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Editorial
Multifacetas do Microuniverso Consciencial
Enfoque. Corroborando o caráter da revista Conscientia de abertismo para o enriquecimento
cosmovisiológico sob múltiplas abordagens do paradigma consciencial, a publicação das pesquisas
de veteranos da Conscienciologia e o incentivo aos neoautores, a presente edição disponibiliza, para
a apreciação dos leitores, 9 trabalhos técnico-científicos desenvolvidos à luz de 8 especialidades:
Assistenciologia, Autorrecinologia, Matesiologia, Grupocarmologia, Paradireitologia, Antidogmatologia, Retrobiografologia e Liderologia.
Instrumentação. O primeiro artigo, da autora Roberta Bouchardet, traz inédito instrumento de
medida para os autopesquisadores aferirem o nível pessoal de prestatividade assistencial. No seu
texto Assistenciograma: Proposta de Instrumento de Medida da Assistencialidade Multidimensional da Consciência estão demonstradas 130 questões concernentes ao desenvolvimento do atributo
da Assistencialidade, primordial para a evolução consciencial.
Ponderação. Polyana Colucci, no trabalho Autossuperação da Apriorismose e Uso da Ponderação na Interassistência, expõe casuística pessoal de reciclagem intraconsciencial (recin) desenvolvida pela crescente utilização de análises atentas e interrassistenciais. Demonstra técnicas aplicadas e resultados obtidos para alcançar a flexibilidade do holopensene pessoal.
Aprendizagem. No artigo Exemplarismo Cosmoético na Mediação da Aprendizagem de Infantes, a pesquisadora Flávia Cerqueira apresenta as principais contribuições da Teoria da Experiência
da Aprendizagem Mediada, do psicólogo romeno Reuven Feuerstein, ampliada pela ótica do Paradigma Consciencial, enfatizando o papel fundamental de pais e educadores enquanto exemplos de
Cosmoética à conscin criança.
Empreendedorismo. Alessandra Serafim escreve sobre a correlação entre o processo de perdão
e a minimização de ressentimentos com a prática de ações empreendedoras evolutivas, observada
em sua vivência pessoal. O seu trabalho, Perdão: Condição favorável ao Empreendedorismo Evolutivo, traz 4 técnicas que a auxiliaram nas recins pessoais e na qualificação da convivialidade.
Perdão. Sob o viés bioenergético, holossomático e multiexistencial, Guilherme Montenegro
analisa o ato de perdoar objetivando esclarecer as consequências desta ação, e também o reflexo da
omissão do perdão. No artigo, Contexto e Requisitos do Perdão: Do Perdão Religioso ao Pré-perdão Assistencial, expõe a aplicação pessoal de técnicas relacionadas ao perdão e ao pré-perdão.
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Autolibertação. Marlene Gontijo Roque, em seu trabalho Conquista da Liberdade Pensênica
Cosmoética através de Recins Paradireitológicas, ilustra reflexões pessoais demonstrando detalhadamente a influência da pensenidade no assédio interconsciencial e propondo o parapsiquismo lúcido e cosmoético, enquanto meio de autolibertação e qualificação assistencial da autopensenidade.
Dogmatismo. Antidogmatologia Esboçante: Análise do Dogmatismo e Identificação dos Resquícios Dogmáticos, de Jacqueline Nahas, amplia o entendimento sobre a manifestação e efeitos
dos dogmas, demonstrando o quanto eles prejudicam a convivialidade sadia. Expõe exemplos de
autovivências miméticas e sugere técnicas propícias à superação e profilaxia de tais atitudes,
Epítetos. Roberto Leimig, ao expor a sua pesquisa seriexológica Humboldt: Análise da Plasticidade pela Antonomásia exemplifica, a partir do estudo das alcunhas recebidas pelo naturalista
germânico Alexander Von Humboldt, a possibilidade do refinamento de autoanálise evolutiva e caracterização do perfil consciencial da personalidade-alvo de pesquisas.
Epicentrismo. Encerrando, apresenta-se o relato de Fátima Fernandes, Qualificação do Epicentrismo na Formação do GPC Recexologia em Belo Horizonte, no qual a autora expõe autovivência que gerou à autora e, agora aos leitores, reflexões sobre a qualidade das interações, decisões em
grupo, efeitos e aprendizados durante o papel momentâneo de liderança assistencial.
Conscienciologia. A análise dos trabalhos que compõem esta edição da revista Conscientia explicita a força recinológica e exemplarista da autopesquisa consciencial, evidenciando a abrangência
de facetas do microuniverso consciencial, sob o foco de abordagem multidisciplinar, salientado nas
8 especialidades da Conscienciologia que os abrange.
Leitores. Esperamos que a apreciação destes trabalhos possa ser proveitosa aos leitores e que os
conteúdos explanados tornem-se referências de aprendizado a todos. Boa leitura.

Nilse Oliveira e Fernanda Schroeder
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