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Editorial
VI Semana Paracientífica

Esta edição da Conscientia contempla trabalhos incluídos na programação da VI Semana Paracientífica,
no período de 22 a 28 de julho de 2019, evento da agenda integrada da Comunidade Conscienciológica Cos moética Internacional (CCCI) visando incentivar e alavancar o caráter de cientificidade conscienciológica
pelos voluntários das Instituições Conscienciocêtricas (ICs) e Colégios Invisíveis da Conscienciologia
(CICs).
A seguir, apresentamos os 12 artigos publicados. O primeiro deles é tema da Tertúlia Matinal do último
dia do evento, o segundo e terceiro servem de apoio para os Workshops, o quarto e quinto apresentados em
miniconferências durante a semana e os demais em mesas de debate.
Alexandre Zaslavsky faz considerações a respeito do conceito de método científico, tece análises, apre senta exemplos, discorre e introduz elemento de sustentação teática, premissa lógica, técnica principal de
pesquisa e princípio normativo da Conscienciologia no artigo Autoexperimentação Consciencial: O Método
Científico Conscienciológico.
No artigo Revisão Extensiva Aplicada ao Tema Saúde Consciencial, Mariana Schveitzer e Fernanda
Schveitzer ao exporem o trabalho desenvolvido por elas e os resultados alcançados, apresentam técnica para
revisar extensivamente temas de pesquisa exemplificando a utilização de software específico e da ferramenta
Holoserver para a coleta de dados sistematizada sobre determinada temática.
Em Assertividade na Declaração de Designadores Concernentes à Pesquisa Conscienciológica, Nilse
Oliveira aborda a respeito da importância da acuidade ao delinear, elaborar, publicar e divulgar a pesquisa,
estar alinhada ao posicionamento referente ao paradigma consciencial.
Rosane Delgado, no artigo Oficina do Estado Vibracional: Atividade Institucional ofertada como Recurso de Autodomínio Energético explana a sistematização e resultados de pesquisa sobre atividade bioenergética grupal promovida pela Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
No artigo Grupo de Pesquisa Institucional aplicado à Cognopoliologia, assinado pelo máximo de 5 autores-pesquisadores ressaltando os nomes de outros voluntários que também contribuíram para elaborá-lo,
é exposta a metodologia e resultados de atividade institucional de pesquisa projetiva aplicada por equipe de
voluntários-pesquisadores da IC ORTOCOGNITIVUS.
O artigo Paratecnologia Conscienciografológica no Campus CEAEC: Técnica de Auto-otimização Autoral versa sobre estrutura paratecnológica propícia à produção de gescons no Campus da Associação do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia e descreve técnica grafopensênica utilizada pela autora Eliana
Manfroi.
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A autora Ana Seno, no artigo Autopesquisa pela Técnica do Espelhamento Grupal, propõe técnica para
estruturar e otimizar a autopesquisa, autoaprofundamento e qualificação das inter-relações pela comunicação
evolutiva proporcionando grupalidade sadia e produtiva.
Proposta de Método para Elaboração de Código Grupal de Cosmoética para Equipes de Trabalho
a Distância é tema de 5 autores do Colégio Invisível da Paratecnologia. No artigo, acompanhando a descrição, segue exemplo de aplicabilidade do grupo, elucidando a proposição apresentada.
Em Proposta de Técnica para Mensuração dos Autopensenes, a autora Izoé Daysi Pedroso compartilha
técnica aplicada a partir do mapeamento autopensênico da vida cotidiana, visando autovivência contínua da
pensenidade refletida e retilinearidade cosmoética.
No artigo Correlaçóes entre Casos de Clarividência, as autoras Ila Rezende, Jacinta dos Santos e Marta
Ramiro ampliam a compreensão sobre o parafenômeno, relatando e tecendo análises de casuísticas de experiências pessoais.
Repercussões do Acesso ao Holopensene dos Serenões, artigo de Jéssica Laudares, narra e analisa autovivência que caracteriza acesso ao holopensene de consciências no nível do Homo sapiens serenissimus e as
repercussões advindas, encorajando aos leitores para buscar experiências similares.
Douglas Penna, no artigo Utilização de Mapas Causais para Autoanálise Retrocognitiva, explicita ferramenta e metodologia utilizadas para ampliar a discriminação de autoparapercepções, descrevendo casuísti ca pessoal.
Além dos artigos, esta edição traz também 1 Relato, 1 informativo e 8 Resumos.
O relato Trabalho de Publicação da Editares e Parapercepções na Diagramação de Obras da Conscienciologia, escrito por Daniel Ronque, discute experiências pessoais paraperceptivas e fornece visão global
das fases do trabalho da IC EDITARES para a publicação de gescons de pesquisas conscienciológicas.
No Informativo Abordagens de Pesquisa na Associação Internacional para a Evolução da Consciência
(ARACÊ), Ana Seno e Lia Tedesco contextualizam as abordagens pesquisísticas, apresenta a metodologia
utilizada e expõe exemplos de produções paracientíficas desenvolvidas na IC.
Lauisa Barbosa, no resumo Workshop Técnicas de Autopesquisa em Dinâmicas Parapsíquicas, tema de
atividade ministrada no evento da VI Semana Paracientífica, traz uma visão geral sobre a mesma.
Ana Claudia Prado, Elizabeth Rodrigues e Maria Izabel Conceição, autoras de artigo e livro em andamento, e professoras coordenadoras de curso sobre o tema no CEAEC trazem o Resumo Experimento Grupal da Técnica de mais 1 Ano de Vida, discutido em Mesa de Debates no VI Semana Paracientífica.
Em seguida, constam Resumos contendo descrição ICs ASSIPI, CEAEC, CONSCIUS, CONSECUTIVUS, COSMOETHOS e UNIESCON contextualizando o trabalho da área técnico científica e avanços de
pesquisa nas respectivas instituições.
O último Resumo contextualiza sobre I e o II Fórum de Periódicos Conscienciológicos, em 2017e 2018,
visando atualizar o que foi realizado e instigar o debate no Encontro de Editores e III Fórum na VI Semana
Paracientífica.
Desejamos inspiradoras e produtivas pesquisas a você, leitor ou leitora, desta edição da Conscientia.
Nilse Oliveira e Alexandre Zaslavsky
Coordenação do Conselho intercientífico - UNICIN
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