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A EDITORA DA CONSCIENCIOLOGIA
COMPLETA 15 ANOS!

Por Flavio Camargo e Guilherme Kunz
Fundação. A Associação Internacional Editares é a Instituição
Conscienciocêntrica (IC), científica,
educacional,
apolítico-partidária,
sem fins de lucro, independente
e universalista, especializada na edição de obras tarísticas (livros, jornais,
revistas, DVDs, e-books) de divulgação da Ciência Conscienciologia
e respectivas especialidades, fundada por pesquisadores-voluntários,
em 23 de outubro de 2004.
Materialização. A Editares é especialista em publicações, possibilitando que as verpons, as reciclagens
pessoais e grupais, as técnicas conscienciológicas e os manuais institucionais sejam difundidos através das
impressões. Seu trabalho é suprainstitucional, dando suporte intrafísicos
para que voluntários de todas as ICs
possam materializar suas ideias, contribuindo com o autorrevezamento
autoral, cláusula pétrea dos intermissivistas.
Acessibilidade. Os pré-requisitos para uma pessoa se tornar autora da Editares é ser voluntária da
Conscienciologia e a obra ter conteúdo conscienciológico. Isso significa
tornar o autorado acessível a todos
os intermissivistas interessados no
autorrevezamento. A equipe de pareceristas trabalha não só no sentido
de avaliar o status da obra, mas com
uma série de orientações para que
essa obra possa ser publicada, tornando a abordagem traforista com
a intenção de que a publicação favoreça autor e leitor.
Internacionalização. A Editares, em parceria com a ISIC, vem
aumentando o número de obras
traduzidas para o inglês, espanhol,
francês e alemão. Além da tradução,

fundamental para ampliar o número
de leitores, é importantíssimo estarem disponíveis para a venda. Com
o modelo de Print on Demand (PoD)
disponível pela Amazon, qualquer
pessoa na Europa e EUA pode adquirir os livros da editora, sendo que
a entrega na casa do leitor é realizada em cerca de uma semana, a um
custo muito viável.
Distribuição. Um dos maiores gargalos das editoras é a distribuição. Atualmente, os livros da
Conscienciologia estão disponíveis
no Brasil inteiro através da Estante
Virtual, Americanas, Amazon Brasil
e Shopcons. No exterior, são disponibilizados pela Amazon.
Reimpressões. Por meio de
um fundo editorial, a Editares garante a reimpressão da obra sem
custo para o autor. A editora também tem realizado reimpressões das
obras do professor Waldo Vieira, a
exemplo do Léxico de Ortopensatas
e Projeciologia, em 2019. Também estão em fase final de revisão e sendo

encaminhadas para reimpressões as
obras Manual de Redação, 200 Teáticas, 100 Temas da Conscienciologia
e 100 Testes da Conscienciometria.
Sustentabilidade financeira. A política é ter sustentabilidade
financeira, garantindo assim que as
publicações sejam distribuidas no
mundo inteiro. A Editares já está há
4 anos com estabilidade financeira,
conquistando o reconhecimento no
Conselho das ICs como instituição
de grande porte.
Vínculo consciencial. A editora da conscienciologia mantém em
sua equipe editores, pareceristas,
conforistas, revisores ortográficos,
diagramador e capista totalmente
voluntários, permitindo um custo
zero de editoração e, pelo modelo
Print on Demand, custo zero também
de impressão da obra. A Editares trabalha com todas as ICs e vice-versa,
pois os pareceristas, por exemplo,
são especialistas que atuam no voluntariado de diversas instituições
conscienciocêntricas.
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REVISTA GESCONS

A MATURIDADE INVERSORA DA
EDITARES!
Esta edição da revista Gescons retrata a última gestão
da Editora da Conscienciologia com obras publicadas 2018
e 2019 no período que compõem seus 15 anos de fundação. Assim como o conceito de inversão consciencial,
que prevê a maturidade antecipada, a Editares fecha uma
década e meia de um trabalho contínuo e ascendente em
volume de publicações, de vendas e de alcance de suas
obras, motivos vários para que o grupo formado por 15
voluntários possa comemorar.
Sob a liderança de Flavio Camargo e Guilherme Kunz,
a Editares deu passos importantes para consolidar, materializar e ampliar o alcance das verpons conscienciológicas. Nesta terceira edição da revista, contemplamos
lançamentos que somam para um total de 169 obras
publicadas em português. Dessas, 26 foram lançadas em
2018 e 35 em 2019.
Outro número em ascensão é o de traduções, com 30
livros disponíveis em línguas estrangeiras, como mostra
matéria Livros em Inglês colocam a conscienciologia na vitrine do mundo (p. 7). Embalada pela expansão da busca
de informações nos meios online, a Conscienciologia também expande suas verdades relativas de ponta no crescente número de títulos disponíveis em formato e-book,
conforme descrito na matéria Verpons ganham também
o formato de e-book (p. 8).
São conquistas significativas para o grupo de voluntários que leva a sério a tarefa do esclarecimento e a responsabilidade de, com ela, atingir mais conscins e, em

especial, fazer conexão com intermissivistas que ainda
não tomaram conhecimento da Ciência. Neste sentido,
a Editares deu um salto em termos de distribuição das publicações. Agora, além do Shopcons, outras importantes
parcerias com livrarias virtuais, tais como Amazon e Estante Virtual aumentam a abrangência das verpons, como
mostra a matéria (p. 6).
A edição tem ainda a adesão ao modelo print on demand (POD), pelo qual a impressão é feita na hora e no
local mais próximo ao solicitado. Isso significa comprar
um livro na França, por exemplo, e recebê-lo em dois
dias. (p. 7) E não menos importante são os lançamentos
e reedições retratados na revista, indicando que os frutos
das reciclagens, investigações e experiências com base no
paradigma consciencial se ampliam e dão suporte para
a expansão e aprofundamento da Conscienciologia.
Que essa publicação sirva de estímulo aos que têm
ideias na gaveta ou mesmo reflexões na cabeça: a publicação de livros está ao alcance de todos, sem custos e com
o suporte intra e extrafísico
qualificado de uma equipe que não mede esforços
na sua função de ‘amparadora intrafísica de livros
conscienciológicos’. E aí,
vamos publicar?

Milena Mascarenhas e Rosane Amadori
Editoras

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL EDITARES
ANO 3. Nº 3 - Dezembro de 2019 - Foz do Iguaçu - PR
Edição: Milena Mascarenhas e Rosane Amadori
Diagramação: Daniel Ronque | Fotos: Editares
Textos desta edição: Denise Paro, Dulce Daou,
Eliana Manfroi, Eliane Wojslaw, Flavio Camargo,
Guilherme Kunz, Liege Trentin, Meracilde Daroit,
Milena Mascarenhas, Miriam Kunz, Nara Oliveira,
Rosane Amadori

Revisão: Liliane Sakakima
Jornalista Responsável: Rosane Amadori - MTB 8459/RS
Coordenação: Flavio Camargo e Guilherme Kunz
Tiragem: 1 mil exemplares
Impressão: Midiograf
Histórico de publicação
1ª edição - Agosto de 2014
2ª edição - Dezembro de 2017

EDITARES
Av. Felipe Wandscheer, 6200 - Sala 107
Bairro Cognópolis - Foz do Iguaçu - PR
Tel.:+55 (45) 2102-1407
www.editares.org.br
contato@editares.org
Facebook: /editareseditora

5

03

A EDITORA DA CONSCIENCIOLOGIA COMPLETA 15 ANOS

04

A MATURIDADE INVERSORA DA EDITARES

06

EDITARES INOVA ADOTANDO A IMPRESSÃO SOB DEMANDA

07

LIVROS EM INGLÊS COLOCAM A CONSCIENCIOLOGIA NA VITRINE DO MUNDO

08

VERPONS GANHAM TAMBÉM O FORMATO DE E-BOOK

09

A REVISTA HOLOTECOLOGIA TAMBÉM TRAZ O SELO EDITARES

10

GLOSSÁRIO TRADUZ PARA O INGLÊS OS TERMOS ESSENCIAIS DA CONSCIENCIOLOGIA

11

LIVRO ZÉFIRO ESTÁ DISPONÍVEL EM DIFERENTES FORMATOS E IDIOMAS

12

700 EXPERIMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA AGORA EM INGLÊS

14

LÉXICO DE ORTOPENSATAS AMPLIADO PARA 3 VOLUMES

16

HISTÓRIA DO PARAPSIQUISMO É RECORD DE VENDAS

18

REFLEXÕES CONSCIENCIOLÓGICAS SOBRE AUTODESREPRESSÃO

19

VOLUNTARIADO CONSCIENCIOLÓGICO INTERASSISTENCIAL

20

OBRA APROFUNDA NO TEMA DA CONVIVIALIDADE COM OS ANIMAIS

22

UM LIVRO PARA ESTIMULAR AS PROJEÇÕES ASSISTENCIAIS

23

CALEPINO CONSCIENCIOLÓGICO: COLETÂNEA DE APONTAMENTOS PRÓ-EVOLUTIVOS

24

CONSCIENCIOLOGIA TEM SEU PRIMEIRO LANÇAMENTO NO GÊNERO HQ

26

9ª EDIÇÃO DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA COM VERSÃO IMPRESSA

28

ANUÁRIO DA CONSCIENCIOLOGIA

30

CONSCIENCIOLOGIA: BREVE INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA CONSCIÊNCIA

30

DIRETRIZES DA AUTOGESTÃO EXISTENCIAL

31

DECISÕES EVOLUTIVAS

31

MANUAL DA TÉCNICA DA RECÉXIS

32

AUTOFIEX: TEÁTICAS DO OFIEXISTA WALDO VIEIRA

34

CONSCIÊNCIA ANTIDOGMÁTICA

34

COSMOETICOLOGIA EM 500 CITAÇÕES

35

O CÉREBRO ENVELHECE E O PARACÉREBRO ENRIQUECE

35

MANUAL DO ECP2: EXTENSÃO EM CONSCIENCIOLOGIA E PROJECIOLOGIA 2

36

ANTIDESPERDÍCIO AUTORAL

38

OBRAS REIMPRESSAS E REEDITADAS

39

EDITARES 15 ANOS

6

EDITARES INOVA ADOTANDO
A IMPRESSÃO SOB DEMANDA
Sem fronteiras: com adesão
da Editares ao Print on Demand, as
obras conscienciológicas chegam
ao leitor independente da cidade,
país ou continente.
Esse é um exemplo de como o
mercado editorial passou por mudanças tecnológicas, sendo duas
delas

bastante

significativas:

o

e-book e a impressão sob demanda.
A Editares acompanha essa evolução e, depois de investir nos livros
digitais, inovou em 2018 ao possibilitar a publicação de obra sem custo
para o autor, através do sistema de
impressão sob demanda, também
conhecido como PoD (Print on Demand).
Diferente da impressão em gráfica, os livros em PoD são impressos
em quantidades menores, de acordo com a necessidade verificada no
momento, vindo daí a origem do
nome.
Utilizando da plataforma de impressão sob demanda, a Editares
aumenta sua distribuição global alcançando intermissivistas ao redor
do mundo sem restrição de localidade ou quantidade.
Os primeiros livros impressos
em PoD foram obras traduzidas
para o inglês, lançadas no encontro internacional de intermissivistas,
realizado em Estrasburgo (França).

Esta modalidade de impressão permite à Editares e ao autor
se beneficiarem de pelo menos 7 vantagens listadas abaixo, em
ordem alfabética:
1. Armazenamento. Para editora, significa redução dos custos relativos ao armazenamento, tais como o seguro e outros custos de natureza administrativa.
2. Atualização. Uma vez identificada a necessidade de atualização, ampliação ou correção da obra, esta é realizada e disponibilizada para o público em poucos dias.
3. Custo. O autor tem sua obra ofertada publicamente sem
custos, em diversas livrarias, a exemplo da Shopcons, Kunda, Estante Virtual e Amazon.
4. Distribuição. Os livros são disponibilizados nos cinco continentes. Leitores de diversas nacionalidades e línguas podem acessar a obra.
5. Frete. Independente da localidade do leitor, o livro chega
com menor custo de frete, pois será impresso na unidade mais próxima da sua residência.
6. Sustentabilidade. Esta modalidade de impressão diminui
o impacto ambiental pois utiliza recursos naturais somente quando
necessário.
7. Tiragem. O autor que opta em publicar também por esta
modalidade não terá seu livro esgotado, pois a tiragem ou a impressão ocorrerá sempre que existir demanda de leitores.
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LIVROS EM

INGLÊS

COLOCAM

CONSCIENCIOLOGIA
NA VITRINE DO MUNDO

A

Por Denise Paro

Editares amplia publicações em outros idiomas e contribui para
internacionalização da Conscienciologia
No ritmo da expansão internacional,
a Editares ampliou a oferta de livros em
diferentes idiomas. Atualmente, a editora tem 17 livros traduzidos para o inglês,
11 para o espanhol e um para o alemão.
A publicação das obras ganhou força em 2018 quando ocorreu o I Encontro
de Intermissivistas, realizado na cidade
francesa de Estrasburgo, fronteira com
a Alemanha. Durante o evento, a Editares lançou sete obras em inglês de diversos autores.
No mesmo ano, a editora já havia disponibilizado, na versão e-book, o tratado
700 Experimentos da Conscienciologia,
do autor Waldo Vieira, também no
idioma inglês. Com os lançamentos,
o número de livros traduzidos aumentou de oito para 17 em um período de
dois anos. A partir de 2020, novos títulos serão lançados, com destaque para
o idioma espanhol.
A oferta da tecnologia print on demand (PoD) no mercado editorial facilitou a publicação das obras e ampliou
as possibilidades de comercialização. Os
livros passaram a ser vendidos na plataforma da Amazon.com, conforme a demanda dos leitores, dispensando deste
modo a necessidade da editora deixar
exemplares em estoque físico.
Para adquirir as obras, o leitor de
qualquer país faz a solicitação pelo site
da Amazon e recebe o exemplar em
casa. Além das edições print on demand,
há títulos traduzidos disponíveis na
Amazon e em outras plataformas na versão e-book.

