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Editorial
Publicação. Esta edição da Conscientiotherapia é conquista inédita da equipe da
OIC, pois pela primeira vez foi possível publicar um segundo volume da revista no
mesmo ano, tendo em consideração que em março foi lançada uma edição especial.
Deste modo, desde o lançamento em 2012, já são 9 volumes publicados.
Periódico. Para coincidir com o mês de aniversário da OIC, o periódico paracientífico é regularmente publicado em setembro e tem seus trabalhos apresentados diretamente pelos autores ao público na Jornada de Consciencioterapia (11ª este ano), que
ocorre durante a semana de comemoração.
Atual. A presente edição traz neopesquisas autoconsciencioterápicas, um estudo
original da práxis consciencioterápica e uma importante contribuição para o compreemsão da prática da autoconsciencioterapia durante o voluntariado administrativo em IC,
bem como novas entradas do Dicionário Terminológico Multilíngue da Consciencioterapia.
Homologia. Inicia a edição, na seção de Consciencioterapia Clínica, a pesquisa
das consciencioterapeutas Ermânia Ribeiro e Sissi Lopes sobre o tema Homologia
Consciencioterápica. Partindo da análise do verbete de Waldo Vieira sobre homologia
conscienciológica, as autoras apresentam as bases da similitude na manifestação e coliderança das duplas de atendimento em Consciencioterapia.
Comunicação. Na seção Conscienciocentrologia, com o artigo Reativação de
Trafores em Comunicação Conscienciológica, a consciencioterapeuta Flavia Aouar
compartilha sua experiência na aplicação dos traços-forças no setor de Comunicação da
OIC, trazendo diversas dicas autoconsciencioterápicas para que colaboradores das ICs,
desta e de outras áreas do voluntariado conscienciológico, possam replicar o experimento traforista.
Parapsiquismo. Em seguida, abrindo a seção Autoconsciencioterapia, o consciencioterapeuta Gabriel Lara lista 100 medos e descreve o autoenfrentamento de alguns
destes para o Autoposicionamento Lúcido Parapsíquico.
Antiautovitimização. Com o tema Heteroconsciencioterapia aplicada à Autorreciclagem da Pensenidade Autovitimizadora, a evoluciente Gabriela Arantes aborda sua
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vivência, em 3 anos consecutivos, nos atendimentos intensivos em que foi aprofundando os autodiagnósticos, autoenfrentamentos e autossuperações, investindo na reestruturação pensênica até a autorreciclagem intraconsciencial para chegar na pensenidade
antivitimizadora.
Alcoolismo. Em seguida, o voluntário pré-consciencioterapeuta Geraldo Guedes
identifica e descreve breve histórico do alcoolismo, destacando a Autossuperação do
Alcoolismo por meio da Autoconsciencioterapia.
Grafoconsciencioterapia. Em Grafoconsciencioterapia aplicada à Superação da
Mágoa, a evoluciente Liege Trentin apresenta as suas autorreflexões durante e após
o atendimento intensivo na OIC, revelando o valor dos registros consciencioterápicos
e, claramente no seu caso, a expertise intermissivista com a grafia.
Obesidade. Consciencioterapia aplicada à Superação da Obesidade é o tema do
evoluciente Rafael Guimarães, no qual expõe os fatores desencadeantes da compulsão
alimentar e seus efeitos, e como realizou o autoenfrentamento e autossuperação dos
trafares envolvidos.
Abandono. A autora Tenile Vicenzi, demonstrando capacidade técnica pesquisística e autoconsciencioterápica, compartilha com o leitor o tema Síndrome do Abandono:
do Autoafeto ao Heteroafeto as características e manifestações na relação afetiva da
conscin com esta síndrome, destacando sua extrema fragilidade, vulnerabilidade
emocional e angústia decorrente da constante insegurança.
Terminologia. Na seção final, Terminologia Consciencioterápica, são apresentados mais 63 verbetes inéditos do Dicionário Terminológico Multilíngue da Consciencioterapia. A listagem completa dos verbetes pode ser consultada no site http://consciencioterapia.paratecnologia.org/index.php/Página_principal.
Convite. Fica aqui o convite para o leitor afinizado com a Consciencioterapeuticologia, conhecedor do valor interassistencial da publicação da autoexperimentação
autoconsciencioterápica, para enviar seu relato, artigo, estudo de caso ou, até mesmo,
sua resenha consciencioterápica de filme ou livro, de modo a enriquecer o corpus desta
ciência.

Maximiliano Haymann e Sissi Prado Lopes.
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