CONSCIENTIA
Publicação Técnico-Científica de Conscienciologia
VOLUME 19

NÚMERO 4

OUT./DEZ. 2015

Editorial
Autopesquisas dos Voluntários do IIPC Curitiba

Desde o ano de 2014, o Centro Educacional de Autopesquisa (CEA) do Instituto Internacional de Proje ciologia e Conscienciologia (IIPC), em Curitiba, PR, vem fomentando, de maneira mais aprofundada, a auto pesquisa dos seus voluntários. Em dezembro de 2014, a gescon, resultado do esforço empreendido pelo de partamento Técnico-Científico da unidade, à época coordenado pelo professor Pedro Borges, foi a publicação especial da Revista Conscientia (Vol. 18, N. 4), contendo 11 artigos de voluntários do CEA e a realização
do I Simpósio de Autopesquisologia.
Neste ano (2015), a tônica dos trabalhos autopesquisísticos foi o debate sobre técnicas evolutivas, predominantemente acerca da reciclagem existencial (recéxis). Com o início do Grupo de Reciclantes Existenciais
(GRECEX) em Curitiba, viu-se a necessidade de pesquisar mais sobre o tema e auxiliar no desenvolvimento
do seu corpus bibliográfico. Visando tal finalidade, a organização de um Simpósio de Recexologia
e a parceria com o editorial da revista Conscientia, para nova publicação, se viu necessária.
Assim se propôs o II Simpósio de Recexologia, em 05 e 06 de dezembro de 2015 sucedendo ao primeiro,
realizado neste ano na cidade de Belo Horizonte, MG. Tal evento representa oportunidade para apresentação
das autopesquisas, reunião de pesquisadores do assunto e a retomada dos debates acerca das reciclagens exis tenciais objetivando acolher os interessados em aprofundar o conhecimento sobre a técnica e as discussões
a respeito dela por parte das consciências mais jovens que se identificam com a recéxis.
O Grecex, grupo heterogêneo, formado em sua maioria por jovens reciclantes, permitiu um aprofundamento metodológico na técnica da recéxis, e o resultado dos esforços de cada um dos integrantes, hauridos
pela vivência da técnica, são observados nesta Edição.
Os dez trabalhos, apresentados no II Simpósio de Recexologia, trazem a recéxis como pano de fundo,
porém são bem diversos em suas temáticas, evidenciando a abrangência do assunto para debate e ampliação
das pesquisas.
A pesquisadora Bárbara Maia, voluntária da área de Comunicação e coordenadora do Grecex Curitiba,
aborda no artigo Técnica da Recéxis: Proposta de Aplicação e Sistematização de Ideias, um apanhado geral
sobre o atual estado das gescons sobre o tema e traz uma proposta para aplicação da recéxis.
No artigo Crítica Recexológica: Resultados da Aplicação da Criticidade nas Viradas, a autora Laura
Bruna, voluntária da Associação Internacional para a Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), propõe a crítica
como uma ferramenta recexológica.
O coordenador atual do departamento Técnico-Científico do CEA Curitiba, Douglas H. Montenegro,
aborda a recéxis como propulsora da Autoliderologia no artigo Aniquilação da Complacência Visando a Autoliderança.
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Marcos Ulaf, voluntário do departamento Técnico-Científico, trouxe a recéxis na superação de traçosfardo, com o tema Compreensão e Reciclagem das Ruminações Mentais.
A veteraníssima pesquisadora da recéxis, Marta Ramiro, atualmente voluntária da Associação do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), e o pesquisador, voluntário da área de Vendas do IIPC Curi tiba, Valfrido dos Santos, abordam o tema nos artigos Autoestima da Consciência: Proposta para Aproveitamento da Técnica da Reciclagem Existencial e Auto-organização Recinológica Aplicada à Proéxis.
Francielle Bury, coordenadora executiva do Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia
(ECP1) no CEA Curitiba, Bárbara Maia e Douglas Montenegro apresentam suas autopesquisas para discus são dos relacionamentos afetivos com os artigos Desrepressão Afetivo-Sexual: Uma Casuística Pessoal
e Reciclagens Pró-Duplismo: Estudo de Caso.
E, por fim, mas não menos importante, as pesquisadoras Dayane Moreno, coordenadora da área de Vendas, e Sheila Torquato Humphreys, voluntária do setor de Atendimento, abordaram a recéxis nas relações
grupocármicas, com os temas Autossuperação da Rejeição e Acertos Grupocármicos: Reciclagens e Reconciliações no Âmbito da Família Nuclear.
É com grande satisfação que o IIPC Curitiba dá continuidade à parceria com a Revista Conscientia
e mantém firme o objetivo de implementar uma cultura gesconológica entre os seus voluntários, pois se verifica que é por meio da grafia das experiências e reciclagens autovivenciadas que a interassistência se projeta
a distância e novos intermissivistas são acessados.
Douglas Herrera Montenegro
Coordenador do Técnico-Científico do IIPC Curitiba
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