Traduções
O trabalho de tradução é possível
graças à atuação dos voluntários da pré-IC Interassistantial Services for the Internationalization of Conscientiology (ISIC).
Um dos trabalhos mais árduos já feitos
foi a tradução e revisão do Tratado 700
Experimentos para o inglês, que levou
cerca de 14 anos.
A tradução de uma obra conscienciológica para outros idiomas fortalece
as bases científicas da Conscienciologia
e abre portas para cursos e atividades no
exterior ou na modalidade EAD.
Um exemplo é o da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (Conscius). Após a publicação do livro Conscientiogram, de Waldo
Vieira, em 2018, foi possível à instituição
ofertar os cursos Conscin Cobaia e Conscienciograma sem Drama em inglês, em
itinerâncias e no sistema EAD, e acessar
alunos de outros países, entre eles de
Porto Rico.
“A tradução para o inglês permite
fazer conexão com colegas intermissivistas de outros países, transpõe fronteiras
e barreiras. Isso nos possibilita atender
colegas e pensarmos de modo amplo
nossas relações e nosso trabalho de maxiproéxis grupal”, destaca a professora
e voluntária da Conscius, Luimara Schmit.
TRADUÇÕES DE LIVROS
17
para o inglês
11
para o espanhol
01
para o alemão
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Lançamentos em Estrasburgo impulsionaram' Editares no mercado internacional
O I Encontro de Intermissivistas em Estrasburgo mostrou a força da Editares no mercado internacional. Oito livros no idioma inglês foram lançados em uma cerimônia
realizada no dia 10 de novembro de 2018, com a presença de diversos autores.
Para consolidar os lançamentos, a Editares contou
com o primoroso trabalho da equipe de tradutores da
ISIC e, para garantir a logística de distribuição dos livros
na Europa, a editora recorreu ao sistema de print on demand (PoD). A partir de um pedido feito na Amazon, os
livros foram entregues no hotel do evento!
No total, foram vendidos 142 exemplares em inglês.
Além de livros em inglês, a Editora disponibilizou títulos
em português que despertaram interesse nos brasileiros
residentes no exterior e se esgotaram rapidamente no
estande, bastante movimentado durante todo o evento.
Também foram doados um kit de livros em inglês
para ser distribuído na Finlândia, dois kits destinados a
Alemanha e um para os Estados Unidos. Outros exem-

plares foram distribuídos por voluntários em bibliotecas
e universidades.
O trabalho teve apoio da equipe editorial e de dois
voluntários que se deslocaram ao evento arcando com
o custo das próprias passagens e despesas. Para fomentar
a divulgação nas redes, a Editares viabilizou a produção
de 5 vídeos no idioma inglês com autores e voluntários.
OBRAS LANÇADAS
Consciential Antiwastage
Eliana Manfroi
Cons – Understanding our
Flávio Monteiro
Evolution
e Pedro Marcelino
Consciential Hygiene
Eduardo Martins
Conscientiogram
Waldo Vieira
Parapsychism in Childhood
Lilian Zolet
Zephyrus
Mabel Teles
The English-Portuguese Glossary
Eliane Wojslaw - org.
of Essential Conscientioloy Terms
700 Experiments
Waldo Vieira

VERPONS GANHAM TAMBÉM O
FORMATO DE E-BOOK
Por Rosane Amadori
Na esteira das inovações que acompanham as transformações do mercado
editorial, a Editares também investiu na
oferta de obras conscienciológicas no
formato e-book. Atualmente, 31 títulos
do portfólio de obras da ciência da consciência estão disponíveis para serem
acessados no suporte eletrônico, sendo
que quatro foram lançados este ano.
Dos livros conscienciológicos disponíveis neste formato, seis estão em
inglês, dois em espanhol e um em alemão. Os demais, em português. O livro
eletrônico pode ser adquirido nas livrarias virtuais, da mesma forma que os impressos.

Desde abril de 2016, quando o formato passou a ser comercializado pela
Bookwire, até agosto de 2019, 1.209
exemplares de obras conscienciológicas
em e-book foram comercializados. Nos
últimos meses, a média de vendas é de
29 exemplares por mês.
E-book é abreviação do inglês eletronic book, o formato digital que pode
ser lido por meio de aparelho portátil
chamado Ebook Reader, um dispositivo
especifico para a leitura do livro digital.
Porém, as obras também podem ser
acessadas pelo computador, Ipad, tablet
e smartphone.
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REVISTA HOLOTECOLOGIA
TAMBÉM TRAZ O

SELO EDITARES
Por Nara Oliveira

A edição n° 3 da Revista Holotecologia, periódico do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia - CEAEC,
lançada em novembro de 2018, consolida a parceria entre CEAEC e Editares na editoração, publicação e distribuição da revista.
A Holotecologia é uma revista institucional, bianual,
que tem por objetivo disseminar a produção científico-cultural da Conscienciologia resultante da aplicação da
Holotecologia nas pesquisas, com vistas à Cosmovisiologia.
Todos os números da revista,
desde a sua implantação, contam com o apoio da Associação
Internacional para Expansão da
Conscienciologia – AIEC, instituição responsável pela construção
da futura sede principal do Megacentro Cultural Holoteca.
A entrevista com o professor
Waldo Vieira, denominada ‘Uma
percepção Cosmovisiológica do
Mundo’, ocupa as primeiras páginas da edição n° 1 (2013), seguida
de mais uma entrevista, 15 artigos
e duas resenhas, escritos por 15
autores ao longo de 10 seções, distribuídas em 178 páginas. A edição
de lançamento apresenta o projeto Megacentro Cultural Holoteca
e a ênfase recai sobre as temáticas Enciclopediologia
e Lexicologia.
A edição histórica n° 2, publicada em 2015, comemorativa das duas décadas de Conscienciologia em Foz
do Iguaçu, sintetiza em 36 páginas do Especial CEAEC
a trajetória pioneira de Waldo Vieira, do Campus CEAEC
e da Cognópolis. A revista traz uma entrevista, 1 foto-

documentário e 20 artigos, escritos por 24 autores ao
longo de 8 seções, distribuídas em 190 páginas.
O n° 3 da Revista Holotecologia coloca o acento no
patrimônio cultural. Nesse sentido, o artigo especial
desta edição é sobre o Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Portugal. Em 28 páginas, o escritor português
António de Souza e Silva registra a trajetória deste que
é um dos arquivos mais antigos da história, com mais
de 600 anos. A revista reúne ainda 18 artigos, escritos
por 24 autores ao longo de 4 seções, distribuídas em
204 páginas.
A terceira edição é resultado
de uma revisão de diretrizes editoriais. A revista busca a especificidade da Holotecologia, privilegiando
a Museologia e a Bibliologia; incentiva a abordagem cosmovisiológica no tratamento detalhista e
exaustivo dos temas no que diz
respeito à diversidade de fontes
de investigação científica (livros,
objetos, imagens, registros sonoros, espaços, pessoas, monumentos); propõe uma linguagem acessível ao público em geral e elege
um design pertinente que acentue
a estética do texto conscienciológico, conjugando linguagem visual e textual.
A revisão editorial assinala o amadurecimento da
Revista Holotecologia e as atuais diretrizes espelham o
alinhamento com os propósitos e compromissos editoriais do CEAEC e da Editares. Contar com a expertise da
Editares é um grande passo na profissionalização das
ações de difusão das produções científico-culturais da
Holoteca do CEAEC.
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GLOSSÁRIO TRADUZ
PARA O INGLÊS

OS TERMOS ESSENCIAIS DA CONSCIENCIOLOGIA
Por Eliane Wojslaw

Aquela premissa de dizer que o primeiro assistido com
a escrita de uma obra é o próprio autor é verdadeira e pôde
ser constatada pelos organizadores do The English-Portuguese
Glossary of Essential Conscientiology Terms - Glossário InglêsPortuguês de Termos Essenciais da Conscienciologia.

Sempre envolvidos com as traduções conscienciológicas, os autores Eliane Wojslaw, Jaclyn Cowen, Liliana
Alexandre e Jeﬀrey Lloyd coletaram termos de todos os
tratados, obras e glossários conscienciológicos, buscando chegar ao melhor consenso tradutório para cada
termo que foi debatido exaustivamente entre tradutores experientes, os quais são docentes
de Conscienciologia e falantes nativos
do idioma.
Esta obra lexicográfica bilíngue reúne os 600 termos basilares
da
Conscienciologia,
110
especialidades
com
a grafia atualizada (e algumas definições inéditas que ainda não haviam
sido definidas), variantes em uso e em
desuso, plurais e alguns quadros sinópticos de conceitos, tudo em inglês
e em português.
Este trabalho foi produzido
a partir da crescente expansão internacional da
Conscienciologia e da necessidade de se oferecer aos
pesquisadores, professores, tradutores e intermissivistas
uma compilação oficial dos conceitos da Ciência. Como
o inglês é a língua franca internacional, o foco inicial
da obra foi a língua inglesa. Porém, o resultado foi tão
positivo que a equipe decidiu publicá-la também em

português, produzindo-se assim uma “obra espelho”:
o que tem em inglês também tem em português.
O Glossary é uma obra oficial do Conselho Internacional de Neologística e Terminologia da Conscienciologia
- CINEO, conselho permanente da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais
- UNICIN. Foi produzida dentro do Holociclo – útero de ideias mentaissomáticas,
localizado no Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia – CEAEC. Contou com
revisões detalhistas e exaustivas de Djalma
Fonseca, Augusto Freire e Pedro Fernandes (na 2ª. edição).
“O mais difícil foi produzir termos em
inglês que permitissem a construção de
cognatos, como é de praxe nesta terminologia. Por exemplo, o termo weaktrait
(trafar) e strongtrait (trafor) permitem a
construção dos cognatos weaktratology
(Trafarologia), weaktraitological (trafarológico); weaktraitist (trafarístico) e assim por diante”, afirma Eliane Wojslaw, uma das organizadoras.
O Glossário é obra de referência que deve estar presente nas mesas de estudo dos estudiosos e escritores da Conscienciologia para consultas tanto em inglês
quanto em português. Em breve, teremos a obra tam-
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LIVRO ZÉFIRO

ESTÁ DISPONÍVEL EM DIFERENTES FORMATOS E IDIOMAS

Milena Mascarenhas
entrevista Mabel Teles

O livro Zéfiro é o exemplo de obra da Editares disponível em diferentes
formatos. Atualmente, pode ser encontrado no formato físico, e-book e print
on demand, sendo vendido no mundo inteiro em português e inglês e, logo,
em espanhol; também está em tratativa para tradução em romeno.Para
entender melhor as repercussões desse processo, convidamos a autora Mabel
Teles para responder algumas perguntas relativas à obra de Zéfiro.

1. Quais as implicações para os intermissivistas espalhados pelo mundo em ter contato com a
obra Zéfiro?
Primeiro é bom enfatizar que a consciex Zéfiro foi
uma das grandes responsáveis pela aglutinação e esclarecimento dos intermissivistas no último período
intermissivo, encaminhando-os inclusive, em alguns
casos, para o Curso Intermissivo. E posteriormente, esta
mesma consciência, já então ressomada com o nome
de Waldo Vieira, foi a maior responsável
pela reaglutinação destes mesmos intermissivistas na dimensão intrafísica. Logo,
conhecer a trajetória de Zéfiro, é, de certa
forma, descortinar parte do próprio percurso evolutivo, pelo menos no tocante
ao último período intermissivo. Isso sem
considerar aqueles intermissivistas que
estiveram com Zéfiro ressomado em retrovidas relatadas no livro e que podem
se beneficiar da leitura, no sentido de disparar ﬂashes ou vislumbres retrocognitivos, quando não a retrocognição integral.
E facilita muito aos intermissivistas estrangeiros o fato
do livro Zéfiro já ter sido publicado no idioma inglês,
além do português, e de estar disponível nas versões
impressas e digitais.
2. Qual o efeito que o livro Zéfiro pode propiciar em um neoleitor da Conscienciologia?

