisas estatísticas e experimentais em cursos de
campo. Dayane Rossa, Rômulo Silva e Valdirene Royer apresentam Técnicas de Desenvolvimento do Parapsiquismo
aplicadas no Acoplamentarium. Almir Justi, Amim Lascani e Dayane Rossa expõem sobre a Escola do Parapsiquismo.
Flávio Buononato, Guilherme Kunz, Lilian Zolet e Nazaré Almeida expõem a Interação Acoplamentarium–ECP2.
Conferência 3. Na terceira conferência, Hernande Leite propõe o Parapercepciograma, que consiste em método
de mensuração das parapercepções.
Miniconferência 4. Na quarta miniconferência, Nazaré Almeida apresenta Pesquisa para Dinâmica de Desenvolvimento Parapsíquico, referente a relatório de pesquisa quase-experimental em grupo realizada na Dinâmica Parapsíquica da Experimentologia do CEAEC.
Mesa de debates 5. Na quinta mesa de debates, presididas pelas coordenadoras das Dinâmicas Parapsíquicas do
CEAEC, foram debatidos diferentes assuntos acerca destas atividades, resultando em relatório interno, não em trabalho
a ser publicado nesta revista.
Painéis. Ensaios e pesquisas em andamento foram apresentadas sob a forma de painéis. Ana Maria Ferreira, com
o Projeto Manacá, Anália Maia com Força Presencial, Débora Klippel com Autonomia Pensênica para a Qualificação
do Autoparapsiquismo, Isabel Conceição com a Resenha do livro Oráculos e Métodos de Profecias, Kátia Yuahasi com
Técnica de Registro e Análise da Tenepes, Nilma Passos com Interassistencialidade e Ligações Ligninoterápicas, Patrícia Souza com Técnicas e Estudos Avançados sobre o Fenômeno da Precognição e Sheila Humphreys com Ingenuidade Parapsíquica.
Agradecimentos. A equipe organizadora agradece aos autores por todo o esforço que consiste na realização de
pesquisa científica em parapsiquismo. Foram reconhecidos a cientificidade e a dedicação às pesquisas e redação dos trabalhos. Os agradecimentos são estendidos também a todos os participantes do evento.
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