Entendendo ser este neoleitor ainda jejuno em relação aos conceitos conscienciológicos, penso que o
acesso à obra pode ajudá-lo, primeiramente, a ter noções dos fundamentos do paradigma consciencial, especialmente da realidade seriexológica e multidimensional da consciência. O estudo de caso Zéfiro explicita
com propriedade a interdimensionalidade e a continuidade da consciência em outros corpos e experiências
humanas.
3. O livro é um excelente caso de
Paraidentidade. Como você sugere
que o leitor utilize a obra para a pesquisa associada à identidade extra?
A paraidentidade ou identidade-extra é neoverpon ainda pouco estudada
teaticamente, inclusive nos ambientes
conscienciológicos, em função do caráter transcendente do tema. O livro, a
partir do estudo da consciex Zéfiro, contribui no sentido de apresentar alguns
fundamentos básicos deste neoconceito,
abrindo caminho para futuras pesquisas na área. Com
o tempo e o amadurecimento da autopesquisa seriexológica entre os intermissivistas, é possível que novas hipóteses de paraidentidade intermissiva surjam nos ambientes conscienciológicos, dando assim continuidade
às pesquisas teáticas sobre o tema.
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700 EXPERIMENTOS DA
CONSCIENCIOLOGIA
AGORA EM INGLÊS

Milena Mascarenhas
entrevista Jeffrey Lloyd

Lançado em 1994, o tratado que fundamenta a ciência da
consciência agora pode ser encontrado em inglês. Um trabalho
realizado pela Editares em parceria com a Interassistential
Services for the Internationalization of Conscientiology ISIC traduz o 700 Experimentos da Conscienciologia para
uma das línguas mais faladas do Planeta. Um esforço para
colocar as verpons conscienciológicas ao alcance de conscins
intermissivistas e autopesquisadoras do mundo inteiro.

1. O que o motivou a traduzir o 700 Experimentos da
Conscienciologia?
Eu estava sentado na sala de aula do IIPC em Londres, em 2000, sozinho.
O sol entrava pela janela, eu olhava para a estante de livros e o 700 Experimentos da Conscienciologia estava meio radiante naquele momento. Lembro-me de pensar que seria ótimo se este livro pudesse ser encontrado em
inglês. Foi a primeira vez que pensei na possibilidade. À medida que passei
a ter mais experiências na Conscienciologia visitei o campus CEAEC, conheci
o professor Waldo Vieira e comecei a apreciar a profundidade e a importância do trabalho interassistencial sendo feito. Em 2003, comecei a trabalhar na
tradução de maneira dedicada, junto com um grupo de pessoas interessadas.
2. Quais foram as experiências que você viveu na tradução do
700?
Aprendi que a tradução era um trafor ocioso meu. Aprendi o incrível valor
de pessoas confiáveis e disponíveis em grandes projetos como este. Aprendi que um projeto como esse tem que ser sua prioridade número 1 de voluntariado para que chegue a uma conclusão bem-sucedida. Aprendi a ser
compreensivo sobre os limites que todos nós temos. Aprendi uma técnica
simples, mas eficaz para desassediar meu espaço de trabalho. Trabalhei das
5h às 6h30, todos os dias da semana, e não me levantava da cadeira durante
esse tempo. Mantinha caneta e papel ao meu lado para anotar as tarefas ‘ur-
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gentes a fazer’ que me vinham a cabeça durante esse
período.
Aprendi a traduzir neologismos para o inglês e
formulei uma metodologia que foi posteriormente
adotada e ampliada pelo Conselho Internacional da
Neologística - CINEO.
Aprendi a abrir minha mão da ‘propriedade’ de
um projeto o suficiente para permitir que mais pessoas se envolvessem nele.
Também identifiquei pessoas que contribuíram
com seu tempo, energia e habilidades em momentos
críticos para garantir que o projeto continuasse. Eles
e os amparadores sabem quem são e tais esforços
nunca serão esquecidos. Finalmente, aprendi que tenho um alto nível de persistência e muito amparo.
3) Quais os passos para traduzir uma obra
conscienciológica? Qual o papel da ISIC neste
processo?
Desde 2015, após o convite da Sandra Tornieri,
gestora da Editares nesse período, a ISIC gerencia o
processo das traduções de livro da Editares.
Para traduzir um livro de maneira voluntária, normalmente alocamos uma pessoa disposta a traduzi-lo, ela assina um contrato de cessão de direitos para
a Editares, depois passamos o original junto com material de apoio, como glossários, por exemplo. Após o
trabalho realizado passamos para a revisão.
Como a tradução é tipicamente um projeto de
médio prazo e amplamente anônimo, a ISIC não estabelece prazos, pois se espera que o tradutor ou revisor tenha comprometimento e gerencie seu próprio
tempo, entregando o trabalho o mais rápido possível,
equilibrando outras demandas da vida e do voluntariado.
Atualmente, estamos procurando pessoas nativas
para serem coordenadores de idiomas, responsáveis
por gerenciar e organizar o trabalho de tradução que
está sendo feito para um idioma específico.
4) Quais os desafios da tradução e qual o papel dos tradutores na disseminação dos conceitos conscienciológicos?
O maior desafio é persistir, ver o trabalho sendo
finalizado, cumprindo a responsabilidade assumida.
Muitas pessoas falham em entregar o que tecnicamente têm a capacidade de fazer. Outro, é estabelecer consistência no trabalho e fazer a revisão mais de
uma vez.
Sem tradutores, escritos ou verbais, eu não estaria
aqui respondendo a essa entrevista, a semana internacional (2019) que tivemos na Cognópolis não teria
acontecido, as milhares de pessoas assistidas pelo
conhecimento da Conscienciologia não teriam sidas
atingidas.
Os tradutores estão estendendo os limites dentro

dos quais o conhecimento conscienciológico pode
ser disseminado.
A tradução é, talvez, a tarefa quintessencial que
representa o universalismo na prática. Adaptando
uma citação de Edmond Cary, podemos dizer que os
tradutores trabalham para eliminar as diferenças que
diferentes idiomas impõem. Os tradutores constroem
pontes entre nações, raças, culturas, continentes e linhas de conhecimento.
5) Atualmente, o 700 Conscientiology Experiments está disponível para venda no mundo
inteiro no formato e-book, na plataforma da
Amazon. Qual o impacto nos intermissivistas
que ressomaram em diferentes lugares do mundo e que agora podem acessar essa obra?
Quando o Projeciologia foi lançado em inglês
(2002), lembro-me do professor Waldo dizendo como
agora milhares de intermissivistas poderiam ser ressomados porque esse livro estava disponível em inglês. Espero que a publicação do 700 Experimentos
da Conscienciologia em inglês permita um resultado
semelhante.
Mesmo que isso não aconteça, é um bom consolo saber que o trabalho está disponível para aqueles
que precisam e querem e para todos os intermissivistas ressomados, o que agora devem estar na adolescência, e não só têm Projeciologia, mas também o
700 Experimentos de Conscienciologia para ler, junto
com outros 16 livros de conscienciologia em inglês e
outros a caminho.
Mas, por mais feliz que seja essa situação, seria
omissão deficitária se eu não dissesse que acho que
precisamos ter o livro impresso, para ter em bibliotecas públicas e privadas, em todos os serenáriuns e
os laboratórios do CEAEC, em todas instituições conscienciológicas e em muitas casas de pesquisadores.
Este é um passo importante que devemos dar para
fixar essas ideias mais permanentemente em tantas
culturas, países e continentes, tanto quanto possível.
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LÉXICO DE
ORTOPENSATAS

AMPLIADO PARA 3 VOLUMES

Milena Mascarenhas
entrevista Everton Santos
O Editor responsável por essa tarefa é o Everton
Santos, por isso convidamos para esta entrevista
para entender o resultado deste trabalho.
Última obra publicada de Waldo Vieira, o Léxico de Ortopensatas foi
ampliado, passando de 2 para 3 tomos. Realizada depois da dessoma do
precursor da Conscienciologia, a ampliação inseriu 1.042 novos verbetes,
diversidade que amplia a oferta de tema de estudos desta que foi considerada pelo autor sua obra prima.
1. Estamos na segunda edição do Léxico de Ortopensatas e
você contribuiu na inserção de novas pensatas elaboradas pelo
professor Waldo Vieira, ampliando a obra. Poderia contextualizar
esse processo?
O Professor Waldo Vieira deixou orientações claras a serem seguidas
no caso de sua dessoma: o conteúdo do Léxico de Ortopensatas, acrescentado das novas pensatas por ele redigidas, deveria ser dividido em 3
volumes com aproximadamente 700 páginas cada. Ao conteúdo original
(6.476 verbetes, 20.800 pensatas e 1.800 páginas) foram somados 1.042
verbetes, 4.383 pensatas e 284 páginas, constituindo os seguintes totais:
7.518 verbetes, 25.183 pensatas e 2.084 páginas.
2. Quais são os benefícios dos leitores ao adentrar nessa obra?
O LO é uma obra megapanorâmica e abrangente que, independente
da área ou da diversidade de temas de estudo dos pesquisadores, oferece
fontes que contribuirão para ampliação das pesquisas. Trata-se da síntese
de temas já publicados, complementares e explicitativos e também inéditos não desenvolvidos em outras obras do professor Waldo Vieira, com
“a intenção de alcançar as autorreflexões dos intermissivistas veteranos”.
A publicação expõe as pesquisas do autor nas comunexes em geral, ao
modo de caderno pessoal de parapesquisas de campo.
3. Quais conteúdos do Léxico relaciona-se com a ampliação
dos conceitos conscienciológicos?
Devido à extensão da obra, torna-se difícil responder especificamente.
De modo geral, pode-se dizer que praticamente todo o conteúdo significa um olhar diverso, complementar, analítico ou inusitado e, portanto,
expansivo quanto aos conceitos da Conscienciologia, por exemplo, dentre
muitos outros, aspectos da Somatologia (alimentação) e da Paracerebrologia. Buscando expor uma visão mais abrangente, destacam-se a seguir,
os 40 verbetes mais explorados pelo autor – com aproximadamente 3
páginas ou mais –, listados em ordem alfabética e agrupados em ordem
crescente de páginas (de 3 a 3,5; de 4 a 4,5; e acima de 5):

“

OBJETIVO
MAIS IMPORTANTE QUE
A NOSSA ORIGEM É O
NOSSO OBJETIVO.

”

(Léxico de Ortopensatas)
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40 verbetes mais explorados pelo autor

“

CÁPSULA

Autocognição

3

Tares

3,5

Autoparapsiquismo

3

Tempo

3,5

Autotransafetividade

3

Amizade

4

CI

3

Comunex

4

Ciência

3

Intermissivista

4

CL

3

Livro

4

Consciência

3

Macrossoma

4

Conscienciografia

3,5

Ofiex

4

Evoluciologia

3,5

Sabedoria

4

Família

3

Tenepes

Holopensene

3

Transafetividade

4

Verdade

4

3

Assistencialidade

5

3,5

Conscienciologia

5

Autodiscernimento

5

Parapsiquismo

5

Ignorância
Interassistencialidade

O LIVRO É PRODUTO DE
SUA ÉPOCA, OU DO SEU
ZEITGEIST, CONTUDO,

Neoverpon
Pensatas

3,5

3

SE PORTA ALGUMA LUZ,

Perdão

CONSEGUE SE IRRADIAR

Pré-Intermissiologia

3

Vida

5

Serenão

3

Assistência

6

Serenologia

3

Evolução

6

Sincronicidade

3

Memória

7

PARA A POSTERIDADE. AÍ
ENCONTRAMOS A RAZÃO
DE TRABALHARMOS COM
OS AUTORREVEZAMENTOS
MULTIEXISTENCIAIS,
FAZENDO DA OBRA
ESCRITA, A CÁPSULA
DO TEMPO EVOLUTIVO
PESSOAL.

”

(Léxico de Ortopensatas)

3,5

4,5

4. Como você avalia o Léxico no contexto das obras conscienciológicas?
O Léxico de Ortopensatas é o livro das autovivências conscienciológicas,
humanas e parapsíquicas, síntese da autopensenidade ou Holofilosofia da
vida multidimensional do professor Waldo Vieira, obra pessoal com perspectiva pangráfica maior. É o resultado do “inventário pessoal de anotações
conscienciológicas, construído através das últimas 6 décadas de estudos
contínuos das manifestações conscienciais, com atenção especial às paraperceptibilidades”.
O LO se destaca das obras do autor em uma série de aspectos, tanto
no conteúdo quanto na forma. É uma obra aparentemente mais solta no
estilo, normas e fórmulas, mesmo tendo adotado “a organização criteriosa
da uniformidade sistemática da Fraseologia e das enumerações dos conceitos” e terem sido seguidos 120 procedimentos técnicos lexicográficos para
compor a estilística esclarecedora.
A generosa produção apresenta desde pensatas curtas (megapensenes
trivocabulares) até outras mais complexas e extensas (até 10 linhas), nas quais
expõe profundas reflexões multidimensionais, multiexistenciais ou epistemológicas, bem como ensaios quase poéticos, evidenciando a diversidade
da vultosa performance do autor enquanto escritor e pensador polímata.
O professor Waldo Vieira fechou com chave de ouro seu ciclo de produção nesta existência com o Léxico de Ortopensatas, considerada por ele
sua obra-prima.
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HISTÓRIA DO
PARAPSIQUISMO
É RECORD DE VENDAS

Milena Mascarenhas
entrevista João R. Schneider
1. Qual foi a motivação para a escrita do livro História do
Parapsiquismo?
O nome do livro é História do Parapsiquismo e esses dois temas são
caros para mim desde a infância. Sempre li muito sobre ambos e tive muito interesse. Quando me tornei pesquisador, fui atrás de obras completas
e que sistematizassem o histórico da evolução do pensamento e cultura
parapsíquicas na história humana e não encontrei um livro que me satisfizesse plenamente. Então, trabalhei para escrevê-lo.

“

UNIVERSALIDADE
O PARAPSIQUISMO
É HABILIDADE HUMANA
UNIVERSAL, ENCONTRADA
EM QUALQUER
AGRUPAMENTO HUMANO.
INSISTIR EM CONSIDERÁ-LO
FANTASIA É INÚTIL DIANTE
DOS FATOS.

”

(História do Parapsiquismo)

2. Você explora diferentes grupos do passado, o que deve ter
provocado muitas evocações. Como lidou com elas?
Desde que fazemos os primeiros cursos em Conscienciologia nos é
ensinado, teoricamente, que toda pesquisa possui componentes multidimensionais e que envolve diversos níveis de evocação. Mas quando comecei a escrever a obra, esse conhecimento se tornou muito concreto
para mim.
Não posso dizer que lidei sempre bem com isso tudo, até porque foi
um processo de aprendizado por tentativa e erro. Sustentar a escrita de
uma obra, mantendo elevado nível de iscagem com equilíbrio e lucidez,
enquanto em paralelo há responsabilidade de desempenhar atividade
profissional que exige alto rendimento, é um grande desafio. Evocar todo
o mundo e manter meu trabalho em paralelo foi, sem dúvida, o maior
desafio do período.
O que tentei fazer para aliviar a pressão foi utilizar a tenepes e adotar
procedimentos de auto-organização. Procurei compartimentar a rotina na
tentativa de minimizar a contaminação das pressões de uma atividade na
outra. De outro modo, acredito que não conseguiria.
Estando no trabalho, me concentrava apenas nele. Mas quando chegava, depois das 18h, eu sentava, trabalhava minhas energias, reduzia minha aceleração e fazia uma lista de pendências para o dia seguinte. Depois
disso, não mexia mais com a atividade profissional, nem mesmo atendia
ao telefone. Anotava qualquer outra ideia relacionada que aparecia e só
me preocupava com ela no dia seguinte. Nos horários em que escrevia
(diariamente, das 4h às 7h da manhã, e aos sábados e domingos), não me
envolvia com nenhum outro assunto.
Não seria verdade se eu falasse que consegui manter o equilíbrio o
tempo todo, mas o fato de o livro estar publicado é sinal de que pelo menos uma parte do plano deu certo.
3. Quais técnicas foram aplicadas para escrever o livro?
Parti das técnicas que nos foram ensinadas pelo professor Waldo, pois
eram a referência que tinha. Com o tempo fui adaptando às minhas particularidades, rotina e temperamento.
Criei um banco de dados no computador onde fichava e escrevia as
impressões sobre todos os livros que lia em meio digital, o que facilitou
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muito a compilação posterior dos dados. Criei uma série de planilhas em
Excel, onde organizei os livros por fenômenos e por principais sensitivos.
Em paralelo, criei banco de registros das minhas sinaléticas que me foi
muito útil ao longo do processo.
Na base da tentativa e erro, também desenvolvi uma chapa, uma fórmula formal, que usei para desenvolver, organizar e sistematizar os capítulos, na tentativa de não deixar informações importantes omissas em
alguns deles.
Mas no geral, meu parâmetro e referência para escrever o livro sempre foi o Projeciologia. Considero esse um livro modelo de excelência em
cientificidade e considero que seria muito importante para o desenvolvimento da ciência que vários outros como ele sejam escritos.
4. Quais percepções extrafísicas na pesquisa e escrita?
Do ponto de vista particular, o trabalho do livro ajudou muito a amadurecer e construir uma visão razoável do meu processo multiexistencial.
Tenho algumas hipóteses pessoais mais consistentes e outras ainda iniciais, mas consegui, ao longo de todos esses anos, realizar um bom mapeamento sobre o meu rastro evolutivo.
Aprendi muito também no convívio diário com os amparadores de
função e com as permanentes atividades de desassédio envolvidas. Todo
o processo foi permeado por experiências parapsíquicas, pois cada capítulo e grupo estudado foi um mundo diferente que gerou efeitos e fenômenos distintos. Mas fazer os relatos detalhados delas dariam um novo
livro.
5. A sua obra foi lida, estudada e debatida no Programa de
Aceleração da Erudição – PAE, coordenado pela Reaprendentia.
Como foi para você ter pesquisadores estudando e apresentando
o seu livro?
Foi uma experiência ao mesmo tempo gratificante e curiosa. Eu ajudei
a organizar a primeira turma do PAE há mais de 10 anos, sou professor
constante do programa e um fã declarado. Mas ver aulas e dar aulas sobre
o meu livro foi uma experiência diferente. Tanto para mim, quanto para a
turma, a experiência foi muito legal. Acho que todos aproveitamos muito.
6. Uma singularidade da sua obra foi a rápida venda do livro.
Em pouco mais de 6 meses estava esgotado as primeiras 1.000
impressões e foi realizada nova tiragem. Quais as suas percepções em relação a recepção da obra?
A demanda pela obra está realmente muito legal pois fiz o lançamento em várias cidades. Mas nem sempre foi assim. Quando iniciei as pesquisas, em 2004, parcela do nosso povo não recebia muito bem o tema,
dizendo que estudar história era perda de tempo, não era autopesquisa,
e por isso, não era tema prioritário. Mas felizmente, com o passar do tempo, essa visão mudou e hoje é um tema de interesse de vários pesquisadores. Atualmente, temos ótimos professores realizando pesquisas em
áreas correlatas.
Outro fator que considero ter influência nas vendas foi o tempo que
levei para publicá-la. Durante todo esse tempo, dei vários cursos sobre
a História do Parapsiquismo em todo o Brasil e em Portugal e fomos criando massa crítica sobre o assunto. Nesse período, foram incontáveis os colegas que me procuraram para cobrar o lançamento do livro.
Acredito que as vendas também sejam reflexo da demanda reprimida
e expectativa de lançamento criada ao longo dos anos. Por fim, acredito
que o boca a boca sobre a obra seja outro fator importante. Sem falsa
modéstia, o trabalho está bem completo e exaustivo, sendo importante
ferramenta para nossos professores e pesquisadores.

“

RELIGIÕES
PRATICAMENTE
TODA RELIGIÃO FOI
DESENVOLVIDA A PARTIR
DA INTERPRETAÇÃO
DE EXPERIÊNCIAS
PARAPSÍQUICAS. A
HIPÓTESE DE ERRO
PARAPSÍQUICO
DEMONSTRA COMO
A FALTA DE VISÃO DE
CONJUNTO, COMPREENSÃO
E ENTENDIMENTO SOBRE
OS FENÔMENOS, MUITAS
VEZES SOMADOS À
VAIDADE, CARÊNCIA
OU MEGALOMANIA,
CONTRIBUÍRAM PARA
GRANDES ERROS.

”

(História do Parapsiquismo)
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REFLEXÕES
CONSCIENCIOLÓGICAS
SOBRE AUTODESREPRESSÃO
Por Liege Trentin

O tema do livro Autodesrepressão: reﬂexões conscienciológicas, de
Rosa Nader, é apreciado por todas as
pessoas desde o primeiro contato,
porém com distintas opiniões. Algumas consideram que irá ajudá-las; outras declaram não ter necessidade de trabalhar esse assunto
e recomendam aos que têm dificuldades em suas manifestações. No
entanto, o prefácio da professora Kátia Arakaki gera perplexidade ao finalizar com
a
premissa:
“Se ainda
não é

Consciex Livre, este livro é indicado
para você!”
Ao receber a prescrição para
pesquisar e escrever sobre autodesrepressão, a autora posicionou-se
sem hesitar. Pôs “mãos à obra-prima”, mesmo desconhecendo a dimensão do desafio que teria pela
frente. Dedicou-se por mais de 10
anos às investigações teáticas de autodesrepressão. Com o trafor da resiliência, transformou os percalços do
autorado em extrapolação pesquisística, demonstrada na abordagem
do tema.
A assertividade da obra revela-se
através da metodologia e da abordagem lógica na argumentação
permeada pela afetividade. Inicialmente, o livro conceitua a conscin
desreprimida tendo por base a desperticidade e a condição máxima
da Consciex Livre.
Se a conscin – desde a
consciêncula até o Serenão –
ainda necessita ressomar, periodicamente vê-se restringida no corpo físico e não
atingiu a maior liberdade
para pensenizar. Lato sensu, encontra-se reprimida em algum nível. Por
exemplo, o Serenão não
possui ainda a automegacognição galáctica da
CL (Nader, 2018, p. 44).
A segunda parte da
obra estuda aspectos da
conscin reprimida discutindo causas e efeitos, o
ciclo reverso da repressão.
Considerando o contraponto repressão-desrepressão,
estuda-se a repressão stricto

sensu, cujo exemplar mais plausível
é a conscin pré-desperta, muito embora, na gradação evolutiva, a quem
ainda não é Consciex Livre restam
gargalos, profundos ou sutis, a serem analisados e superados (Nader,
2018, p. 51).
O crescendo autodesrepressor,
simplificação didática do crescendo
autocoerência-autoinconflitividade-autodesrepressão, apresentado na
última parte, oferece ao leitor o desafio de estabelecer suas metas a partir
dos 3 patamares da escala evolutiva
(Nader, 2018, p. 193):
Autocoerência: o caminho
para a desperticidade.
Autoinconflitividade (megatrafor do ser desperto): o caminho
do serenismo.
Autodesrepressão (máxima
e generalizada): o caminho da desancoragem planetária conquistada
pela CL.
Há que se ressaltar, também, a
sutileza estética e, ao mesmo tempo, mentalsomática expressa na seleção de ortopensatas relacionadas
a cada novo item. Esse detalhe estilístico contribui para a expansão da
lucidez, a elucidação de cada tema
abordado e a autorreflexão. É um
mimo da autora para o leitor.
O texto de fácil compreensão,
com elevado nível de teoria e prática adverte quanto ao paradever do
assistente; apresenta prescrições autorreeducativas; alerta sobre as prioridades evolutivas; oferece exercícios
sob o aspecto da Autoexperimentologia com foco na consolidação da
autodesrepressão multidimensional
e convida o leitor a começar o autoestudo já, aqui e agora.
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VOLUNTARIADO
CONSCIENCIOLÓGICO

INTERASSISTENCIAL
Por Miriam Kunz

O autor Ricardo Rezende traz, de modo técnico e tarístico, o esquadrinhamento teático do Voluntariado Conscienciológico Interassistencial em
12 temáticas ou abordagens a partir das autexperiências enquanto intermissivista lúcido do papel de minipeça do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
Ao discorrer sobre os 5 pilares ou esteios do voluntariado interassistencial,
o autor evidencia o caráter cosmoético, conscienciocêntrico, grupal, tarístico e evolutivo desta condição, fundamentado no paradigma consciencial.
Oferece um contraponto ao voluntariado convencional e destaca ser
o voluntariado conscienciológico recurso dinamizador da evolução pessoal e grupal, oportunidade para “o exercício teático dos conhecimentos
apreendidos no Curso Intermissivo recente”.
A obra traz a análise do autor a partir de vivências e aquisições de conhecimento na área hauridas pela realização de atividades voluntárias diversificadas, autopesquisa profunda, observação pertinaz dos compassageiros
evolutivos, aprendizado por meio dos erros cometidos, autenfrentamentos reciclogênicos e entendimento do modus operandi das instituições
conscienciocêntricas e da comunidade conscienciológica.
As questões abordadas permeiam o universo da grupalidade interassistencial: os conceitos e tipos de voluntariado, a tomada de decisão, as escolhas de especialidades e instituições conscienciocêntricas, os papéis a serem
assumidos enquanto voluntário, o autoplanejamento técnico do desempenho concorde à autoproéxis.
A leitura proporciona reflexões autoconscienciométricas quanto aos
gargalos ou desafios a serem enfrentados e autossuperados apresentados
pelo autor, explicitando 10 comportamentos patológicos e errôneos e 10
comportamentos desejáveis e evolutivos, encontrados na vivência da realidade voluntariológica. Oferece também 25 testes para a autaferição da qualidade cosmoética do exercício do voluntariado conscienciológico.
A gescon do autor é valioso instrumento tarístico e autoqualificador,
acessível a todos e todas, voluntários jejunos, veteranos ou ainda àqueles
que pretendem iniciar este exercício interassistencial no cumprimento da
autoproéxis em consonância com a maxiproéxis grupal.

Ricardo Rezende
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APROFUNDA NO TEMA DA
CONVIVIALIDADE COM OS ANIMAIS
OBRA

Milena Mascarenhas
entrevista Miriam Kunz

O livro
Antropozooconviviologia
trata da qualidade do convívio entre
humanos e pré-humanos.

Poderia comentar sobre as
suas motivações para escrever
esse livro?
A motivação foi o entendimento da necessidade de debater sobre
a nossa relação com os princípios
conscienciais, devido ao caráter muitas vezes ainda anticosmoético desta convivência diuturna. Enquanto
intermissivistas, somos comprometidos com a ortoconvivialidade e
interassistência. A Conscienciologia
amplia, por meio do paradigma
consciencial, o entendimento da
realidade multidimensional dos princípios conscienciais e a nossa responsabilidade evolutiva em relação
a eles.
Trouxe fatos para auxiliar o leitor
a decidir o que é mais cosmoético
dentro do universo da zooconvivialidade. São temas ainda tabus,
como por exemplo a alimentação, a
cobaiagem, a utilização dos animais
para o trabalho, o papel sacrificial
nas religiões, dentre 22 áreas abordadas. Também foi possível estabelecer as interrelações deste tema
com outros temas e especialidades
de pesquisa.
Como foi o histórico da pesquisa e escrita do livro e como
você o estruturou?

O embrião do livro foi um artigo
escrito para a conclusão do Curso
de Formação de Autores, em 2004,
realizado pelo CEAEC. Durante todos
estes anos, o livro foi sendo estruturado e escrito, mas com pausas muito extensas.

É composto por 4 seções, abordando o animal pré-humano sob
enfoque do paradigma consciencial,
ampliando a visão apenas intrafísica
e utilitarista vigente; o panorama
historiográfico, trazendo a diversidade cultural e as raízes dos tradicionalismos, expondo as mentalidades
através do tempo; a realidade da
zooconvivialidade na contempora-

neidade, exposta por meio dos fatos
pesquisados e, por último, a zooconvivialidade interassistencial.
A obra apresenta centenas
de referências. Qual foi a metodologia de pesquisa utilizada na
seleção das reportagens?
A metodologia utilizada foi a
técnica do cosmograma, selecionando reportagens de jornais, periódicos científicos e revistas semanais
e a utilização de 213 fontes bibliográficas, 197 fontes webgráficas, 105
filmografias. As referências foram
embasadoras das argumentações e
análises da temática, delineando a
realidade intrafísica atual e os fatos
registrados da relação humano e
pré-humano em várias culturas e regiões geográficas.
Estamos vivendo na Era da
Reurbanização. Qual a contribuição esperada da sua obra
nesse contexto?
Na Era da Reurbanização é necessário a reeducação das consciências reurbanizadas, as consréus, no
trato e convivência com os animais
e, indiretamente, despertando a empatia com todas as consciências, de
diversas etnias e culturas, ao modo
de uma reeducação universalista.
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“

A CONSCIN GIGOLÔ LUCRA
COM O SOFRIMENTO DOS
ANIMAIS PRÉ-HUMANOS EM
EVOLUÇÃO, EXPLORANDO
E ABUSANDO NA
PSEUDOARTE E
NO CRUZAMENTO
IRRESPONSÁVEL E CRUEL.

”

(Antropozooconviviologia)

Essa obra é inédita no sentido de investigar a relação humana
e pré-humana sob o paradigma consciencial. Como você avalia o
impacto da obra na Cosmoética individual?
O objetivo do livro foi fazer um levantamento do papel que o animal
pré-humano representou na sociedade humana ao longo dos séculos e representa atualmente, trazer uma realidade ‘invisível’, despercebida ou tomada como natural e necessária, para podermos realizar autorreflexões sob a
ótica da Cosmoética. A obra traz nas casuísticas a realidade de exploração
e subjugação dos pré-humanos nas diversas áreas da vida humana.
Também é intenção instigar autorreflexões da nossa atuação, comportamento e escolhas, enquanto humanos e intermissivistas cientes da
Cosmoética e das consequências para o princípio consciencial pré-humano,
detentor do paradireito de evoluir neste planeta ao modo de compassageiro evolutivo.
O livro conscienciológico se propõe à tarefa do esclarecimento,
ou seja, é um gerador de ideias visando o crescimento e desenvolvimento pessoal. Como sua obra auxilia na recin do leitor?
Ajuda na conscientização do leitor e leitora sobre as situações vividas
pelos pré-humanos, estímulo para a autocriticidade lúcida e evitação de
usos e costumes culturais automiméticos e anticosmoéticos. A análise da
realidade convivencial embasada no paradigma consciencial, favorece o
questionamento e aprimoramento do código pessoal de Cosmoética, reciclando pensenidade, costumes e hábitos anacrônicos, ainda hoje vigentes
na sociedade humana.
Para atingir a Maxifraternidade é necessário ampliar a interassistência a todas consciências e princípios conscienciais. O especismo anticosmoético
não é compatível com o universalismo. Compreendendo e qualificando a interassistência aos animais-pré-humanos expandimos a autocosmoética.
Miriam Kunz
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LIVRO
PARA ESTIMULAR AS
PROJEÇÕES ASSISTENCIAIS
UM

Por Meracilde Daroit

O que você poderia fazer em termos assistenciais por meio das experiências fora do corpo?
Projeção é o ato de projetar a mente ou o psicossoma para fora do
corpo físico. É a saída da consciência além da coincidência do seu holossoma. É um fenômeno experimentado e vivenciado pelo homem desde
sempre. Que pode ocorrer de maneira natural ou provocada a partir de
técnicas específicas.
Muitas pessoas vivenciam o fenômeno da projeção, desde muito
cedo, de maneira espontânea, porém, nunca se atentaram em aprofundar e usar destas experiências para expandir a autorrealidade além da
vida intrafísica.
A Conscienciologia, Ciência da consciência, utiliza da projetabilidade
lúcida enquanto ferramenta e método para quem deseja aprofundar o
autoconhecimento, a vivência multidimensional, ampliando assim o leque de interassistencialidade.
A teaticidade, ou seja, a partir da teoria validar pela prática, permite
a comprovação e checagem, por si mesmo, de um mundo inexistente
para muitos, mas que para o experimentador passa a ser real. A projeção
lúcida possibilita intercâmbio entre as dimensões intra e extrafísica, a ampliação do parapsiquismo, a assistência lúcida e a dinamização da evolução consciencial.
A autora Marilza de Andrade, consciencióloga e projetora veterana,
em seu livro Projeções Assistenciais, nos brinda com uma coletânea de
vivências parapsíquicas assistenciais. As narrativas destas experiências
pessoais, compartilhadas generosamente com os leitores, e o aprofundamento feito a cada relato mostram como as consciências amparadoras
técnicas fazem uso de projetores lúcidos para realizar ações assistenciais
às consciências necessitadas.
A obra tem por objetivos motivar os leitores a terem suas
autoexperiências a partir da assistência parapsíquica projetiva, estimular
a autoavaliação, a criticidade, as reciclagens intraconscienciais, a ampliação do autoconhecimento e o contato com a para-humanidade. O livro
Projeções Assistenciais não é apenas relatos projetivos, mas é sobre uma
vida dedicada ao aperfeiçoamento da assistência multidimensional.

Marilza de Andrade
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CALEPINO
CONSCIENCIOLÓGICO:
COLETÂNEA DE APONTAMENTOS PRÓ-EVOLUTIVOS
Por Liege Trentin

A leitura da obra Calepino Conscienciológico: Coletânea de Apontamentos Pró-Evolutivos proporciona spots de autorreflexão trazendo implícito o
questionamento: você, pesquisador ou pesquisadora da consciência, já elaborou seu calepino conscienciológico ou mantém as anotações e registros
pessoais soltos quais folhas jogadas ao vento?
Segundo a definição do autor “o Calepino Conscienciológico é o caderno
ou livro de anotações do pesquisador de Conscienciologia destinado à consulta, dentro de uma compilação ordenada, assemelhando-se, dessa forma,
a léxico especializado, fruto de suas pesquisas incessantes”.
A compilação dos registros pessoais facilita o aproveitamento de valiosos
dados autopesquisísticos obtidos através de achegas mentaissomáticas, captação de sutilezas, debates, estudos, leituras selecionadas, parapercepções.
A elaboração do calepino pessoal, entre outros benefícios, favorece a identificação de sincronicidades, possibilita a formulação da autocosmovisão e compõe subsídios para elaboração de publicações.
Além de revelar traços da intraconsciencialidade, o calepino conscienciológico quando compartilhado torna-se importante para o autorrevezamento
e constitui legado para o retrato da coletividade conscienciológica da época
em que foi escrito.

Cesar Cordioli

Mais do que simples compilação de dados, a relevância desta obra revela-se nos sinônimos apresentados, a exemplo dos 4 listados em ordem alfabética:
• Breve inventário da Coletividade Conscienciológica. Caracteriza o padrão holopensênico da comunidade integrada à proéxis grupal para implantação das bases da
Conscienciologia.
• Caderno de nótulas pró-evolutivas. Apresenta o suprassumo das pesquisas do intermissivista. O filtro das pesquisas, através da seleção de conteúdos, revela os autopensenes e
o temperamento do autor.
• Coletânea de Citações Conscienciológicas. Utiliza citações de múltiplas fontes da
Conscienciologia e anotações de atividades orais. Dessa maneira, evidencia-se a convergência de temas pró-evolutivos selecionados e oportuniza a divulgação de conteúdos publicados.
• Dicionário de Apontamentos de um Intermissivista. Compartilha anotações pessoais
e registros de outros pesquisadores da conscienciologia com outras consciências que não
tiveram a oportunidade de frequentar as mesmas atividades e ler todas as obras publicadas.
O livro compreende a seleção de ideias extraídas de todas as atividades e obras (livros
e periódicos científicos) da Conscienciologia a que o autor teve acesso desde fevereiro de
1988 até janeiro de 2016.
A aplicação da técnica da exaustividade produziu 22.000 páginas dispostas em 137 arquivos distintos, material a ser empregado em futuras publicações. Esta obra apresenta 6.727
ideias de distintas fontes, sendo 2.698 do autor, 2.026 de fontes escritas e 2.003 de fontes orais.
Ao publicar o extenso calepino conscienciológico, o autor sugere aos leitores utilizá-lo,
ao modo de técnica de auto e heteroassistência, para o desassédio mentalsomático. Nesse sentido, deseja que a obra “sirva de inspiração para outros pesquisadores da consciência
a também partilharem seus aprendizados”.
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CONSCIENCIOLOGIA TEM SEU

PRIMEIRO LANÇAMENTO
NO GÊNERO HQ
Milena Mascarenhas
entrevista Flávio Monteiro.

Os apreciadores de história em quadrinhos também já estão contemplados com
verpons conscienciológicas disponíveis neste gênero de literatura. O livro “Cons:
Compreendendo Nossa Evolução” inaugurou os lançamentos em HQ e pode
ajudar não só aos adeptos, mas também ao público iniciante a compreender a
profundidade dos conceitos trazidos pela ciência da consciência.

1. Poderia falar do histórico da concepção do primeiro HQ da
Conscienciologia?
A ideia surgiu da vontade de desenvolver conteúdos gráficos-visuais sobre
Conscienciologia para o público iniciante. No começo, eu e o Pedro trabalhamos
em dois projetos pilotos de roteiros de novas estórias, já formatados para o desenho de quadrinhos. Porém, depois percebemos que uma obra como o livro Nossa
Evolução, do professor Waldo, merecia uma versão adaptada para HQ, por seu rico
conteúdo didático e também pela projeção que poderia ter. Então mudamos nosso
plano original. Inicialmente tivemos muita dificuldade para a transposição didática
dos conteúdos nos roteiros, pois os textos nem sempre estavam dispostos em uma
ordem sequencial, embora já estivessem na forma de perguntas e respostas.
Outra dificuldade foi a elaboração de um estilo que se adequasse ao conteúdo
conscienciológico sem perder a característica lúdica dos quadrinhos, que queríamos
preservar. Desde o início tivemos o apoio e acompanhamento do professor Waldo,
feliz com a ideia, porém surpreso com a escolha dessa obra, chegando a nos dizer:
“Puxa, vocês escolheram começar pelo livro mais difícil, mas vamos em frente…”.
Hoje estamos muito felizes por termos aceitado esse autodesafio e pelo resultado
assistencial que o livro pode oferecer ao público que se afiniza com quadrinhos.

Flavio Monteiro

Pedro Marcelino

2. Que outras obras que você pensa em fazer para o formato HQ?
O grande desafio em realizar uma obra como essa é dispormos de recursos humanos qualificados, com aptidão artística, intelectual, engajamento à Conscienciologia
e com a disposição de tempo, à longo prazo, para trabalhar num projeto como esse.
Cada página do Cons precisou de aproximadamente 40 horas semanais de trabalho
contínuo de 4 profissionais de estúdio. Então, por essas dificuldades, no momento,
não temos a intenção de continuarmos com projetos de quadrinhos, embora tenhamos muitas ideias de roteiros interessantes. Quem sabe num futuro próximo.
3. O público de HQ no Brasil e no mundo é enorme e abrange todas as
faixas etárias, inclusive essa obra está no formato digital e impresso em
português e inglês. Você identificou algum grupo que tende a ser mais receptivo para esse formato de obra?
Percebemos que o nosso público realmente não tem uma idade pré-definida.
Penso que essa questão tenha mais a ver com a afinidade que algumas pessoas têm
com o conteúdo gráfico-visual. O gráfico-visual tem a vantagem de ajudar a fixar
melhor os conteúdos na memória, pois nos quadrinhos encontramos, ao mesmo
tempo, uma carga de informação, de emoção e energia, fatores importantes para
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o bom funcionamento da retenção das informações no
cérebro, fato comprovado pelos estudos neurocientíficos
atuais. Muitas pessoas já entenderam isso e procuram
obras em quadrinhos com conteúdos voltados ao aprendizado. Contudo, a grande massa do público dos quadrinhos procura entretenimento. Nós procuramos aqueles
que, dentre esses, busquem também autoconhecimento, independente do país onde resida.
4. O Professor Waldo foi um grande colecionador de HQ e os utilizava para realizar suas pesquisas. Como sugere que as pessoas façam pesquisas
com o Livro Cons?
Baseando-se em alguns de seus depoimentos, as
pesquisas do professor Waldo tinham, dentre outras coisas, relação com a questão da recuperação de Cons, ou
unidades de lucidez, que possuíamos no período inter-

missivo e as perdemos, em grande parte, com o processo da ressoma. Nosso livro tem essa finalidade também.
É o processo de reflexão que a leitura e interpretação
das imagens proporcionam, criando uma atmosfera para
que os próprios leitores tenham suas rememorações. Isso
poderá ocorrer, caso os leitores possuam ideias inatas de
algum curso intermissivo recente, onde tiveram contato
com esses conteúdos, antes de renascer. Isso pode ser observado quando uma pessoa, leiga na Conscienciologia,
lê o material e tem uma sensação de pertencimento, de
que já tinha conhecido aquelas ideias, e, de alguma maneira, já as colocava em prática em suas vidas, inconscientemente, mesmo sem as ter acessado anteriormente,
nessa vida. Encerrando, sempre é bom recordarmos o
princípio da descrença. Não acredite em nada no que escrevi aqui, leia o livro e tenha suas experiências pessoais.
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9ª EDIÇÃO DA ENCICLOPÉDIA
DA CONSCIENCIOLOGIA TEM
VERSÃO

IMPRESSA
Por Dulce Daou

Conforme o propositor da Enciclopédia da Conscienciologia – EC
escreveu na introdução da obra, “o
conhecimento quanto ao Cosmos,
para os seres humanos, a rigor, não
tem limites. O planeta Terra, para a
conscin lúcida, é a Deficienciolândia
ou Imperfecciolândia. Qualquer enciclopédia, a rigor, expõe, dentro de
todo o saber disponível, conhecido
ou, na pior das hipóteses, prioritário, apenas
parte específica, mínima, do Todo (Tudologia)”. Desse modo,
considerando as premissas da evolução
infinita, proposta pela
Neociência, a EC não
tem prazo para finalizar, buscando abarcar
ao máximo o conhecimento humano, a
partir das vivências lúcidas e multidimensionais dos verbetógrafos
interessados.
Espeusipus (408–339 a.e.c.), filósofo e matemático grego, sobrinho
de Platão (428–347 a.e.c.), a quem
sucedeu na direção da Academia,
a escola filosófica fundada em Atenas, foi o autor dos fragmentos mais
antigos de uma enciclopédia no
Ocidente, segundo a Enciclopédia
Britânica. Mesmo tendo origem e

autoria controversas, a obra Definições é um compilado de 185 termos
e definições sobre Ética, Política,
Lógica, Gramática e Epistemologia,
entre outros, antecipando o estilo
enciclopédico a ser desenvolvido
ao longo dos tempos.
Em 2006, 25 séculos depois,
o propositor da Conscienciologia,
Waldo Vieira (1932–2015), lança-

va a 1ª edição da Enciclopédia da
Conscienciologia, contendo 240 verbetes prescritivos, compilando as
bases da Neociência e as verpons
prioritárias aos atuais intermissivistas. Em comum, as duas obras precursoras são originárias de círculos
intelectuais frutíferos. A primeira,
em torno da escola de filosofia de
Platão, a Academia. A segunda, em

torno da Holofilosofia proposta por
Vieira, aglutinando pesquisadores
nos debates em tertúlias diárias no
campus do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia - CEAEC, em Foz
do Iguaçu, Paraná.
Graças ao impulso da Tecnologia, envolvendo desde a invenção da escrita em si, do papel, da
imprensa e, mais recentemente, o
advento da informática, o risco do desaparecimento de originais
ou imprecisão de informações parece estar bem mais raro. As
facilidades de publicação impressa favorecem a bibliodiáspora
ao redor do Planeta e a
disponibilização digital
livre e gratuita aos interessados.
Desde o lançamen
to do 1º verbete, publicado e defendido por Vieira em
09.08.2005, Abertismo consciencial,
o número crescente de neoverbetógrafos ilustra a força atratora universalista da EC.
Em 2007, em gesto de interassistência e despojamento autoral, Vieira abriu a participação na EC aos
pesquisadores voluntários. Este vem
sendo o desafio dos verbetógrafos
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da Enciclopédia da Conscienciologia,
manter o continuísmo diuturno da
tarefa do esclarecimento, com a
publicação e defesa diárias de verbetes sustentando a difusão das autopesquisas e os aprofundamentos
da Neociência.

democrático a engrenagem propulsora de verbetes, desde a aprovação de títulos, as diversas etapas
de revisão, à mediação das tertúlias
online, exemplificando a verve autopesquisística dos voluntários da
Conscienciologia.

enciclopedismo
conscienciológico é movimento aglutinador de
intermissivistas.
A
obra em si é aberta
a todos os interessados nos estudos
da Conscienciologia,
além de ser produzida integralmente por
meio do trabalho voluntário.
O

Em dezembro de
2013, foi fundada a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica - ENCYCLOSSAPIENS,
responsável pela Enciclopédia e
pelo desafio de sustentar de modo

Diariamente, desde 13.04.2012,
um verbetógrafo publica e defende
online, de modo aberto e gratuito, o
verbete de sua autoria, divulgando
de modo inédito os resultados de
autopesquisas singulares, conside-

Os verbetes publicados na Enciclopédia contemplam 632 especialidades da Conscienciologia. As
predominantes são Parapatologia e
Interassistenciologia. Essas são as 10
especialidades mais frequentes na 9ª
edição da EC, em ordem decrescente:

rando a consciência em si, as bioenergias, o holossoma, as múltiplas
vidas e a multidimensionalidade.
Trata-se do revezamento verbetográfico em prol da tares, vincando
diuturnamente as ideias do neoparadigma consciencial
no Planeta.
Em sua 9ª edição,
publicada na versão
impressa e formato
digital, acessível de
modo gratuito no site
http://encyclossapiens.
space/buscaverbete/,
a EC conta com a participação de 701 verbetógrafos, além do propositor da obra, Vieira,
ele próprio autor de 2.019 verbetes.
São 27 volumes, totalizando 23.000
páginas, mais de 1 milhão de linhas
digitadas e 4.580 verbetes, sendo
2.561 dos diversos coautores.

Parapatologia

245

Interassistenciologia

164

Evoluciologia

154

Intrafisicologia

141

Comunicologia

133

Conviviologia

127

Mentalsomatologia

122

Experimentologia

109

Autevoluciologia

104

Holomaturologia

102
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ANUÁRIO DA
Milena Mascarenhas entrevista
Flávio Buononato.

1. Flávio, você coordena o Instituto Cognopolitano de
Geografia e Estatística (ICGE) desde 2010, cujo objetivo é
coletar, analisar e disponibilizar para a CCCI os resultados,
proporcionando uma cosmovisão sobre a sua realidade. Poderia comentar sobre esse trabalho?
No ano de 2010 o professor Waldo Vieira me fez o convite para criar na
Conscienciologia uma área que pudesse centralizar, de maneira quantitativa, as realizações da CCCI e proporcionar uma visão ampla do trabalho
de reurbanização que as ICs realizam a cada ano. Na ocasião o professor
Waldo sugeriu o nome ICGE, ou seja, o IBGE da Conscienciologia. A partir
de então comecei a trabalhar e buscar ajuda para estruturar esses dados.
A especialidade do ICGE é Estatisticologia, exigindo um voluntário familiarizado com planilhas, gráficos e números. Portanto, estruturamos nossas atividades de maneira que permita o voluntário atuar remotamente,
concentrando os dados da CCCI na nuvem (internet). Atualmente temos
2 produtos: o site www.icge.org.br e o Anuário da Conscienciologia (impresso e digital).
2. O ICGE tem a responsabilidade de publicar anualmente os dados sobre a CCCI. Qual o maior desafio para a concretização deste projeto?
Todos os dados que disponibilizamos são gerados pelas Instituições
Conscienciocêntricas - ICs e Organismos Conscienciocêntricos - OCs
e o grande desafio é conseguir essas informações em menor tempo
possível. São 25 instituições (ano-base 2019) com inúmeras atividades,
ou seja, muito trabalho e poucos voluntários. Assim os dados demoram
para chegar ao ICGE e para concluir o anuário tenho que esperar todas
as ICs enviarem as informações o que acaba atrasando as publicações.
Para resolver esse problema estamos trabalhando em um site específico
para o anuário, assim podemos disponibilizar os dados das ICs e OCs
conforme vamos recebendo e posteriormente publicamos de maneira
integrada. Outro desafio e a compilação desses dados, após o recebimento temos de criar gráficos, tabelas e realizar análises e até o momento temos poucos voluntários.
3. Atualmente, o site do ICGE é o principal meio de acesso às informações da CCCI, instrumento suprainstitucional,
pois os dados abrangem todas as ICs e todas se beneficiam
das informações ali contidas. Quais os próximos objetivos
para o ICGE?
O ICGE faz parte da comissão ICNet. Essa comissão é formada por
voluntários de diferentes áreas cujo objetivo é desenvolver esse sistema
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e disponibilizar a todas as ICs. O ICNet é um sistema integrado de gestão customizado para a CCCI que possibilita concentrar as informações
das realizações das ICs em um único banco de dados em tempo real.
Quando todas as ICs estiverem utilizando o sistema, será possível o ICGE
receber os dados no início de cada ano, facilitando todo o trabalho do
Anuário da Conscienciologia. Assim, esse é o principal projeto que estamos trabalhando hoje, pois será a ferramenta base de mudança de
paradigma de gestão da CCCI.
4. Qual a importância do registro histórico anual sobre a
CCCI? Quais as possíveis consequências deste trabalho?
No site do ICGE temos uma página denominada “memória digital
da CCCI”. Onde disponibilizamos, em forma digital, todos os jornais e informativos que foram publicados pelas instituições. Lá você encontra o
primeiro BIPRO (Boletim Informativo) do IIP, antigo IIPC, do ano de 1989
até a última publicação do Jornal da Cognópolis. Além dos jornais e informativos temos também vídeos de 1995 sobre o início da Cognópolis
Foz do Iguaçu e diversas reportagens de televisão. Esse material é impressionante, pois permite enxergar a evolução da Conscienciologia ao
longo dos anos. Penso que o registro histórico evita distorções de informações, histórias adaptadas ou mesmo omissão de fatos. Portanto, não
podemos deixar de registrar os fatos e parafatos que movem a CCCI,
pois não sabemos como estará a Conscienciologia daqui a 50 anos.
5. Poderia comentar sobre os frutos até o momento que
esta visão de conjunto da comunidade proporcionou?
Voluntariar no ICGE é uma maravilha, pois permite essa visão de conjunto. A voluntária Cida Nicolau comenta que no ICGE sempre tem uma
“caixinha” para guardar algum acontecimento da CCCI. De “caixinha” em
“caixinha” hoje temos diariamente em média 90 usuários que visitam o
site do ICGE, não só do Brasil, mas também nos EUA, Portugal, Espanha,
Inglaterra, França e Alemanha. Temos também publicado a versão protótipo do Anuário em 2011 e os Anuários de 2012, 2013 e 2014. Esse conjunto de registros de dados obriga a pensarmos de maneira integrada e
buscamos manter um trabalho despersonalizado, pois quem realiza os
fatos e parafatos são todos os voluntários da Conscienciologia, o ICGE
apenas registra e dissemina essas informações.
6. Qual o papel dos livros na comunidade e na ciência
Conscienciologia?
A Conscienciologia estimula a autopesquisa a fim de promover
reciclagens de vida. Escrever não é tarefa fácil e o processo é gradual
com verbete, artigo e posteriormente o livro. A produção da gescon é
o resultado de reciclagens, pois exige mudança de rotina e comportamento. Assim, vejo o livro como uma meta a ser alcançada por todos
que querem evoluir consciencialmente. Para a ciência Conscienciologia
os livros são os resultados das autopesquisas individuais e grupais, demonstrando como o Paradigma Consciencial é aplicado e isso fortalece
o corpus de ideias que forma essa ciência.
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CONSCIENCIOLOGIA:
BREVE INTRODUÇÃO
À CIÊNCIA DA CONSCIÊNCIA

O autor Cesar Cordioli publica o opúsculo Conscienciologia: breve introdução à
ciência conscienciologia, com linguagem acessível e ilustrações tendo como base
as palestras gratuitas introdutórias às ciências Projeciologia e Conscienciologia ministradas ao longo de mais de duas décadas pelo autor, nos mais diferentes locais,
enquanto professor itinerante das neociências.
Para quem busca novos conhecimentos, o livro traz uma abordagem inicial
a diversos conceitos conscienciológicos basilares, a exemplo do paradigma
consciencial, holossoma (soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma), chacras, mobilização básica das energias (MBE), estado vibracional (EV), projeção
consciente e técnicas projetivas, multidimensionalidade, serialidade existencial,
além de temas avançados tais como programação existencial (proéxis), Curso Intermissivo (CI), pensene, holomaturidade, Cosmoética, reciclagem intraconsciencial (recin), tarefa energética pessoal (tenepes), vínculo consciencial, Cognópolis,
dentre tantos outros.

DIRETRIZES DA AUTOGESTÃO EXISTENCIAL
Ao organizar a obra Diretrizes da Autogestão Existencial, o autor Caio Polizel
contou com os conhecimentos e experiências de 8 autores especialistas em
estratégias eficazes no equilíbrio das áreas da vida, possibilitando ao leitor otimizar seu conhecimento, profissão, finanças, saúde física, emocional, mental
e energética, avaliando suas relações interpessoais, as percepções extrafísicas e
a interassistência.
A leitura da obra proporciona autorreflexão na melhoria da Autogestão Existencial (AGE) e, consequentemente, a gestão das diversas áreas da vida. Segundo o autor, na atualidade, o tempo tornou-se mais acelerado trazendo benefícios no rápido acesso às informações, mas também alguns dificultadores como
a própria escassez do tempo, motivada principalmente pelo excesso de atividades disponíveis e dos compromissos assumidos.
O livro se propõe a desenvolver as 8 áreas existenciais, possibilitando conciliá-las de modo mais exitoso, melhorando a autorganização, a produtividade,
o autocontrole e o melhor aproveitamento das oportunidades diárias. A obra
foi estruturada em 12 capítulos, dentro de um crescendo elucidativo facilitador
à compreensão da temática: autogestão existencial e áreas da vida. Possui ainda
uma introdução da ciência Proexologia e finaliza com duas estratégias direcionadas ao melhor aproveitamento da gestão pessoal.
Ao publicar este livro, Polizel demonstra exemplarismo proexista, vincando
as verpons nessa gescon, com a generosidade de inserir autores especialistas,
reconhecendo trafores e compartilhando-os com os compassageiros evolutivos.
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DECISÕES EVOLUTIVAS
Decidir é fazer escolhas podendo implicar conflitos de diversas modalidades.
Estar preparado para fazê-las é a condição ideal para o autoenfrentamento evolutivo.
O autor da obra Decisões Evolutivas (2018), Antonio Fontenele, apresenta uma
sequência de posicionamentos decidofílicos tendo como atributo primordial a
vontade forte, granítica, para promover melhor desempenho nas tomadas de decisões cotidianas, além de diversas autocasuísticas ocorridas durante esta existência. Além disso, foram selecionadas 100 questões do Conscienciograma (Vieira,
1996) cujo teor faz inteira relação com os capítulos do livro. Por último, o autor
apresenta a decisão reciclogênica cosmoética através de neoposturas, contrapondo com as técnicas da Recéxis e Recin.
A exposição do laboratório consciencial – (labcon) de maneira generosa
predispõe aos leitores interessados a se encorajar na autopesquisa visando um
bom aproveitamento das oportunidades evolutivas a partir da melhor decisão
cosmoética.

MANUAL DA TÉCNICA DA

RECÉXIS

A autora Marta Ramiro foi integrante e coordenadora do Grupo de Reciclantes Existenciais – GPC Grecex, no Instituto Internacional de Projeciologia e
Conscienciologia – IIPC, na cidade de São Paulo, SP, no período de 1995 a 2004.
Atualmente, além de outras atividades de voluntariado, coordena o Colégio Invisível da Recexologia (ano-base 2019). Esse Know-how foi compartilhado no livro Manual da Técnica da Recéxis (2018), onde apresenta práticas úteis para que qualquer
um possa obter proveitos evolutivos a partir do seu esforço pessoal.
A Recéxis ou a reciclagem existencial, segundo a autora, está presente na vida
de qualquer pessoa quando ela, por exemplo, muda de emprego, viaja, substitui
os trajes, inicia ou desenvolve seu projeto de vida, qualifica o temperamento pessoal. De modo geral, as ocorrências de mudança alternam para melhor o sentido
da própria existência. No livro, Marta Ramiro prioriza a técnica da recéxis, que significa uma reunião de práticas proveitosas, disponibilizadas a qualquer personalidade humana perspicaz e a fim de obter melhores resultados evolutivos.
Conforme a autora, a obra trouxe vivências pessoais, autopesquisa, leituras, estudos, pesquisas em livros, recortes de jornais e revistas, informações infográficas,
reescritas de algumas definições. Também traz reordenação e conceituação sobre
as metas da técnica da recéxis, elaboração de planilhas e questionários para autoavaliação e inserção da relação dos 20 mega-atributos propulsores da evolução.
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AUTOFIEX:
TEÁTICAS DO OFIEXISTA

WALDO VIEIRA

“

O EVOLUCIÓLOGO,
DEPOIS DA SEGUNDA
DESSOMA, NÃO
PERGUNTA À CONSCIN
INTERMISSIVISTA RECÉM
DESSOMADA POR SUAS
MEDALHAS, TROFÉUS
E HONRARIAS, MAS
PELAS CICATRIZES DO
PSICOSSOMA.

”

(Vieira, 2014c; p. 594)

A organizadora da obra, Autofiex: teáticas do ofiexista Waldo Vieira
(2018), Kátia Arakaki, traz uma importante entrevista concedida pelo professor Waldo Vieira, durante um encontro de voluntários epicons, em
2012, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Por tratar-se do único ofiexista
conhecido publicamente e de haver pouca informação sobre o assunto,
a obra torna-se relevante, principalmente na prática da Assistenciologia
avançada, apresentando aos intermissivistas, em especial aos tenepessistas, um panorama sobre a Autofiex.
A Ofiexologia é a Ciência, especialidade da Conscienciologia, aplicada ao estudo da oficina extrafísica, ou ofiex, a instalação física-extrafísica
atuante na heterassistencialidade diária, avançada, do tenepessista veterano, homem e mulher, na condição de epicon intrafísico, representando tal oficina, mais evoluída, a equivalente extrafísica à base humana,
doméstica, da conscin (Vieira, 2012, p. 6221).
Conforme o prefaciador, Hernande Leite, o tema Autofiex faz parte
do currículo avançado dos Cursos Intermissivos, é ministrado por evoluciólogos e aborda o megaprojeto evolutivo da Reurbex. Mesmo sendo
meta complexa para consecução, não exime o intermissivista da responsabilidade de encarar o tema, estudá-lo com afinco e promover as recins
mais profundas, objetivando o resgate de companheiros evolutivos em
condições de precariedade consciencial.
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CONSCIÊNCIA ANTIDOGMÁTICA

O autor Wagner Strachicini nos presenteia com a obra Consciência Antidogmática: reciclagem das ideias dogmáticas da ciência, filosofia e religião pela
Conscienciologia. Com quase 400 páginas, o autor compartilha sua autopesquisa,
reciclagens existenciais e intraconscienciais com um amplo cosmograma e referências bibliográficas, demonstrando maturidade no desenvolvimento da gescon.
Os dogmas ou verdades absolutas contribuem para estagnação consciencial,
influenciando as atitudes, comportamentos e decisões pessoais importantes de
uma maneira acrítica e cronicificada.
A consciência antidogmática é a condição de autonomia assumida pela mulher ou pelo homem, atuando com lucidez no exercício pleno do livre-arbítrio,
no ato de fazer escolhas lúcidas para a própria vida, agindo pela própria vontade, rejeitando cangas de opiniões coercitivas alheias, verdades absolutas inverificáveis, doutrinas e dogmas de todas as naturezas e, a partir disso, dinamizando
a existência pessoal e grupal (STRACHICINI, 2019, p. 21).
A obra está dividida em 3 seções percorrendo um caminho evolutivo entre
Homo sapiens credulus e o Homo sapiens scientificus, chegando ao Homo sapiens
conscientiologicus, compondo 17 capítulos. Visando ampliar a consciência histórica expondo as causas e razões que fundamentam a dogmatismo, seja no campo religioso ou no campo científico, o leitor chega ao final com um convite para
a autonomia e à lucidez consciencial.

COSMOETICOLOGIA EM 500 CITAÇÕES

O autor veterano, Eucárdio de Rosso, lançou recentemente a obra intitulada
Cosmoeticologia em 500 citações. A obra, traz uma visão geral da Cosmoeticologia,
formada por 500 citações retiradas dos principais livros conscienciológicos, segundo o autor, e da própria Enciclopédia da Conscienciologia (até 2016), apresentando
repertórios, frases enfáticas, megapensenes trivocabulares, pensatas e ideias sobre
o tema.
A Cosmoeticologia define-se como a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas da ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, definindo a holomaturidade consciencial. Situada além da moral social,
intrafísica, ou aquela apresentada sob qualquer rótulo humano, ao modo de discernimento máximo, moral e emocional, a partir da intimidade do microuniverso
de cada consciência (Dicionário de Neologismos, p. 293).
Segundo o autor, o tema da cosmoética foi sua palavra-chave levando-o a se
envolver no estudo da Conscienciologia, considerado por ele uma área de relevância, pioneira dentre outras especialidades.
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CÉREBRO ENVELHECE E O
PARACÉREBRO ENRIQUECE
O

A autora e professora veterana de Conscienciologia, Selma Prata, publicou a
obra O cérebro envelhece, o paracérebro enriquece (2019), expondo de maneira clara
e didática as alterações do cérebro ao longo da vida humana, constando o seu envelhecimento enquanto o paracérebro, ao contrário, avança com as experiências.
O livro expõe a importância do cérebro, sendo o mais importante objeto intrafísico para se estudar. É a sede das faculdades mentais, onde se situa a capacidade
do ser humano de aprender e reaprender. É também, mediador da consciência ao
tomar decisões (PRATA, 2019, p. 13). Descreve também, conforme sua prefaciadora,
Ana Luiza Rezende, as características inerentes ao paracérebro do psicossoma e as
interrelações objetivas e utilíssimas, desta estrutura quintessenciada com o avanço mentalsomático e o desembaraço intelectual, conquistados diária e gradativamente, notadamente através das atividades de leitura e escrita.
O uso inteligente do cérebro e do paracérebro, desenvolvendo a intelectualidade, a saúde somática, energética, emocional e mental amplia as aprendizagens
registradas multidimensionalmente acrescidas no paracérebro auxiliando no autodesenvolvimento evolutivo pessoal.

MANUAL DO ECP2:

EXTENSÃO EM CONSCIENCIOLOGIA E PROJECIOLOGIA 2

O Manual do ECP2 vem fixar um registro visual, histórico e multidimensional
dos 25 anos de suas atividades e auxiliar no esclarecimento dos parafenômenos
ocorridos e vivenciados no curso pelos alunos e pesquisadores, favorecendo a
autocientificidade parapsíquica.
O ECP2 é o curso de imersão e aprofundamento parapsíquico mais avançado da matriz curricular do IIPC, potencializador de reciclagens intraconscienciais e
grupais, visando à autorganização para a desperticidade a partir do fortalecimento e intensificação da conexão energossoma-mentalsoma. Favorece a ampliação
das parapercepções assim como o desenvolvimento de neossinapses, auxiliando
na concretização das renovações pessoais e das metas propostas no ECP1.
Organizado pelos autores Ana Luiza Rezende, Eliana Esquiante, Guilherme
Kunz, Lilian Zolet e Patrícia Pialarissi, o livro apresenta otimizações para o melhor
aproveitamento do ECP2, exibe a contextualização histórica, apresenta a metodologia do curso, bem como suas especificidades do campo consciencioterápico e
bioenergético, assim como as orientações para o mapeamento da sinalética energética parapsíquica pessoal.
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ANTI

DESPERDÍCIO
AUTORAL
Por Eliana Manfroi

Era da Fartura
Fartura. Neste início de Século
XXI vive-se a Era da Fartura de todo
tipo de informações, tecnologias,
oportunidades e bens disponíveis
para importante percentual da Humanidade, como nunca antes na
História. A hipótese é que esta Era tenha iniciado a partir da segunda metade do Século XX e é caracterizada
pela abastança de recursos de toda
ordem, mesmo que distribuídos de
maneira desigual. Evidência dessa
fartura são os anos de vida a mais, a

longevidade, com saúde e recursos
para produtividade útil à humanidade por mais tempo.
Desperdício. Contudo, o paradoxo da atualidade é o fato de, em
meio à abundância, viver-se também a Era do Desperdício, notadamente o autodesperdício, ou seja, a
pessoa desperdiçando a si mesma
quando não aplica os próprios talentos e recursos na evolução pessoal e
da coletividade.
Autorado. Ao ponderarmos

que o conhecimento materializado
em forma de livros acessível a grande parcela da população mundial
também é relativamente recente, e
nunca antes foi tão farto, percebe-se
a importância do aproveitamento
útil do acesso e possibilidades de
produção da cognição avançada por
meio da autoria de livros. O autorado lúcido no Século XXI é acessível a
toda consciência motivada em construir legado intelectual e vivencial
útil à Humanidade.

Aporte Autoral
Definição. O aporte autoral é o
recurso, achega, subsídio, incentivo
de natureza diversificada, auferido
pela consciência, homem ou mulher,
facilitador da produção conscienciográfica qualificada, notadamente
artigos, verbetes e livros conscienciológicos esclarecedores (Manfroi, 2017,
p. 42).
Aportes. Caso o leitor ou leitora
ainda não tenham refletido sobre a
fartura de aportes e oportunidades
existentes para redigir e publicar um
livro (Ano-base: 2019) vale a autorreflexão sobre as 10 questões, elencadas em ordem alfabética (se a resposta for afirmativa em, pelo menos, 5
perguntas, já caracteriza recebimento
de aportes autorais significativos):
01. Amizade. Os amigos mais próximos, desde tenra idade, privilegiavam a leitura e o debate de ideias,
em detrimento da vivência do porão
consciencial?
02. Autodidatismo. Os currículos
acadêmicos convencionais, experimentados na condição de estudante,
eram rotineiramente suplantados pela
autodidaxia espontânea, caracterizando autoaporte autoral?

03. Biblioteca. A cidade natal dispunha de biblioteca pública bem constituída e com acervo atualizado?
04. Convivência. A casa paterna propiciava diálogos e debates enriquecedores por meio de rodas de conversas
com adultos intelectualizados?
05. Educação. Os educandários frequentados incentivaram e valorizaram
a autoexpressão escrita, de qualidade,
desde as séries escolares iniciais?
06. Família. O núcleo familiar incentivou a leitura e a erudição, colocando
à disposição, desde a infância, acervo
considerável de livros?
07. Leiturofilia. O gosto pela leitura,
estudo e escrita manifestou-se precocemente, imediatamente após a alfabetização?
08. Mecenato. A oportunidade de ter
os estudos franqueados por bolsas e
créditos, públicos ou privados, foi constante no próprio currículo acadêmico?
09. Profissão. A escolha profissional
pessoal facilitou o aporte de recursos
pró-erudição e escrita?
10. Sincronicidade. Os artefatos do
saber, a exemplo de livros, pertinentes
ao tema da obra a ser escrita ou em andamento, caem nas próprias mãos?

Facilitação. Eis 2 tipos de achegas facilitadoras da produção textual,

seguidas de exemplos:
01. Aporte autoral explícito: a herança
recebida pelos laços de parentesco, a
exemplo da empresa jornalística de
monta ou a editora de livros conceituada; os pais intelectuais; o fato de a progenitora ser bibliotecária.
02. Aporte autoral implícito: a auto-herança na condição escritor no passado;
o talento e habilidades para a escrita
desenvolvidos em sucessivas retrovidas (talvez na condição de escriba ou
copista).

Retribuição. Perante a concepção da autorresponsabilidade no recebimento de aportes de liberdade,
intelectivos e autorais, entre outros, o
senso de retribuição destes recursos,
ao modo de empréstimo, parece ser
a postura madura e responsável da
consciência lúcida. Trata-se da gratidão intelectual.
Gratidão. A gratidão intelectual
é o ato e / ou efeito de a consciência, homem ou mulher, reconhecer,
valorizar, ampliar e retribuir os aportes cognitivos, intelectivos e autorais
recebidos na atual vida. A unidade
de medida da gratidão intelectual é
o livro pessoal útil e esclarecedor, publicado.
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Antidesperdício
Inteligência. Parece inteligente
não desperdiçar alimentos, energia,
água, tempo, dinheiro e outros bens
materiais, considerando também a
saúde do planeta Terra. Contudo,
é inteligência em prol da evolução
não desperdiçar bens conscienciais
fundamentais, a exemplo dos aportes autorais.
Facilitação. Se no passado realizamos esforços imensos para publicar nossas ideias, hoje conseguimos
imprimir o próprio livro levando os
originais em um pendrive. Trata-se
das máquinas impressoras de livros,
a exemplo da Expresso Book Machine,
que acessa o Portable Document Format (PDF) original do seu pendrive,
imprime, cola e encapa o livro, com
qualidade.
Demanda. As livrarias com lojas
virtuais também estão utilizando largamente a impressão sob demanda
(Print on Demand – PoD), quando já
não há o estoque de livros físicos.
Quando o exemplar é vendido na
livraria virtual, é então impresso e
enviado ao comprador. Também é
útil para pequenas tiragens de livros
financiadas pelo próprio autor. Facilidades impensáveis aos autores até
poucas décadas.
Editoras. Contudo, se na atualidade há fartura de recursos tecnológicos (veja que nem falamos
do notebook pessoal e os inúmeros
programas que facilitam redigir uma
obra), pode haver escassez de meios
para a qualificação do conteúdo de
um livro.
Portas. As editoras comerciais
são empresas que até podem se
ocupar com a expansão da cultura,
da informação e do conhecimento,
mas em essência são instituições
que visam lucro. Trata-se, na maioria
das vezes, ingenuidade pensar que
se chega com uma ideia na cabeça
e um livro debaixo do braço (ou no
pendrive) e as portas das editoras se
abrem para o autor novato, como
nos filmes.
Conteúdo. A qualificação do

conteúdo de uma obra ainda não
parece ser preocupação frequente
do mundo editorial convencional.
Há exceções, com certeza. Nesse
aspecto vale apresentar, na sequência, o caso de uma editora que já
atua há anos (Ano-base: 2019) com
base no voluntariado e dedica-se
a editar livros com conteúdos alinhados às pesquisas da Neociência
Conscienciologia. Trata-se da Associação Internacional Editares, com
sede no bairro Cognópolis (nome
bem sugestivo), em Foz do Iguaçu,
Paraná.
Editares. Empresa sem fins de
lucro, a Editares recebe os originais
dos pesquisadores interessados
em publicar livros conscienciológicos ou embasados no paradigma
consciencial, e realiza todo o processo qualificação da obra, quando estiver coesa à linha editorial, de maneira gratuita, apenas com trabalho de
voluntários na etapa da edição dos
originais. Ficção? Não, realidade.
Fluxo. Ao submeter o livro à
Editares, a equipe editorial convida
2 pareceristas especializados dentro do corpo de pesquisadores da
Conscienciologia para fornecerem
um parecer geral sobre a obra, por
meio de trabalho voluntário. Após,
sendo o livro aprovado, mais dois especialistas farão a revisão minuciosa
de conteúdo e forma, também na
condição de voluntariado. Por fim,
revisões técnicas de gramática e
ortografia são realizadas ainda sem
custo algum para o autor ou autora,
pois também são voluntários que
realizam esta etapa.
Realidade. A totalidade da
equipe editorial é constituída por
voluntários, sem nenhum tipo de remuneração. Parece filme? Mas esta é
a realidade da Editares, talvez um dos
raros casos que iremos encontrar de
editoração qualificadora da obra
sem custo algum para os autores. As
etapas seguintes de diagramação,
capa e impressão do livro podem
demandar custo, mas há opções, ao

modo da impressão sob demanda
ou ainda o e-book, que podem até
não ter custo algum.
Farturolância autoral. Em
conjunto com o trabalho realizado
pela Editares, eis, por exemplo, em
ordem alfabética, 10 cursos e atividades vigentes na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), seguidas das siglas das
Instituições
Conscienciocêntricas
promotoras, disponíveis aos autorandos e autorandas motivados
(Ano-base: 2019):
01. Assessoria grafopensênica: União
Internacional dos Escritores da
Conscienciologia (UNIESCON).
02. Autodesassédio mentalsomático:
UNIESCON.
03. Círculo mentalsomático: Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC).
04. Clube do livro: Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
05. Como escrever dicionários:
CEAEC.
06. Formação de autores conscienciológicos: UNIESCON.
07. Imersão na escrita: UNIESCON.
08. Leitura lúcida: CEAEC.
09. Pangrafologia verbetológica: Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS).
10. Programa verbetografia: ENCYCLOSSAPIENS.

Diferencial. O processo descrito acima não é encontrado no
mercado editorial convencional e
trata-se de mais um argumento em
favor da tese da Era da Fartura de
aportes autorais e a oportunidade
ímpar para deixar legado bibliográfico. Aproveitar tais oportunidades é
antidesperdício autoral explícito.
O APORTE AUTORAL CONSTITUI
INDICATIVO SEGURO DA AUTORRESPONSABILIDADE PERANTE A PRODUÇÃO ESCRITA ESCLARECEDORA NA ATUAL ERA DA FARTURA.
ANTIDESPERDÍCIO É INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA.
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OBRAS REIMPRESSAS E REEDITADAS

Com objetivo de manter as gescons disponíveis e acessíveis, a Editares investe também na ampliação das reimpressões e reedições. Mantém-se, dessa forma, sincronizada com os interesses dos autores de que, além de atuar
na tares e na colheita intermissiva, as gescons também
funcionem como senha pessoal em vida futura do próprio
autor conscienciológico.
Isto pode ser observado na ampliação do volume de
obras reeditadas e reimpressas em comparação com os
anos anteriores, resultado do trabalho na gerência financeira da editora da Conscienciologia.
Só este ano foram 15 livros, entre eles o tratado
Projeciologia, há 11 anos sem reimpressão. E outras 10
obras do professor Waldo Vieira devem sair nos próximos
meses.
Segue a baixo a listagem, em ordem alfabética, com as
reimpressões 2019.
Autodesrepressão
Cristo Espera por Ti
Decisões Evolutivas
Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida
História do Parapsiquismo
Hygiene Consciential
Intenção
Intermissive Course
Léxico de Ortopensatas
Livro dos Credores Grupocármicos
Mudar ou Mudar
Projeciologia
Projeções Assistenciais
Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra
Zéfiro
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Editares 15 anos
2004

2005

3 lançamentos

1 lançamento

2007

2008

3 lançamentos
1 reedição

1 lançamento
2 reedições

2011
5 lançamentos
4 reedições

EDITORA DA CONSCIENCIOLOGIA

2010
3 lançamentos
3 reedições

2 lançamentos

2012

2013

3 lançamentos
1 reimpressão
2 reedições

10 lançamentos
2 reimpressões
7 reedições

14 lançamentos
2 reimpressões
2 reedições
7 ebooks

10 lançamentos
1 reimpressão
1 reedição

3 lançamentos
1 reedição

2009

2015

2014

2006

2018

2019

14 lançamentos
11 reimpressões
1 ebook

16 lançamentos
15 reimpressões
4 ebooks

2016

2017

10 lançamentos
1 reedição
10 ebooks

13 lançamentos
5 reedições
9 ebooks

95 AUTORES
169

TÍTULOS PUBLICADOS
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